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Zmírnění bolestí a zlepšení 
pohyblivosti svalů, kloubů a páteře.
Zpomalení degenerace kloubů 
a přidružených tkání. 
Bez nežádoucích účinků 
Bez alergických reakcí 
Bez rizika lékových interakcí

Benefi ty

Složení a mechanismus účinku
Guna MD injekce obsahují kolagen a fytofarmaka. 
Kolagen je základní stavební jednotkou poji-
vových tkání a kloubních systémů. Podáním 
tohoto biomateriálu do specifi ckých míst se 
zlepší  jeho profi l a mikrostruktura, což vede ke 
zpevnění a restrukturalizaci pojivových tkání 
a kloubních systémů, přičemž tak dochází k 
odstranění příčiny bolesti. Uvedené strukturální 
posílení kloubního pouzdra,  šlach a vazů do-
plňují fytofarmaka působící protizánětlivě.

www.mdkolagen.cz

Vážení kolegové,

právě držíte v rukou čtvrté a pro letošní rok poslední vydání časopisu Biotherapeutics. 
Nejen v tomto, ale i v předchozích číslech jsme se vám snažili přinášet aktuální odborné 
informace, o nichž doufáme, že obohatily vaši medicínskou praxi o nové poznatky.

Vitamin C: stále se potvrzuje, a s přibývajícím počtem studií bych dokonce řekla, že čím 
dál víc, jak důležitá je kyselina askorbová pro udržení zdraví a jaký význam má při léčbě 
nejrůznějších onemocnění. Dokládají to i články, které si můžete přečíst v tomto čísle: „Vi-
tamin C inhibuje metastázování karcinomu prsu ovlivněním genové exprese“, kazuistika 
„Dieta založená na vařené zelenině může způsobit skorbut“, profil přípravku Lipo C Askor 
a review „Některé možnosti prevence a léčby chřipkovitých onemocnění“.

„Velmi se nám osvědčila opakovaná aplikace vysokodávkovaného vitaminu C spolu s další 
intravenózně podávanou látkou – citikolinem,“ říká v souvislosti s tímto vitaminem MUDr. 
Taťana Bretyšová, která se specializuje na léčbu bolesti. Rozhovor, v němž otevřeně hovoří 

o zkušenostech s léčebnými postupy, které využívá ve své praxi, najdete na následující stránce.

Trochu víc jsme tentokrát zabrousili do oboru farmacie. Nabízíme vám stručné shrnutí 50. kongresu Evropské společnosti pro kli-
nickou farmacii, který proběhl v říjnu v Praze a nesl podtitul „Polyfarmakoterapie a stárnutí“. V samostatném textu se průřezově 
zabýváme nesprávným používáním a zneužíváním léků ve Velké Británii. 

A jako na „farmakologickou třešničku na dortu“ bych vás ráda upozornila na naši Antidopingovou poradnu, v níž na konkrétní 
otázky sportovců k používání léků z hlediska antidopingové bezpečnosti odpovídá PharmDr. Zdeněk Procházka, člen Komise pro te-
rapeutické výjimky Antidopingového výboru ČR. Pro toto vydání Biotherapeutics jsme vybrali dotazy na používání doplňku stravy 
s konopným olejem, glukokortikoidů, plazmaferézy, turkesteronu a jednoho přípravku tradiční čínské medicíny.

Vzhledem k tomu, že téma „postcovidu“ stále rezonuje v ČR i ve světě, věnujeme mu články „Patofyziologie postcovidového syndro-
mu: základní data“ a „Studie: u pacientů po covidu-19 dochází k přeprogramování makrofágů a aktivaci inflamazomu“.

A nezapomněli jsme ani na možnosti léčby pohybového aparátu, o nichž se dozvíte podrobnosti v článku „Injekční kolagen v ambu-
lantní léčbě bolesti u pacientů s osteoartrózou“.

Přeji vám krásné Vánoce a těším se na naše další setkávání na stránkách Biotherapeutics v příštím roce.

Lucie Kotlářová, 
šéfredaktorka

lucie.kotlarova@edukafarm.cz
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Tento časopis slouží jako doprovodný edukační materiál vzdělávacích seminářů organizovaných ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a je poskytován na vyžádání odborníka v oblasti 
zdravotnictví. Redakce nepřebírá odpovědnost za prezentované názory odborníků. 


