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Čas oponou trhnul
V portfoliu léčiv přibývá přípravků, jejichž základem jsou přírod-

niny. U fytoterapie v léčbě chorob pohybového aparátu jde o návrat 

přírodních substancí, z nichž nejedna pomáhá zvládat zdravotní obtíže 

už celá tisíciletí. Rozdíl je v tom, že přípravky určené k řešení bolestí svalů, 

šlach a kloubů dnes potřebuje mnohem více lidí než kdy v minulosti (dle ně-

kterých odborníků je to daň za to, že jsme opustili stromy a povinnou každodenní 

gymnastiku za účelem získání potravy či záchrany života), že tyto bolesti jsou většinou dlouhodobé a že 

účinky těchto přípravků prověřují klinické studie. Nezanedbatelným benefi tem oněch přípravků je skuteč-

nost, že jsou prosty závažných nežádoucích účinků, protože lidský organismus je na jejich metabolismus 

evolučně vybaven, a že se dají komplementárně integrovat do standardní terapie bolesti pohybového apa-

rátu např. nesteroidními antirevmatiky, s cílem redukce nežádoucích účinků; eventuálně se mohou stát 

hlavní léčebnou modalitou v případě, že je podání standardní terapie kontraindikováno. 

Pokud jde o tělu prospěšné mikroorganismy a živé bakterie, význam jejich podávání podtrhuje fakt, 

že trávicí ústrojí a především tenké střevo je z imunologického hlediska nejvýznamnějším orgánem v těle. 

Pouze samotné tenké střevo obsahuje kilogram lymfatické tkáně, tedy obrovské množství imunokompe-

tentních buněk a imunologického materiálu. V trávicím ústrojí sídlí obrovské množství bakterií, které jsou 

lokalizované a adherované na sliznici trávicího ústrojí a jež komunikují s epiteliálními buňkami. Je-li tato 

komunikace správně vyladěna, tvoří se zmíněným imunologickým materiálem základ imunitní tolerance. 

A žádný člověk nemůže mít k dispozici větší zdravotní poklad, než je funkční přirozená obranyschopnost. 

Růst podílu přípravků na bázi přírodních látek v celkovém portfoliu léčiv je potěšitelný a svědčí nejen 

o renesanci zdravého rozumu a poznání tradiční medicíny. Je také signálem změn v medicínsko-farmako-

logickém paradigmatu. Když se moderní medicína a v jejím rámci organizovaný výzkum v posledních letech 

18. století objevily, přísahaly na přísný objektivismus, nebyly však s to zcela uniknout tísním a tlakům doby, 

která je zrodila. 

Jednu hezkou ukázku prezentoval šéf České gastroenterologické společnosti ČLS JEP prof. Milan Lukáš 

během přednášek pro farmaceuty v rámci právě skončeného cyklu Lékárna 2020. Zahajoval je poukazem 

na časovou propast mezi objevem mikrofl óry prospěšné lidskému zdraví (závěr 19. století) a jejím masovým 

terapeutickým uplatněním (80. léta 20. století). „Je to vcelku pochopitelné, neboť celou druhou polovinu 19. 

a první polovinu 20. století decimovala evropskou a severoamerickou populaci tuberkulóza a jiné infekce. 

Skutečnost, že jako jejich původci byly odhaleny mikroorganismy, vedla lékaře a vědce k nezvratnému pře-

svědčení, že potenciálním nebezpečím je v podstatě každý mikrob. Druhým důvodem byl Flemingův objev 

antibiotik roku 1928; celé 20. století pak žilo v jejich znamení a představa, že ideální je sterilní prostředí a ži-

vot bez mikrobů, se ukázala jako chybná až před zhruba 30 lety,“ uvedl na vysvětlenou prof. Lukáš. 

Nakolik tlak infekčních chorob byl a stále je formativní, nakolik ovlivnil vznik stále vládnoucího medicín-

ského paradigmatu, tedy vzorce myšlení a jednání, se ukázalo, když infekce pod tlakem vakcinace a antibio-

tik ustoupily a přestaly být hrozbou. Nezavládla očekávaná zdravotní idyla, ale uprázdněné místo „trapiče“ 

obsadily nemoci civilizační. A s nástupem kardiovaskulárních chorob, diabetu, onkologických onemocnění, 

nezřídka celoživotních břemen, se okamžitě objevilo další „úzké hrdlo“ současného zdravotnictví: přípravky 

standardní medicíny nebyly zamýšleny k podávání při chronických obtížích. Jasný doklad o tom najdeme 

například v celosvětově používané americké učebnici farmakologie (De Piro et al), kde se píše: „Veškerá léčiva 

by měla být nasazována v co nejvyšší účinné dávce po co nejkratší dobu.“ Ovšem jestliže jsou civilizační ne-

moci jiným typem zdravotních obtíží, než jsme byli zvyklí, je diskutabilní na ně vyrukovat s instrumentáriem 

léčiv designovaných původně na léčbu potíží akutních. Už jen z důvodu jejich zatížení četnými nežádoucími 

účinky (NÚ), které při dlouhodobém užívání zase představují hrozbu jiného typu.

Objevují-li se NÚ prakticky u všech důležitých léků moderní medicíny, z nichž mnohé jsou pacienti nu-

ceni užívat dlouhodobě, nelze spoléhat, že kupříkladu s psychickými poruchami při užívání kortikoidů či 

gastro- a nefrotoxicitou u nesteroidních antifl ogistik si poradí pacientova imunita, jejíž aktuální stav se ni-

kdo nepokouší aktuálně měřit a modulovat. Navíc na některá léčiva vzniká závislost a podávání léčiv stan-

dardní medicíny zvýšeně spotřebovává pro tělo potřebné látky, bez nichž se organismus neobejde (např. 

vitaminy). Pacienta už tedy není nutno zbavovat jen akutních potíží, ale je třeba, aby se zotavoval trvale 

a v rámci celku organismu, a tak se z procesu léčení stalo vyléčení.

Je tedy zjevné, že se před námi rýsuje nový, dosud málo zmapovaný a ne přesně vydefi novaný terén. Ať 

už jej nazveme environmentální, modulační, regulační či regenerační medicína, charakterizují jej problémy 

typu, jak si počínat v neakutní fázi onemocnění, kdy jde o reparaci či regeneraci organismu, nebo jaký te-

rapeutický management volit, aby se pacient zotavil nejen z choroby, ale trvale a v rámci celku organismu. 

To je problematika, jejímiž součástmi jsou oblasti jako fyziologická regulační medicína, nanofarmakologie, 

fungování regulačních molekul, modulace patologických stavů (zánětu). S nimi se v medicíně i farmakolo-

gii vynořuje pozměněné, celkové obzory rozšiřující paradigma. Jsme rádi, vážení kolegové, že náš časopis 

vám slouží jako průvodce právě po této „k tělu přívětivé“ medicíně a farmakologii, a tak pomáhá naplňovat 

přísahu: primum non nocere (především neškodit).

Vydavatel a redakční rada nenesou odpovědnost 
za obsah inzerátů ani jiných materiálů komerční povahy.


