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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dostává se vám do rukou druhé vydání periodika Bio-

therapeutics, který si dává dlouhodobě za cíl podat vám 

neuro-endokrino-imunitní způsob pohledu na zdraví va-

šeho pacienta.  Prostřednictvím připomenutí si některých 

fyziologických a patofyziologických procesů v těle, jejich 

propojení a sledování daných souvislostí, se nám dostáva-

jí do rukou mocné nástroje regulující fyziologické procesy 

v organismu. Léčiva, o kterých píšeme, jsou charakterizová-

na jak vysokou dávkou (například infuzní forma vitaminu 

C), tak i velmi nízkými koncentracemi (nanokoncentrace). 

Společným jmenovatelem efektivního použití těchto léčiv 

v klinické praxi je jejich vysoká bezpečnost. 

Ráda bych vaši pozornost zaměřila na nový článek prof. 

Milaniho, který prezentuje klinickou praxi s používáním MD 

injekcí. Dále přinášíme pohled prof. Bianchiho na využití 

nízce koncentrovaných hormonů a cytokinů v boji proti 

stárnutí. Léčba hepatitidy pomocí Guna-Liver, Citomixu a 

interferonu gama je inspirující pro vaše pacienty.

Tematicky jsme v období letním, doprovázeném aler-

gickými projevy. Alergie je ve své patofyziologické podstatě 

„hysterická“ odpověď imunitního systému, resp. neadekvát-

ní odpověď na agens, které u zdravého jedince nevyvolává 

tuto reakci.  Právě na úrovni imunitního systému můžeme 

bohatě pracovat s látkami, které „regulují“ danou hysterii 

imunity a pomocí malých a bezpečných dávek účinných 

látek ji navrací do rovnováhy. Tím nejmocnějším příprav-

kem s vysokým bezpečnostním profi lem je Guna-Allergy-

-Prev, který na úrovni několika imunologicky působících 

zásahů je schopen vstoupit do léčby alergií a stát se tak 

významným pomocníkem. 

Medicína je krásný obor, ve kterém je stále co objevovat, 

a to vše díky individualitám našich pacientů a různorodosti 

klinické praxe.

Nechť vás Biotherapeutics provází, je vám inspirací i 

zdrojem informací během těchto a prázdninových měsíců.

PharmDr. Lucie Kotlářová 
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