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V tomto duchu byl veden semi-

nář Dr.Arrighiho v rámci Akademie 

fyziologické regulační medicíny 

28. dubna v Praze-Průhonicích. 

Pediatrem z Toskánska, který je 

zkušeným klinikem, řešitelem řady 

klinických studií a zároveň odbor-

níkem v integračních lékařských 

oborech. Dále pak autorem spous-

ty odborných článků do italských 

a zahraničních časopisů. 

Dr.Arrighim realizované kli-

nické studie se týkají například 

sezónní alergické rýmy (medicína 

nízkých dávek versus konvenč-

ní medicína v prevenci a terapii), 

srovnání výsledků léčby otitis me-

dia přípravky fyziologické regulač-

ní medicíny a terapií konvenční, 

dále Gunaprevac versus Paraceta-

mol (vyhodnocení symptomů ho-

rečky) a dalších. Zajímavým kon-

statováním uskutečněných studií 

je nejen dosažení lepších výsledků 

prvně jmenované léčby, ale rov-

něž skutečnost, že k ústupu sym-

ptomů dochází rychleji při užívání 

přípravků fyziologické regulační 

medicíny.

I v pediatrii má význačnou lé-

čebnou roli detoxikační strategie 

(nověji dexenobiotizace).  Dr.A-

rrighi pojmenoval dva přípravky, 

jejichž role je klíčová v udržování 

neuro-imuno-endokrinní homeo-

stázy. Zmíněné přípravky (GUNA-

-Matrix a GUNA-Lympho) zajišťují 

(kromě dalších funkcí) drenáž 

extracelulární matrix, lymfy a pů-

sobení na lymfoepiteliální tkáň. 

Výsledkem jejich působení je za-

jištění optimální komunikace mezi 

jednotlivými složkami P.N.E.I.sys-

tému prostřednictvím hormonů, 

cytokinů, neurotransmiterů a růs-

tových faktorů. V řadě klinických 

situací je na místě „dorovnávat“ 

dysbalanci mezi jednotlivými 

složkami imunitního systému. Tak 

například alergický stav je cha-

rakterizovaný zvýšenou expresí 

Th2 lymfocytů a k potlačení aler-

gických projevů je možné využít 

IL-12 a IFN-gama. Přednášející má 

dlouholeté zkušenosti s takto po-

jímanou tzv. medicínou nízkých 

dávek, a to i na úrovni realizova-

ných klinických studií (viz. shora). 

Použití aktivovaných fyziologic-

kých dávek cytokinů umožňuje 
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Často nás kontaktují rodiče, 

kteří si nevědí rady se specifi c-

kým zdravotním problémem 

dítěte, na nějž nemáme 

osvědčenou terapeutickou 

odpověď-strategii. Jak vyřešit 

problém dítěte se selektivním 

mutismem v cizím prostředí 

a zároveň částečně vyjádře-

ným ADHD syndromem v pro-

středí rodinném?  Pediatrem 

navržený nootropní přípravek 

rodiče odmítají podávat, 

s jinou alternativou, jak dítěti 

pomoci (například užíváním 

nervových růstových faktorů 

v nízkých dávkách), je třeba 

rodiče seznámit.

Více informací na www.edukafarm.czreportáž
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jejich využití v klinické praxi bez vedlejších 

účinků, takže jejich zařazení do pediatrické 

praxe od 2 roku věku dítěte (po stabilizaci 

imunitního systému dítěte) je možné bez 

jakýchkoliv obav. Dětští lékaři v Itálii, ale 

již 3 roky i v českých zemích, doporuču-

jí s dobrými výsledky například přípravek 

Citomix, aktivující obě složky imunitního 

systému (Th1 více než Th2) u virových, ale 

i u bakteriálních onemocnění. Fyziologická 

regulační medicína tak obohacuje dosa-

vadní léčebný arsenál dětského lékaře o ty 

přípravky, které detoxikují extracelulární 

matrix po často se vyskytujících onemoc-

něních dětského věku. Působením na úrov-

ni lymfoepiteliální tkáně dokážeme rovněž 

cíleně ovlivnit místa, tak často atakovaná 

v batolecím a v předškolním věku. Možnost 

podnítit specifi cky jednotlivé složky imunit-

ního systému k adekvátní reakci (například 

Th1 k potlačení zvýšené exprese Th2 u aler-

gických onemocnění) pomocí nanodávek 

cytokinů, je důležitým rozšířením léčeb-

ných možností pediatra. Hypertrofi e tonzil 

a adenoidní hypertrofi e jsou právě těmi 

situacemi, jenž vyžadují několikaměsíční 

léčbu detoxikační, podání aktivovaných fy-

ziologických dávek cytokinů a lokální půso-

bení prostřednictvím vhodných sprejů. 

Třetím důležitým přínosem (nejen 

ve vztahu k alergickým onemocněním) je 

možnost řešení střevní dysbiózy. Začlenění 

Dr.Arrighim užívaných přípravků (Eubiofl or, 

Colostro Noni aj.) do terapeutického sché-

matu léčby atopické dermatitidy, potra-

vinové alergie, ale i celiakie a gastritidy, 

léčebný efekt dalších přípravků umocňuje.

Statistiky udávají, že 10-15% dětí trpí 

opakovanými bolestmi břicha. Jednou 

z příčin těchto problémů je intolerance 

mléka, další mají psychosomatický původ 

nebo je bolest břicha způsobena porucha-

mi pohyblivosti střev. Ve většině případů se 

nejedná o organickou příčinu, třebaže se 

objevují symptomy jako bledost, nauzea, 

cefalea, zvracení, průjem, poruchy spánku 

(30% dětí, včetně pomočování). Bolestivé 

krize často souvisejí s problémy ve škole, 

zkoušením, konfl ikty v rodině, represivní 

výchovou atd. Dítě je třeba komplexně vy-

šetřit a při negativním výsledku laborator-

ních a dalších pomocných vyšetření léčit 

břišní koliky přípravky fyziologické regulač-

ní medicíny. Vzhledem ke skutečnosti, že 

se jedná o komplexní problémy, s obvykle 

doporučovanými klasickými léky obvykle 

nevystačíme. K dalším zajímavým tématům 

celodenní přednášky patřilo hodně disku-

tované téma: Prevence negativních násled-

ků vakcinací za pomoci využití přípravků 

fyziologické regulační medicíny (Citomix 

a Guna-Lympho).

Vzhledem k vlastnímu profesnímu za-

měření, byly pro autora článku důležité 

informace přednášejícího o využití nervo-

vých růstových faktorů v pediatrii.

Přestože před zhruba 60 lety pozorova-

la Rita Levi-Motalciniová (nositelka Nobe-

lovy ceny za fyziologii a lékařství) na gan-

gliích sympatiku kuřecích embryí závislost 

množství a růstu jejich nervových vláken 

na přítomnosti specifi ckého růstového fak-

toru NGF (nerve growth factor), je klinické 

zkoumání možnosti terapeutického využití 

neurotrofi nů ve fázi klinického výzkumu. 

Neurotrofi ny jsou endogenní pepti-

dové růstové faktory, které ovlivňují růst, 

diferenciaci a přežívání neuronů i glie. 

Mechanismus účinku je podmíněn jejich 

uvolněním z denzních váčků do mezibu-

něčného prostoru (mechanismus kontro-

lující výlev neurotrofi ckých faktorů není 

plně objasněn). V důsledku toho dochází 

k aktivaci specifi ckých receptorů na plaz-

matické membráně téže buňky (apokrinní 

působení) nebo okolních buněk (parakrin-

ní působení). Jednotlivé mozkové buňky 

jsou citlivé na různé neurotrofi ny a některé 

z nich působí pouze v určitých vývojových 

obdobích mozku. Neurotrofi ny účinkují 

regulací jednak vysokoafi nních receptoro-

vých tyrosinkináz (TrkA, TrkB a TrkC) i pro-

střednictvím nízkoafi nního p75 receptoru. 

Do rodiny neurotrofi nů patří NGF (nerve 

growth factor), BDNF (brain-derived neu-

rotrophic factor), neurotrophin-3 (NT-3) 

a neurotrophin-4 (NT-4). Všechny čtyři neu-

rotrofi cké faktory sdílejí stejný signalizační 

mechanismus.

Některé klinické studie potvrzují vý-

znam BDNF u perinatální hypoxicko-is-

chemické encefalopatie. U těžkých PHIE 

jsou procesy neurogeneze dekompenzo-

vané a kortikální neurony nejsou chráněné 

před destrukcí. Nízká hladina BDNF nestačí 

k udržení procesů neurotrofi city a neurore-

generace. Nízká hladina BDNF v séru novo-

rozenců (pod 720pg/ml) s PHIE proto před-

stavuje objektivní kritérium v prognóze 

výskytu neuropsychických a motorických 

postižení. 

Vlastní pozitivní positivní výsledky 

při  podávání nervových růstových faktorů 

v nízkých dávkách dětem s neurologickým 

hendikepem potvrdil dr.Arrighi osobními 

klinickými zkušenostmi v rámci komple-

mentární léčby dětí s autismem. Dlouho-

dobá terapie spočívala (kromě léčby de-

toxikační) v užívání přípravku GUNA-BDNF 

a GUNA-Awareness (obsahující další 3 ner-

vové růstové faktory).

Zapsal MUDr. Miroslav Černý, 

59

BIOTHERAPEUTICS


