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Březnová sympozia v Praze 

a Brně 

Dne 22. března 2011 v Praze 

a následující den v Brně se sešli lékaři 

a farmaceuti na již třetím sympoziu 

věnovaném fyziologické regulační 

medicíně, tentokrát s podtitulem 

FRM v léčbě alergií a gastrointestinál-

ních onemocnění. Pozornost zúčast-

něných se zaměřila nejen na zvládá-

ní symptomů, ale též na patogene-

tickou podstatu vybraných chorob.

O alergiích a alergickém 

astmatu

V obou městech zahájil sympo-

zium lékař a vědecký sekretář Me-

zinárodní akademie pro fyziologic-

kou regulační medicínu Alessandro 

Perra, M. D. z Itálie, a to přednáškou 

o léčbě respirační alergie, alergické 

rhinokonjunktivitidy, atopie a potra-

vinové intolerance. 

Alergie (atopickou dermatitidu 

a alergické astma nevyjímaje) jsou 

stále více se rozšiřujícím zdravotním 

problémem současné doby. FRM 

alergické stavy vysvětluje převahou 

(up-regulací) Th2 lymfocytů v důsled-

ku expozice alergenu a jeho senziti-

zace tímto alergenem, spojené s nad-

produkcí interleukinů 4 a 5. Léčebný 

protokol FRM se opírá o znovunasto-

lení rovnováhy mezi těmito subpo-

pulacemi lymfocytů, a to podáváním 

nízkých dávek IL-12 a IFN-γ (podpora 

Th1 buněk) nebo GUNA-ALLERGY-

PREV v kombinaci s biotransformač-

ními bioterapeutiky v kapkách (GU-

NA-BOWEL a GUNA-MATRIX) a terapií 

symptomů pomocí GUNA-ALLERGY-

TREAT a zdravotnického prostředku 

GUNA T-RHINO NOSE SPRAY.  

Rozvoj atopické dermatitidy 

bývá podmíněn geneticky. Tato dis-

pozice vede k přemrštěné tvorbě 

IgE protilátek a prozánětlivých cyto-

kinů (interleukin 10 aj.) s typickými 

kožními projevy. Léčebná strategie 

FRM je založena na potlačení exprese 

Th2 lymfocytů aplikací nízkých dávek 

IL-12 a IFN-γ za současné podpory 

metabolismu extracelulární matrix 

a jater (GUNA-MATRIX a GUNA-LIVER) 

a podávání přípravků se stabilizujícím 

účinkem na kožní a střevní systém 

(GUNA-DERMO a EUBIOFLOR kapky). 

U alergického astmatu je te-

rapeutický postup obdobný, jen 

s tím rozdílem, že v rámci podpůrné 

extracelulární matrix podporujícího 

přípravku GUNA-MATRIX používá-

me dále střevní systém stabilizující 

GUNA-BOWEL. 

Při vzniku potravinové intole-

rance se za etiopatogenetickou ces-

tu považuje střevní dysbióza, zapří-

čiňující zánětlivé změny a poškození 

sliznice spojené se změnami propust-

nosti střevní stěny a s přecitlivělostí 

vůči některým potravinám, které se 

stávají alergenem. V léčbě pomocí 

FRM se využívá synergického půso-

bení přírodních látek (mlezivo a šťáva 

z plodů Noni), dále jsou aplikovány 

přípravky k podpoře růstu eubiotické 

střevní mikrofl óry a k ochraně tká-

ňové integrity gastrointestinálního 

traktu a stimulaci se sliznicí spojené 

lymfoidní tkáně (MALT) – COLOST-

RO NONI a EUBIOFLOR; k podpoře 

metabolismu extracelulární matrix 

se využívá přípravek GUNA-MATRIX 

a zároveň protizánětlivé cytokiny in-

terleukin 12 a IFN-γ.

Funkční dyspepsie, refl ux, 

gastritida aj. 

Druhá přednáška, s níž vystoupil 

lékař gastroenterolog Daniel Shinhar, 

M.D. z Izraele, byla zaměřena na one-

mocnění gastrointestinálního trak-

tu. Zvláště po druhé světové válce 

je v populaci pozorován vzrůstající 

trend ve výskytu funkčních dyspep-

tických obtíží horního i dolního typu 

jako následek nepřiměřené stresové 

zátěže a zvyšující se hladiny anxiety 

a fobií, promítající se do průběhu 

a kvality zažívání (a naopak pokles 

frekvence „srdečních neuróz“). Tyto 

obtíže mají dobrou vyhlídku quoad 

vitam, ale vyhlídka quoad sanatio-

nem je horší. Pojďme se nyní na ně-

které symptomy a syndromy podívat 

blíže.

Střevní dysbióza je stav vzni-

kající v souvislosti s některými systé-

movými chorobami (metabolickým 

syndromem, jaterní cirhózou, dnou, 

ale též rosaceou aj.) nebo tyto cho-

roby doprovázející, jež se projevuje 

subjektivně nepříjemnými příznaky 

(dyspepsie, meteorismus, fl atulence, 

nepravidelná stolice, někdy souhrn-

ně též jako dráždivý tračník). Léčeb-

ný postup FRM spočívá v podávání 

kapek MYCOX (přispívají k obnovení 

rovnováhy v mikrofl óře střev) v kom-

binaci s přípravky EUBIOFLOR a CO-

LOSTRO NONI pro podporu trávení. 
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Odborná redakce Edukafarm, 

Praha

Fyziologická regulační 

medicína (FRM) umožňuje 

inovativní pohled na pato-

fyziologii chorob a zároveň 

představuje originální kon-

cept pojetí terapie, uplatňující 

se v léčbě funkčních i orga-

nických nemocí. Je založena 

na podávání nízkých, přesně 

specifi kovaných dávek tzv. 

komunikačních molekul 

(cytokinů, hormonů, peptidů, 

neurotransmiterů, růstových 

faktorů aj.) v rozmezí nano- 

až pikogramů s cílem vyvolat 

odezvu na celulární úrovni, 

za podpory biotransformač-

ních a exkrečních procesů 

ve tkáních (včetně zvýšené 

diurézy) a v neposlední řadě 

vyladění, resp. nastolení ho-

meostázy ve funkcích nervo-

vého, imunitního, endokrinní-

ho systému a psychiky.



O zácpě hovoříme obvykle tehdy, dochá-

zí-li k vyprázdnění méně často než jedenkrát 

za tři dny, nebo v případě obtížné, resp. boles-

tivé defekace tuhé stolice. Terapeuticky ji lze 

ovlivnit kapkami GUNA-LIVER, podporujícími 

jaterní funkce, podáváním přípravku GUNA-

BOWEL (léčba symptomů, jako jsou pocit 

plnosti, křeče apod.) a konečně kombinací 

přípravku GUNA-MELATONIN s antistresově 

působícím ANTI AGE STRESS. 

Benigní, ale značně obtěžující problém 

představuje meteorismus. Provází jak kvas-

nou, tak hnilobnou dyspepsii, může způsobit 

kolikovité bolesti břicha, je varovným sympto-

mem při ileu. Po vyloučení závažné choroby 

přináší úlevu léčba založená na podpoře funk-

ce střeva pomocí GUNA-BOWEL s přidáním 

přípravků EUBIOFLOR a COLOSTRO NONI. 

Příčinou abdominální koliky je spas-

mus hladké svaloviny nitrobřišních orgánů, 

způsobený nejčastěji obstrukcí (ve žlučových 

cestách apod.). Algoritmus léčby FRM spo-

čívá v aplikaci analgeticky a protizánětlivě 

působících kapek GUNA-FLAM v kombinaci 

s analgetikem GUNA-BETA ENDORFIN a dále 

GUNA-LIVER (biliární kolika) nebo GUNA-KID-

NEY (v případě renální koliky) či GUNA-BOWEL 

(kolika střevní), a k obnově P.N.E.I. rovnováhy 

pak ANTI AGE STRESS. 

Suverénním řešením žlučových konkre-

mentů je cholecystektomie, avšak v někte-

rých případech kaménky pacientovi nepůsobí 

obtíže nebo je operace (vyjma vitální indika-

ce) nemožná (kvůli celkové sešlosti, u těžkých 

kardiaků apod.). Tehdy můžeme volit terapii 

FRM složenou z přípravků GUNA-LIVER (zmír-

nění symptomů), GUNA-LYMPHO (podpora 

lymfatického oběhu) a CITOMIX. 

Poměrně častým problémem v chirurgii, 

ale i v ordinaci praktického lékaře, jsou anální 

fi sury. Snižují kvalitu života, často recidivují, 

mnohdy vyžadují chirurgické řešení. Sympto-

maticky se ošetřují krémem TAMANU ARNICA 

(napomáhá hojení) za podpory metabolismu 

extracelulárního prostoru pomocí GUNA-MA-

TRIX a podpory kožních funkcí GUNA-DERMO 

(zmírnění zánětu). 

reportáže

Petr Bouček  
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V současné době je v rozvinutých zemích (včetně 

České republiky) diabetická nefropatie spolu 

s dalšími typy postižení ledvin u nemocných s 

diabetem hlavní příčinou chronického selhání 

ledvin. Včasný záchyt tohoto onemocnění a správně 

prováděná terapie, především pak léčba hypertenze 

a dobré vyrovnání diabetu, umožňují zpomalit a v 

některých případech dokonce zastavit jeho vývoj a 

zároveň i snížit riziko dalších průvodních komplikací, 

zejména cévních.

Kniha je určena všem lékařům zabývajícím se péčí 

o nemocné s diabetem, především diabetologům, 

nefrologům, internistům, kardiologům a praktickým 

lékařům.

Jan Krhut

HYPERAKTIVNÍ 
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Hyperaktivní močový měchýř je medicínský 

problém, kterým podle současných průzkumů 

trpí asi 16 % dospělé evropské populace. Sestává 

se ze symptomů urgence, frekvence, urgentní 

inkontinence a zpravidla i nykturie. Trpí jím obě 

pohlaví, známá je vzrůstající prevalence v závislosti 

na věku. Teprve v současnosti tento problém 

přestává být tabu, zejména v souvislosti s novými 

možnostmi farmakologické léčby. Kniha stručným a 

přehledným způsobem shrnuje současné poznatky 

o patogenezi, diagnostice a léčbě hyperaktivního 

měchýře do dostatečné hloubky a s důrazem na 

použitelnost v každodenní praxi.

Publikace je určena urologům, gynekologům a 

praktickým lékařům.

Eduard Kučera, 

Tomáš Fait a kol.

HYPERESTROGENNÍ 

STAVY V GYNEKOLOGII

Maxdorf 2011, 238 str., 

edice Jessenius

ISBN: 978-80-7345-235-3

Cena: 595 Kč
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Publikace mapuje problematiku estrogenního 

nadbytu a onemocnění, která jsou jeho důsledkem. 

Vznik a rozvoj těchto patologií ovlivňuje nejenom 

endogenní hormonální stimulace, ale také exogenní 

látky. Zde se významně uplatňují farmaka, ale i vliv 

environmentálních estrogenů, tzv. endokrinních 

disruptorů. Jedná se o syntetické látky, které účinkují 

jako hormony v endokrinní regulaci a narušují 

tak fyziologické funkce. Jejich rozšíření v okolním 

prostředí je způsobené především průmyslovou 

činností. V této souvislosti se musíme zabývat i 

vlivem těchto látek na reprodukční zdraví muže. 

Jedná se především o ovlivnění spermatogeneze a 

popřípadě i o poruchy vývoje mužských pohlavních 

orgánů. Lze se domnívat, že se v budoucnu budeme 

s touto problematikou setkávat ve zvýšené míře.

Novinky nakladatelství Maxdorf
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Z hepatopatií se dr. Shinhar za-

stavil u hepatitidy a cirhózy. Hepati-

tida virové etiologie je třeba nepod-

ceňovat. Někdy může proběhnout 

asymptomaticky, a teprve při jiném 

vyšetření jsou v séru objeveny pro-

tilátky. Neléčený zánět hrozí rizikem 

přechodu do chronického stadia 

s následnou fi brózou nebo malig-

ním bujením. FRM k hepatitidám 

přistupuje kombinací přípravků GU-

NA-LIVER (podpora jaterních funkcí), 

GUNA-CELL (podpora buněčných 

procesů) a CITOMIX (stimulace anti-

virové obrany). 

Cirhóza je charakterizována ne-

krózou a vazivovou přestavbou jater-

ní tkáně. Postihuje nejen alkoholiky, 

ale může se rozvinout též po into-

xikaci některými léčivy a jedy z hub 

a při chronické hepatitidě. Sympto-

maticky se ve FRM léčí pomocí pří-

pravku GUNA-LIVER, podporujícího 

jaterní funkce, dále se podávají GU-

NA-MATRIX a GUNA-CELL (podpora 

metabolismu buněk a extracelulární 

matrix) a podle pohlaví GUNA-FEM 

nebo GUNA-MALE. 

O gastroezofageálním refl u-

xu (GERD) hovoříme při zpětném 

pronikání žaludeční kyseliny, resp. 

žaludečního a dvanáctníkového ob-

sahu, do jícnu. Vedoucím příznakem 

je pyróza, příčinou refl uxu je nejčas-

těji nadprodukce žaludečních šťáv 

v důsledku stresu, nevhodné skladby 

jídelníčku či jídla ve spěchu, inkom-

petence kardie a dolního jícnového 

svěrače. Navracením agresivních 

kyselých šťáv může vzniknout zánět 

jícnu vedoucí až ke slizničním vře-

dům a případné striktuře. Zatékání 

žaludeční šťávy do hrtanu a průduš-

nice (nejčastěji při spaní na zádech) 

způsobuje polykací obtíže a imituje 

astmatické projevy (dušnost, zánět 

průdušek apod.). V terapii GERD se 

aplikuje GUNA-LYMPHO 20 kapek 

2x denně po 2 měsíce nebo GUNA-

REFLUX gtt 20 kapek 2x denně, dále 

GUNA-COUGH (léčba symptomatic-

ká) a GUNA-MOOD (ovlivnění CNS). 

Gastritida má formu akutní 

(např. po dietní chybě, provázený 

nauzeou, zvracením, event. prů-

jmem) a chronickou (prokazatelnou 

jen histologicky). Léčebně se apliku-

je GUNA-MATRIX 20 kapek 2x denně 

po 2 měsíce, GUNA-STOMACH gtt 

podle stavu (viz obr.) v kombina-

ci s COLOSTRO NONI sacc (2 sáčky 

1x denně po 2 měsíce) a ANTI AGE 

STRESS 3x denně 3 pelety 2 měsíce 

a epidermální růstový faktor GUNA-

EGF gtt 20 kapek 2x denně po 4 

měsíce (při chronické formě). EGF 

(epidermal growth factor) podpo-

ruje proces hojení lézí v žaludeční 

sliznici. 

Fyziologická regulační medicína 

nabízí léčebné schéma též v případě 

helmintóz. S oxyuriázou se potýka-

jí zejména děti (a to i opakovaně), ale 

nevyhýbá se ani dospělým. Může být 

provázena břišním diskomfortem, ty-

picky se projevuje pruritem v oblasti 

konečníku a vagíny, hubnutím a ne-

chutenstvím. Léčena musí být celá 

rodina, aby se zabránilo recidivám. 

Podává se CITOMIX spolu s GUNA-

BOWEL a GUNA INTERLEUKIN 5. 

Afty jsou bolestivé drobné ulce-

race na sliznici úst, často doprováze-

jící horečnatá onemocnění a imuno-

defi city. FRM doporučuje CITOMIX 

spolu s GUNA-BOWEL a GUNA-VIRUS 

(posílení protivirové imunity).

Dr. Daniel Shinhar se ve další 

přednášce věnoval problematice 

onemocnění respirační soustavy 

a využití postupů FRM. Na něj navá-

zal dermatolog MUDr. Jiří Voltr, kte-

rý referoval o svých zkušenostech 

s FRM, jež doložil několika kazuisti-

kami. Sympozium uzavřeli gyneko-

log MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., který 

hovořil o využití transfer faktorů 

v gynekologii (GUNA TF-CANDIDA, 

GUNA TF-HERPES) a svých osobních 

zkušenostech s nimi, a praktický lékař 

MUDr. Bohumil Skála, Ph.D., jenž au-

ditorium seznámil s možnostmi FRM 

u poruch kognitivních funkcí, insom-

nie a obecně v geriatrii (snížení ko-

gnitivních funkcí a využití přípravku 

GUNA-GERIATRICS). 

Závěr 

Sympozium fyziologické regulač-

ní medicíny v Praze a Brně ukázalo 

cestu, jak přistupovat k řadě funkč-

ních i organicky podmíněných one-

mocnění. Léčba pomocí přípravků 

FRM je prosta vedlejších nežádou-

cích účinků, je bezpečná a efektivní; 

vedle mírnění symptomů ovlivňuje 

patofyziologickou podstatu chorob 

(tam, kde je známa) a umožňuje sní-

žení dávek pacientem většinou dlou-

hodobě užívaných klasických léčiv, 

popřípadě mírní nežádoucí účinky 

těchto léčiv.


