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Lipofi lní či hydrofi lní 

charakter xenobiotika

Cizorodé látky mohou být vylou-

čeny v nezměněné podobě (v přípa-

dě vysoce polárních látek), mohou 

se spontánně měnit, anebo může 

dojít k jejich biotransformaci pomo-

cí řady enzymů, a při tom k jejich 

deaktivaci (hovoříme o biodegra-

daci). Obecně biotransformačním 

procesům podléhají látky lipofi lního 

charakteru. Tyto látky velmi snadno 

procházejí buněčnými membránami 

a pronikají až do buněk, kde mohou 

měnit jejich metabolismus, při dlou-

hodobém působení mohou měnit 

dokonce funkce a strukturu buňky. 

Proto je žádoucí xenobiotika účinně 

a bezpečně vyloučit z organismu, 

v důsledku čehož dochází k obnově 

jeho fyziologických funkcí a zefektiv-

nění buněčných i mezibuněčných 

funkcí. Lipofi lní látky jsou transfor-

movány na produkty hydrofi lnější, 

které většinou ztrácejí specifi ckou 

aktivitu původní látky a jsou schopny 

vyloučit se z organismu. Látky hyd-

rofi lní jsou z organismu vylučovány 

převážně v nezměněné podobě. Eu-

biotika, tzn. tělu vlastní látky, jsou též 

metabolizována biotransformačními 

enzymy (mastné kyseliny, steroidy, 

cholesterol, prostaglandiny, žlučové 

kyseliny).

Biotransformace xenobiotik 

na úrovni buňky

První fází biotransformace tělu 

cizích (ale i endogenních) látek jsou 

oxidační, redukční či hydrolytické 

procesy. V průběhu této první fáze 

transformace xenobiotika dochází 

zpravidla k zavedení polární funkč-

ní skupiny do základní molekuly 

xenobiotika. Vznikají tak polárnější 

produkty, které se snadněji vylučují 

močí z organismu. Mezi enzymatic-

ké biotranformující reakce patří alifa-

tická a aromatická hydroxylace, epo-

xidace dvojné vazby, N-dealkylace, 

N-oxidace, deaminace, probíhající 

v rámci nejznámějšího enzymatic-

kého systému cytochromu P450, ale 

i mimo něj (oxidace aminů, dehydro-

genace a další). Nezbytnou součástí 

enzymatických oxidačně-redukčních

procesů jsou kofaktory, látky ob-

sahující heterocyklickou strukturu 

s rozpoznávací funkcí pro makromo-

lekulu vázající se na enzym. Mnohé 

z kofaktorů mají úzký vztah k vitami-

nům rozpustným ve vodě, současně 

navázané se zbytky kyseliny fosforeč-

né na strukturu nukleotidu. Fosforeč-

ný ester a vazba na nukleotid zvyšují 

obsah energie molekuly kofaktoru.

Cytochrom P450 je popsán 

od roku 1962 jako hemoprotein vá-

zaný na membránu endoplazma-

tického retikula. Jedná se o velkou 

skupinu monooxygenáz, jež meta-

bolizují cizorodé chemické látky, se 

kterými je organismus v neustálém 

kontaktu. V dnešní době je popsáno 

na 3 000 různých enzymů CYP450, 

katalyzujících více než 40 reakcí, 

nejčastěji hydroxylace. Množství 

CYP450 v jednotlivých tkáních nelze 

považovat za absolutní, protože se 

mění vlivem vnějšího prostředí, výži-

vy, věku, pohlaví, kouření, konzuma-

ce alkoholu, užívání léčiv. Ve tkáních, 

ve kterých je deklarováno mizivé 

množství CYP450, může vlivem růz-

ných faktorů dojít za určitých pod-

mínek k jeho extrémnímu nárůstu. 

Proto také zřejmě v procesu evoluce 

živočichové odpovídali na tvorbu 

rostlinných toxinů zmnožením fo-

rem CYP450. V případě zatížení orga-

nismu vysokým obsahem xenobiotik 

dochází ke zmnožení cytochromu 

P450 a zvýšené potřebě látek po-

třebných pro enzymatické procesy 

(kofaktory, aktivátory enzymatických 

reakcí).

Druhá fáze biotransformace se 

nazývá konjugační nebo též syntetic-

ká. Dochází v ní k interakci vzniklého 

biotransformačního meziproduktu 

z první fáze s tzv. konjugačním či-

nidlem, výsledkem čehož je zpravi-

dla látka velmi polární, disociovaná 

v prostředí buněčného pH. Výsledný 

produkt těchto dvou kroků již není 

schopen se reabsorbovat a je proto 

vyloučen z organismu. Konjugač-

ní činidlo je látka organismu vlastní 

(glycin, glutamin, glutathion, kyselina 

glukuronová, kyselina octová a kyseli-

na sírová). Mezi enzymy podílející se 

na druhé fázi biotransformace řadíme 

UDP-glukuronosyl transferázu, sulfo-

transferázu, glutathion-S-transferázu, 

N-acetyltransferázu. Zajímavostí je, 

že některé z těchto enzymů vykazují 

genetický polymorfi smus, tzn. gene-
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Ve vztahu k organismu se 

jako xenobiotika označují lát-

ky tělu cizí, které organismus 

nepotřebuje k plnění svých 

funkcí. Xenobiotika (z řecké-

ho xenos = cizí) organismus 

přijímá spolu s potravou, 

dále pokožkou, sliznicemi či 

respiračním traktem. Většina 

cizorodých látek se zapojuje 

do chemického dění v or-

ganismu, může zasahovat 

do metabolismu, ovlivňovat 

jeho regulace nebo měnit 

biologické struktury a jejich 

funkce; zprostředkovaně tak 

tyto látky mohou ovlivňovat 

účinky nastavené farmako-

terapie u pacienta. Cílená 

biotransformace a vyloučení 

xenobiotik z buněčné a me-

zibuněčné úrovně směrem 

k vylučovacím  orgánům 

vede k zefektivnění buněč-

ných funkcí i metabolismu 

mezibuněčného prostoru, 

vyplněného  komunikační 

a imunologicky aktivní extra-

celulární tkání, zvanou taktéž 

extracelulární matrix (ECM). 

Do dnešní doby se zachovala 

tradice jarních očistných 

kúr pomocí bylinných čajů, 

vedoucích ve své podstatě 

ke zvýšení diurézy a vyplavení 

tělu cizích látek. Fyziologická 

regulační medicína nabízí 

koncepci biotransformace xe-

nobiotik od buněčné úrovně 

až po exkreci eliminačními 

orgány v souladu s xenobio-

chemickými principy. 

farmakologie

Vitamin Kofaktor 

enzymu

Typ katalyzované 

enzymatické 

reakce 

Onemocnění 

z nedostatku

 vitaminu

Niacin NAD+, NADP+

NADH, NADPH

Oxidáza

Reduktáza

Pelagra

Ribofl avin/vitamin B
2

FAD, FMN

FADH2, FMNH2

Oxidáza

Reduktáza

Záněty kůže

Thiamin/vitamin B
1

Thiamindifosfát 

(TPP)

Transferáza Beri-beri

Alfa-lipoát Lipoát

Dihydrolipoát

Oxidáza

Kyselina panthote-

nová

Koenzym A Acyltransferáza

Biotin/vitamin H Biotin Karoboxyláza

Pyridoxin/vitamin B
6

Pyridocal fosfát Dekarboxyláza

Transamináza

Anemie

Vitamin B
12

Koenzym B
12

Isomeráza Perniciozní anemie

Kyselina listová Tetrahyrofolát 

(THP)

Transferáza Megaloblastická 

anemie

Vitamin C Kurděje

Tabulka 1: Některé vitaminy a projevy jejich karence
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ticky danou predispozici k funkčnosti těchto 

enzymů. Tato druhá fáze probíhá v endoplaz-

matickém retikulu nebo v cytosolu buňky.

Poslední, třetí fází biotransformace xe-

nobiotika je jeho aktivní transport prostřed-

nictvím transmembránového přenašeče ven 

z buněčného prostředí do mezibuněčného 

prostoru. 

Celkově se jedná ve všech třech fázích 

o proces energeticky velmi náročný. Tyto 

energeticky dependentní procesy jsou zcela 

závislé na správné funkci mitochondrií, resp. 

dýchacím řetězci a Krebsově cyklu. Krebsův 

cyklus je charakterizován tím, že na svém 

vstupu potřebuje acetyl-koenzym A jakožto 

produkt metabolismu sacharidů, bílkovin či 

lipidů, a za pomoci různých látek (kyselina 

jablečná, jantarová, oxaloctová, pyrohrozno-

vá, fumarová) je schopný generovat molekuly 

ATP, což jsou známé nosiče energie organis-

mu. Dále tento proces pokračuje na úrovni 

mitochondrie v procesu zvaném dýchací 

řetězec, kdy dochází k přenosu elektronů, 

vodíkových iontů a další tvorbě molekul ATP. 

Efektivní Krebsův cyklus společně s oxidativní 

fosforylací je schopen z jedné molekuly acetyl 

-koenzymu A vygenerovat 36 molekul ATP.

Z popisu složitého procesu odbourávání 

tělu cizích látek je zřejmé, že narušení jaké-

koliv úrovně (energetické, enzymatické atd.) 

může vést k postupné kumulaci látek a zatíže-

ní vnitřního prostředí buňky. Pro fyziologickou 

obnovu homeostázy buňky využívá fyziolo-

gická regulační medicína donory kofaktorů 

enzymů (kofaktory jsou součásti enzymů, kte-

ré výrazným způsobem urychlují enzymatické 

procesy), donory aktivátorů enzymatických re-

akcí (soli kovů a minerálů) a samozřejmě v ne-

poslední řadě také donory aktivační energie 

pro zajištění hladkého průběhu všech reakcí 

po stránce energetické (mediátory Krebsova 

cyklu a dýchacího řetězce).

Extracelulární matrix jako aktivní 

komunikační tkáň

Extracelulární matrix (ECM) je tkáň vyplňu-

jící mezibuněčný prostor a je dalším kompart-

mentem našeho organismu, který je možným 

místem kumulace xenobiotik, ať již v procesu 

biotransformace xenobiotika a jeho aktivního 

transportu z buňky do tohoto prostoru, nebo 

se stává místem kumulace různých metabo-

lických produktů tohoto prostoru. ECM před-

stavuje většinu celkového objemu většiny 

tkání. Hlavními složkami ECM jsou proteiny 

(zejména kolageny – existuje minimálně 27 

typů), glykoproteiny (laminin, fi bronektin) 

a glykosaminoglykany (především proteogly-

kany), obr. 1.

Obr. 1  Struktura extracelulární matrix 

ECM však nemá jen strukturální roli jakési 

výztuže a opěry buňky, neslouží jen k ukotvení 

buněk a zajištění pružnosti tkání. Má svou vý-

znamnou roli v buněčné diferenciaci a přede-

vším je nezbytná pro mezibuněčnou komuni-

kaci. Právě mezibuněčná komunikace je v po-

sledních letech podrobně studována. Prohlu-

bují se poznatky o komunikačních molekulách, 

především cytokinech a růstových faktorech. 

Výzkum ukazuje, že součinnost komunikačních 

molekul a extracelulární matrix je pro mezibu-

něčnou komunikaci, a tím i pro funkčnost celé-

ho organismu, nepostradatelná. 

Z morfologického hlediska je ECM ve stá-

lém kontaktu jednak se samotnou buňkou, 

jednak s vyživujícími kapilárami a lymfatic-

kým systémem. Tomu odpovídá i funkce to-

hoto morfologického celku. ECM zajišťuje 

komunikační prostor mezi živinami, kyslíkem 

a dalšími látkami z krevního řečiště a vlastní 

buňkou. K efektivnímu působení této morfo-

funkční jednotky je zapotřebí splnění několika 

podmínek. ECM musí být schopna exkrece 

xenobiotik z tohoto prostoru směrem do lym-

fatického systému, dále musí být zajištěna 

homeostáza tohoto prostoru (co největší so-

lubilizace) a musí být podpořena  dostatečná 

látková výměna. ECM je při zachování těchto 

podmínek schopna účinně zprostředkovávat 

komunikační tok cytokinů, hormonů a neu-

ropeptidů z krevního řečiště směrem k cílové 

buňce, obr. 2.

Obr. 2  Extracelulární prostor ve vztahu k membránovým 

receptorům a krevnímu řečišti

Fyziologická regulační medicína zasahu-

je na úrovni ECM podporou látkové výměny 

pomocí interleukinu 6, stimulací sympatiku 

pomocí tyrosinu a chaluhy bublinaté (Fucus ve-

siculosus) a oslabením vegetativního tonu po-

mocí prolaktinu. Solubilizace je zajištěna enzy-

mem hyaluronidázou, energetické pokrytí výše 

uvedených procesů pak podporou Krebsova 

cyklu a dýchacího řetězce v mitochondriích. 

ECM zbavená xenobiotik je základním před-

pokladem pro aerobní metabolismus buněk, 

naopak při selhání homeostázy extracelulární 

matrix přechází buňka po určité době k anae-

robnímu metabolismu a v rámci adaptačního 

mechanismu se mění na fi broblast. 

Lymfatický systém jako součást 

exkrece xenobiotik

Xenobiotika vyloučena z ECM směřují dále 

do lymfatického systému, prostřednictvím ně-

hož se dostávají do krevního oběhu a do vylu-

čovacích orgánů, tedy do jater a ledvin. Far-

makologicky lze podpořit lymfatický systém 
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Přípravek GUNA CELL

Mechanismus účinku

Účinné látky zodpovědné 

za daný mechanismus

Stimulace buněčné 

respirace posílením 

energetického 

metabolismu

Kyselina α-lipoová, kyse-

lina jantarová, kyselina 

fumarová, kyselina citro-

nová, sodná sůl kyseliny 

oxaloctové, sodná sůl 

kyseliny pyrohroznové

Katalytický účinek 

koenzymů 

na buněčné funkce

α-tokoferol, kyselina askor-

bová, thiamin, ribofl avin, 

niacin, kyselina panthote-

nová, pyridoxin, kyselina 

listová, kobalamin

Katalytický účinek 

aktivátorů enzymů 

na buněčné funkce

Soli manganu, hořčíku, 

fosforu, vápníku, železa, 

síry, selenu, mědi, zinku, 

draslíku

Indikace:

Stimulace buněčného metabolismu

Přípravek

 GUNA MATRIX

Mechanismus účinku

Účinné látky zodpo-

vědné za daný mecha-

nismus

Podpora metabolismu 

– stimulace energetické 

mitochondriální aktivity

Kyselina jablečná, 

sodná sůl kyseliny 

oxaloctové, sodná sůl 

kyseliny pyrohroznové, 

kyselina askorbová

Zvýšená látková výměna 

extracelulární matrix

Interleukin 6, DHEA

Stimulace sympatiku Tyrosine, fenylalanin, 

histidin, Fucus vesicu-

losus

Hydrolýza 

extracelulární matrix

Hyaluronidasa

Solubilizace 

extracelulární matrix

Prolaktin, DHEA

Indikace:

Detoxikace extracelulární matrix

z klinické praxe
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cílenou směsí fytofarmak působících 

na zpevnění a stabilizaci tonu kapilár 

v rámci prevence lymfedémů a zlep-

šení proudění lymfy. Fytofarmaka 

dále působí protizánětlivě na lym-

foepiteliální tkáň, snižují spasmy 

zánětlivého podkladu a podporují 

následnou obnovu lymfatické cirku-

lace. Levothyroxin zlepšuje dynami-

ku proudění lymfy.

Eliminační orgány sehrávají zá-

sadní úlohu při exkreci biotrans-

formovaných xenobiotik. 

Ledviny

Vylučování na úrovni ledvin 

je složitý proces se třemi hlavní-

mi fázemi pro exkreci xenobiotik. 

Čistá renální clearance je určena 

glomerulární fi ltrací, aktivní sekre-

cí prostřednictvím transportního 

systému v proximálním tubulu 

a pasivní tubulární reabsorpcí. Při 

renální insufi cienci může docházet 

k zadržování metabolitů xenobiotik 

v organismu. Fyziologická regulační 

medicína podporuje funkci ledvin 

tak, že aktivuje exkrekční funkci led-

vin a ledvinových tubulů svým diu-

retickým účinkem a protizánětlivým 

působením prostřednictvím aktiv-

ních látek rostlinného původu. Celý 

proces exkrece xenobiotik je proces 

závislý na ATP, proto FRM podporu-

je metabolismus renální buňky po-

mocí dodávky mediátorů Krebsova 

cyklu v mitochondriích a chinonů 

(látek s vysokým redukčně-oxi-

dačním potenciálem). Velmi nízká 

koncentrace lyzátu Escherichia coli 

v přípravku GUNA-KIDNEY vede 

k preventivnímu působení při opa-

kovaných infekcích močových cest 

a přípravek je vhodný i jako přídat-

ná léčba při léčbě akutních infekcí 

močových cest.

Játra

Játra jsou bohatě prokrvená, 

protéká jimi až 25 % srdečního vý-

deje, tzn. asi 1,5 litru krve za minu-

tu. Vytvářejí žluč, která je odváděna 

žlučovými kapilárami do duodena. 

Játry jsou vylučovány zejména kon-

jugáty s kyselinou glukuronovou. 

Mechanismem, který játra využívají 

pro exkreci léčiv, je aktivní transport, 

méně často je to prostá difuze na zá-

kladě ustanoveného koncentračního 

gradientu mezi membránami hepa-

tocytů. Vylučovaná látka prostupuje 

dvěma membránami hepatocytu, 

pólem krevním a pólem žlučovým. 

Žluč obsahuje 10krát vyšší koncen-

traci xenobiotik (především konju-

gátů) než krev. Eliminace látek játry 

je ovlivněna několika faktory, k nimž 

patří množství a funkce hepatocytů 

či průtok krve játry. Fyziologická re-

gulační medicína  podporuje jaterní 

fi ltrační funkci pomocí látek rostlin-

ného původu. Jatermí metabolismus 

je podpořen mediátory Krebsova 

cyklu a vitaminy jakožto kofaktory 

enzymatických systémů (např. cyto-

chromu P450). Účinné látky inositol 

a cholin hrají svou úlohu ve stabiliza-

ci jaterních membrán jako součástí 

lipidových fosfatidylsloučenin.

Střevo

Exkrece látek střevem navazuje 

na jaterní exkreci, resp. vylučová-

ní pomocí žlučových kyselin. Pro 

efektivní vyloučení cizorodých látek 

je zde důležitá celková stimulace 

střevních enzymatických funkcí 

(kofaktory enzymů), mírný laxativní 

účinek (Aloë, Rheum, Rhamnosus) 

a stimulační působení na žlučo-

vé cesty, resp. účinek choleretický 

a cholagogní (Carduus marianus, 

Chelidonium majus, Taraxacum off ., 

Collinsonia canadensis).

Přípravek 

GUNA LYMPHO

Mechanismus 

účinku

Účinné látky zodpo-

vědné za daný me-

chanismus

Zlepšení prou-

dění lymfy 

a stabilizace 

tonu žilní stěny 

s následným 

snížením 

exsudátu a 

zmenšením 

lymfedému

Myosotis arvensis, 

Equisetum hiemale, 

Hydrocotile asiatica, 

Taraxacum offi  cinale, 

Sarsaparilla, levothy-

roxin, kyselina jableč-

ná, kyselina fumarová, 

sodná sůl kyseliny py-

rohroznové, sodná sůl 

kyseliny oxaloctové

Snížení prolife-

race lymfoepi-

teliální tkáně

Hydrastis canadensis, 

Juglans regia

Protizánětlivý 

účinek na 

lymfoepiteliální 

tkáň – snížení 

lokálního záně-

tu, zmenšení 

lymfatických 

spasmů na 

zánětlivém 

podkladě a ná-

sledná obnova 

lymfatické 

cirkulace

Calendula offi  cinalis, 

Phytolacca decandra

Indikace:

Lymfatická stáza (lymfedém), detoxika-

ce extracelulární matrix, zánětlivá one-

mocnění lymfatických orgánů (lymfa-

denitida, lymfangoitida), hyperplazie 

nebo hypertrofi e lymfatických orgánů

Přípravek 

GUNA-KIDNEY

Mechanismus 

účinku

Účinné látky zod-

povědné za daný 

mechanismus

Aktivace exkreční 

funkce ledvin 

a ledvinových 

tubulů, diuretický 

účinek

Solidago virgau-

rea, Equisetum 

hiemale, Ononis 

spinosa, Orthosi-

phon stamineus, 

Sarsaparilla

Protizánětlivý úči-

nek na ledvinové 

kanály

Plantago major

Aktivace specifi cké 

imunitní odpovědi 

při cystitidě

Colibacillinum, 

Proteus

Podpora meta-

bolismu renální 

buňky

Kyselina jantarová, 

chinon

Indikace:

Renální insufi cience, cystopyelitida, 

nefrolitiáza, nefroskleróza

Přípravek GUNA-LIVER

Mechanismus účinku

Účinné látky 

zodpovědné za 

daný mechanis-

mus

Stimulace jaterní 

fi ltrační funkce

Taraxacum offi  -

cinale, Carduus 

marianus, Che-

lidonium ma-

jus, Ceanothus 

americanus

Posílení 

metabolismu jater

Kyselina fuma-

rová, sodná 

sůl kyseliny 

pyrohroznové 

a oxaloctové

Ochranný vliv na 

membrány 

hepatocytů

Inositol, cholin

Podpora enzymatic-

kého systému jater

Thiamin, ribof-

lavin, niacin, 

pyridoxin, ko-

balamin

Indikace:

Jaterní insufi cience, jaterní hypercho-

lesterolemie, familiární hyperchole-

sterolemie, hepatobiliární detoxikace, 

cholelitiáza s hyperbilirubinemií, jaterní 

steatóza
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Strategie detoxikačního režimu

Strategie detoxikace organismu spočívá 

v posouzení klinického stavu pacienta a stup-

ně či úrovně intoxikace organismu.

Nejméně závažný stupeň intoxikace se pro-

jevuje známkami zánětu a hyperfunkce tkáně, 

které jsou provázeny infi ltrací buněk imunitní-

ho systému a zánětlivými procesy, projevující-

mi se bolestí, zvýšenou teplotou, zarudnutím 

a ztvrdnutím tkáně. Účinek látek obsažených 

v GUNA-LYMPHO vede ke zvýšení cirkulace 

lymfy a potlačení lymfoepiteliálních zánětů.

Pokud se u pacienta objevují funkční 

poruchy doprovázené hypertrofi í a hyper-

plazií, jedná se o závažnější stupeň intoxika-

ce. Funkční poruchy lze potlačit ovlivněním 

funkce a metabolismu extracelulární matrix 

vyplňující extracelulární prostor mezi buňka-

mi. Právě tento prostor je vystaven kumulaci 

xenobiotik, které při dosažení určité koncen-

trace v extracelulární matrix narušují homeo-

statické procesy, snižují okysličení tkáně, sni-

žují transport cytokinů a neuropeptidů mezi 

krevním řečištěm a samotnou buňkou. Při 

závažnější intoxikaci narušuje kumulace xeno-

biotik funkční vlastnosti tkání. Cílem detoxika-

ce je zvýšení metabolismu a látkové výměny, 

podpora imunitního systému v extracelulární 

matrix (GUNA-MATRIX) a podpora cirkulace 

lymfatického systému (GUNA-LYMPHO).

Nejzávažnější stupeň intoxikace před-

stavuje narušení homeostázy organismu 

na úrovni buňky, které se projevuje struktu-

rálními změnami doprovázenými změnami 

funkčními. Jedná se o nejvyšší stupeň poško-

zení a zásahu do fungování organismu, pro-

to se i strategie detoxikace skládá z několika 

částí: biotransformace xenobiotik na úrovni 

buňky (GUNA-CELL), jejich exkrece z buňky 

do extracelulárního prostoru pomocí trans-

membránových transportních systémů, kde 

je xenobiotikum vyloučeno pomocí GUNA-

MATRIX do lymfy a dále odváděno pomo-

cí lymfatického systému (GUNA-LYMPHO) 

směrem k vylučovacím orgánům – játrům 

(GUNA-LIVER), ledvinám (Guna-Kidney) či stře-

vu (GUNA-BOWEL). 

Na základě posouzení závažnosti a typu 

intoxikace je možné volit cílenou detoxikaci 

(tedy biotransformaci xenobiotik a jejich ex-

kreci z organismu) zasaženého kompartmen-

tu (tkáň, extracelulární matrix, buňka) s cílem 

působit antifl ogisticky a předcházet funkčním 

či strukturálním změnám (progresi degenera-

tivních onemocnění).

Tento proces ve svém důsledku vede 

ke snížení dávky potřebných antifl ogistik 

(NSAIDs), dále např. myorelaxancií, analgetik 

(léčba funkčních poruch bolesti zad) či chrá-

ní organismus před degenerativními procesy, 

které se projevují změnami struktury a funkce 

tkání na buněčné úrovni.

Klinické využití cílené detoxikace v praxi:

Snížení spotřeby a potřeby léčiv • 

Snížení rizika nežádoucích účinků léčby • 

(snížení rizika hepato, nefro a gastrotoxicity)

Závěr

Všechny úrovně vyloučení cizorodé látky 

z organismu zmíněné v tomto příspěvku mají 

zásadní význam pro organismus. Buněčná 

úroveň je zodpovědná za biotransformač-

ní procesy, úroveň eliminačních orgánů pak 

za exkreční proces. Významné místo zde se-

hrává mezibuněčný prostor, vyplněný extra-

celulární matrix, která dle nových poznatků 

funguje nejen jako opěrný výztužný systém 

buněk, ale i jako přesně defi novatelná ko-

munikační a imunologicky aktivní tkáň, jejíž 

intoxikace xenobiotiky může být zodpovědná 

za selhání komunikační funkce této aktivní 

tkáně směrem k vlastní buňce. Úloha ledvin, 

jater a střeva ve vylučování cizorodých látek je 

obecně známá, funkce všech těchto orgánů je 

tradičně a empiricky podporována účinnými 

látkami z rostlinné říše. Fyziologická regulač-

ní medicína pojímá exkreci jako energeticky 

závislý proces, který lze zefektivnit dalšími vě-

decky podloženými přístupy, na rozdíl od uží-

vání pouze tradičních fytofarmak.

Cílená biologická biotransformace a vy-

loučení látek z organismu vede k zvýšení 

účinnosti nastavené farmakoterapie (snížení 

spotřeby antifl ogistik, analgetik) u pacienta. 

Zároveň je celý tento proces součástí podpory 

homeostázy organismu, kdy dochází k efektiv-

nějšímu využití komunikačních molekul v or-

ganismu (cytokinů, hormonů a neuropeptidů) 

a preventivnímu působení proti vzniku a pro-

gresi degenerativních onemocnění.
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Přípravek 

GUNA-BOWEL

Mechanismus 

účinku

Účinné látky zodpovědné 

za daný mechanismus

Celková stimulace 

střevních funkcí

Thiamin, Niacin, kyselina 

panthotenová

Laxativní činek Aloë, Rheum, Rhamnosus

Stimulace funkce 

jater, choleretický a 

cholagogní efekt

Carduus marianus, Chelido-

nium majus, Taraxacum off ., 

Collinsonia canadensis

Indikace:

Akutní a chronická zácpa, regulace funkce střev, 

detoxikace trávicí soustavy

z klinické praxe


