
PANE DOKTORE, V ZÁVĚRU MINULÉHO ROKU JSTE PODE-

PSAL S PROFESOREM CRESCIM, RESPEKTIVE S UNIVER-

ZITOU DEGLI STUDI DI CAMERINO KONTRAKT, KTERÝ SE 

T ÝKÁ PROBIOTICKÉ KULTURY SYNBIOTEC. MŮŽETE KE 

KONTRAKTU NĚCO ŘÍCI?   

Ano, kontrakt jsme podepsali po několika 

měsících usilovného jednání. Myslím, že jsme tím 

naplnili ambice, které máme, když tvrdíme, že 

chceme přinášet nové a zajímavé projekty, z nichž 

bychom měli všichni na poli farmacie a medicíny 

těžit. Určitě je to co do velikosti de facto největší 

projekt, který jsem podepsal za dobu své profesní 

činnosti. 

ZKUSTE POPSAT PROJEKT BLÍŽE – CO JE ZCELA KONKRÉT-

NĚ JEHO NÁPLNÍ?

Odborníci z italské univerzity v Camerinu v čele s 

profesorem Crescim dospěli po deseti letech vývoje 

a výzkumu k vynikajícím výsledkům u dvou probi-

otických kmenů, které pojmenovali Synbiotec. Tyto 

výsledky jsou již dnes využitelné v potravinářství, ve 

farmacii a v medicíně. To je první úroveň naší spo-

lupráce. Samozřejmě, univerzita dále pracuje na kli-

nickém výzkumu a vývoji Synbiotecu, čímž vznikají 

naprosto unikátní klinická zadání, jejichž cílem je 

ověřit do dnešní doby nepoznané, či poznané, ale 

neověřené možnosti využití probiotik. A to je druhá 

úroveň kooperace, která reprezentuje multicentric-

ké klinické studie apod. Pro nás velmi významné 

přitom je, že nehrajeme nějaké „druhé housle“, ale 

máme možnost být vůdčí silou projektu. 

EXISTUJE JIŽ DNES V ČESKU NĚJAKÝ KONEČNÝ VÝROBEK, 

KTERÝ OBSAHUJE SYNBIOTEC?

Ne, ještě takový finální výrobek není k dis-

pozici. Nicméně intenzivně jednáme s několi-

ka výrobci, kteří by mohli například do jogurtů 

Synbiotec přidávat. Určitě bude vhodné nalézt 

příležitost pro využití Synbiotecu také ve far-

macii a v medicíně. Jak plyne z toho, co bylo ře-

čeno, probiotika lze využít jak v rovině prevence, 

tak i v léčbě celé řady chorob. V této souvislosti 

řešíme množství nejen odborných, ale také ryze 

technologických otázek. 

ČÍM JE PROJEKT ABSOLUTNĚ VÝJIMEČNÝ? 

Projekt nám dává obrovskou příležitost, 

protože jej organizujeme hned v několika ze-

mích, kde můžeme poznat odborné špičky ve 

farmacii, v medicíně i v potravinářství. Máme na 

starosti Česko, Slovensko, Polsko, Rakousko, Ně-

mecko, Francii a další země. Je to opravdu velká 

výzva. Tento projekt považuji za vyvrcholení naší 

dosavadní práce. Po stránce odborné se zdá, že 

Synbio tec patří k tomu nejlepšímu, co můžeme 

spotřebitelům a pacientům nabídnout, a proto 

má obrovský význam být u toho, podílet se na 

uvedení všech vyzkoumaných vlastností do pra-

xe. Jednou z našich priorit je například využití 

Synbiotecu u kolorektálního karcinomu. 

OVŠEM CESTA OD LABORATORNÍCH A KLINICKÝCH STU-

DIÍ AŽ K VYUŽITÍ V KLINICKÉ PRAXI JE TRNITÁ. JSTE NA 

TO PŘIPRAVENI?

Připraveni – to by bylo silné tvrzení. Řeknu to 

jinak. Vedu tým několika nadšenců, se kterými se 

pokusíme – ostatně jako v několika předchozích 

případech – pomoci dobré věci tím, že ji uvedeme 

do života, a bude to tvrdý boj, těžká práce, nic jed-

noduchého. Řečeno v golfové terminologii, zkusí-

me dát dobrou ránu, a snad se dostaneme až na 

green! Rozhodně to máme dobře rozehrané…  

Rozhovor vedla: 

Mgr. Lucie Kotlářová, šéfredaktorka

NAVÁZÁNA SPOLUPRACE EDUKAFARMU S UNIVERSITOU DEGLI DI STUDI CAMERINO, ITÁLIE

VELKÝ KONTRAKT NA SYNBIOTEC PODEPSÁN
INTERVIEW S PharmDr.ZDEŇKEM PROCHÁZKOU, ŘEDITELEM SPOLEČNOSTI EDUKAFARM 

farminews více informací na www.edukafarm.cz1/2009

SP
O

LE
ČE

N
SK

Á
 R

U
B

R
IK

A

Pokračování ze strany 7.

Společenská rubrika

21

FINfarmi01-09.indd   Odd1:21FINfarmi01-09.indd   Odd1:21 3.3.2009   14:42:103.3.2009   14:42:10




