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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dostává se Vám nyní do rukou první vydání dlouho plánovaného periodika (čtvrtletníku) zaměře-
ného na integrativní a regulační medicínu – časopis Bioterapeutics. 

Klinická praxe nás často přivádí do situací, kdy se máme postarat o pacienta, který trpí opakovanými 
či chronickými zdravotními problémy, popřípadě je sice zaléčen lege artis, ale přesto se jeho zdravotní 
problémy vracejí a jeho kvalita života není odpovídající jeho ani našim představám v dlouhodobém 
horizontu. Vidíme v praxi, že pacient je zaléčen, ale homeostáza organismu není stabilně nastavena. 
Výborně zaléčíme gastrointestinální obtíže, ale následky stresu se u pacienta začnou objevovat jako 
poruchy štítné žlázy. Je zřejmé, že endogenní regulační systémy jsou v lidském organismu propojené a 
pomocí komunikačních molekul, jako jsou cytokiny v imunitním systému, hormony v endokrinním 
systému a neuropeptidy v nervovém systému, spolu navzájem komunikují. Ppochopit vzájemné vzta-
hy mezi těmito látkami a aplikovat poznatky v praxi je obtížné. Existuje však medicínský obor neuroen-
doimunologie, který se snaží vzájemně provázané vztahy popsat. Odhalením příčinných souvislostí 
jsme schopni řešit příčinu onemocnění, nejen tlumit symptomy. 

Máme pacienty, kteří následkem dlouhodobějšího užívání léčiv, popřípadě jejich „koktejlů“, léčí 
vedlejší negativní účinky původně nastavené terapie. Máme pacienty, kteří užívají léky s velkým rizi-
kem lékových interakcí. Zátěž pro pacienta samotného doprovázená ekonomickou zátěží zdravotního 
systému vedla ke zmapování reálné situace. Z mnoha farmakoekonomických metaanalýz pak vzešla 
jedna strohá, ale výstižná formulace: na jeden dolar vložený do léčby pomocí nesteroidních antirev-
matik je nutné počítat s 35 centy na léčbu vedlejších účinků. To je daň za chyby v preskripci a špatnou 
komunikaci s pacientem. Pacienti trpí iatrogenně navozenými obtížemi a zdravotní systémy úpí pod 
fi nanční zátěží. 

Pokud se zamýšlíte nad výše uvedenými fakty a nejsou Vám lhostejné, pak Vám časopis poodkryje 
odpovědi a zamyšlení. Nejnovější poznatky v oblasti molekulární biologie a imunologie aplikované do 
klinické praxe přinášejí nejen úlevu pacientovi, ale negenerují se také iatrogenně navozené zdravotní 
problémy a léčba je fi nančně únosná. Kvantoví fyzikové odhalují další a další subatomární vlastnosti 
účinných látek (viz udělení Nobelovy ceny v tomto roce), čímž se farmakologie ruku v ruce s fyzikou 
dynamicky proměňuje z klasického pojetí farmakologie v  nově se rodící „low dose“ farmakologii, tedy 
farmakologii nízkých dávek, resp. farmakologii fyziologickou (používající fyziologické koncentrace 
léčiv – nanomolární koncentrace).

Ptáte se, proč právě nyní se takové pojetí medicíny objevuje? Vždyť farmakologie a učení o mecha-
nismu léku je na světě více než padesát let! Vše se dynamicky vyvíjí, ale musí být vždy v rovnováze. Již 
Einsteinova rovnice E = mc2 je vyznáním rovnováhy mezi hmotou a energií. Také Paracelsus označil 
vodu jako lék či jed – rozdíl je pouze v dávce. Nízké dávky naltroxenu slaví v klinické praxi úspěchy ně-
kolik desetiletí, mechanismus tohoto částečného agonisty, původně určeného k odvykání opioidů, je 
dosud nevyjasněn, nicméně odhaduje se vliv na nervový systém prostřednictvím regulace beta-endor-
fi nů a také vliv na imunitní systém a jeho regulace pomocí interleukinu 10 a regulačních T-lymfocytů. 
V dávce 50 mg je určen k odvykání a v dávce 1,5–4,5 mg k léčbě zdravotních problémů. Fyziologické 
koncentrace účinných látek zvyšují reaktivitu organismu a vedou k nastartování adaptačních a regulač-
ních systémů. Podávání fyziologických koncentrací interleukinu 12 a interferonu gamma vede k obno-
vě rovnováhy mezi Th 1 a Th 2 subpopulací lymfocytů, následkem čehož se potlačuje vznik alergických 
projevů. Fyziologická koncentrace interleukinu 10 je schopna jemně regulovat protizánětlivé procesy 
u Crohnovy choroby, avšak bez negativních vedlejších účinků. Podávání fyziologických koncentrací 
látek vede k obnově homeostázy organismu velmi jemnými regulačními mechanismy v konkrétních 
orgánových kompartmentech a je prosto negativních vedlejších účinků. Propojení farmakologie 
s kvantovou fyzikou přináší další terapeutické možnosti, které již využívají lékaři celosvětově. 

Medicína je krásná. Je v ní totiž stále co objevovat. 
Příjemné čtení Vám přeje šéfredaktorka časopisu, 

PharmDr. Lucie Kotlářová


