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Terapeutický plán FRM se skládá z něko-
lika fází:
1. rovnováha psycho-neuro-endokrino-imuntní-

ho systému (PNEI);

2. detoxifi kace organismu;

3. léčba symptomů;

4. podpora buněčného metabolismu;

5. podpora buněčné výživy.

PSYCHONEUROENDOKRINO
IMUNITNÍ SYSTÉM PNEI

Modulace systému psycho-neuro-endokryno-

imunitního (a to v obou směrech – psychosomatic-

kém i somatopsychickém) je základem fyziologické 

regulační medicíny. Za podpory ověřených biolo-

gických mechanismů vykazují mikrodávky cytoki-

nů, hormonů, neurotransmiterů a některých látek 

(rostlin, minerálů a látek zvířecího původu) redukci, 

modulaci a stimulaci reaktivity tří hlavních biologic-

kých systémů (nervového, imunitního a endokrinní-

ho), což vede k vyváženému účinku na fyziologické 

funkce.

Mechanismus malých dávek

Mechanismus účinku cytokinu a hormonů ve vel-

mi nízké koncentraci spočívá v aktivaci určitých bu-

něčných a plazmatických receptorů. Koncentrace 

těchto látek se pohybuje ve stejných hodnotách, 

v jakých se tyto látky vyskytují fyziologicky v lidském 

organismu, tzn. koncentrace 10–6 (mikrogramy/ml), 

10–9 (nanogramy/ml) a 10–12 (pikogramy/ml). Aktivace 

receptorů způsobí spuštění řetězových reakcí vyús-

ťujících v obnovu biologické funkce celého PNEI sys-

temu. Cytokiny a hormony v nízkých koncentracích 

aktivují autoregulační mechanismy.

Příkladem demonstrujícím koncept obnovy rov-

nováhy pomocí cytokinů je nerovnováha lymfocytů 

Th1 a Th2. Například během bolestivých zánětlivých 

procesů převládá aktivita Th1-lymfocytů. V těchto 

případech se FRM zaměřuje na dodání těch cytokinů, 

které podporují aktivitu Th2, jež jsou schopné zpětně 

snižovat hyperaktivitu Th1 a obnovit tak fyziologickou 

rovnováhu (IL4, IL4, TGF-β).

Obdobným případem nerovnováhy cytokinů jsou 

alergická onemocnění, charakterizovaná zvýšenou 

aktivitou Th2-lymfocytů. Fyziologická regulační me-

dicína nabízí podporu Th1-lymfocytů pomocí p. o. 

užívání IL-12 a INF-γ, které v nízkých koncentracích 

vyvolají obnovu mezi Th1 a Th2, což je předpoklad 

pro potlačení alergie. (Gariboldi S, et al., Low dose oral 

administration of cytokines for treatment of allergic 

asthma, Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 

(2009),doi:10.1016/j.pupt.2009.05.002)

DETOXIFIKACE ORGANISMU
Detoxifi kovaný a drenážovaný extracelulární pro-

stor napomáhá většímu využití kyslíku v buňkách 

a efektivnějšímu příjmu nutricientů. Detoxifi kova-

né buňky lépe metabolizují. Ne nadarmo se říká, že 

„dobrá drenáž a detoxifi kace organismu je již polovina 

dobré terapie“. Detoxifi kace se zaměřuje na buněčnou 

detoxifi kaci, detoxifi kaci extracelulárního prostoru 

a eliminačních orgánů. Eliminační orgány, aktivované 

specifi ckými detoxifi kačními látkami, vykazují násled-

ně zvýšenou, tedy efektivnější exkreční schopnost. 

KONTROLA SYMPTOMŮ
Nový terapeutický přístup FRM se opírá o mole-

kulární biologii a sekvenční kinetickou aktuvaci.. Tato 

technologie využívající nanodávky látek je metoda, 

jak docílit fyziologických koncentrací v lidském or-

ganismu za použití velmi nízkých koncentrací. Tyto 

mikrodávky jsou schopné reaktivovat odpovídající 

biologické imunitní reakce, jak dokládají klinické stu-

die. Jak mikrodávky interleukinů, neurotransmiterů 

a hormonů, tak i klasické homeopatické ingredience 

účinkují synergicky a ovlivňují fyziologii buněk. 

PODPORA BUNĚČNÉHO 
METABOLISMU 

Účinnost hormonů, cytokinů a homeopatických 

léčiv na buněčné membránové receptory není do-

statečná, pokud nejsou vlastní buňky v dobrých vý-

živových podmínkách. Proto je buněčná metabolická 

stimulace nutným předpokladem úspěchu terapie. 

Vitaminy, minerály, oligonutrienty a vysoce ředěné 

mikrodávky solí Krebsova cyklu aktivují činnost mito-

chondrií, buněčné organely zodpovědné za tvorbu 

ATP, nositele zdroje buněčné energie.  

PODPORA BUNĚČNÉ VÝŽIVY
Proteiny, sacharidy a lipidy hrají základní úlohu 

v udržení a obnově zdraví. Nejnovější výzkum v ob-

lasti výživy defi nuje optimální množství jednotlivých 

nutrientů pro buněčnou výživu. Přípravky FRM obsa-

hují malé a vyvážené množství aminokyselin, vitami-

nů nezbytných pro vlastní buněčnou výživu. Oligo-

nutrienty jsou integrovány do biologických struktur 

a ochraňují tyto struktury proti volným radikálům, 

které jsou známé svým škodlivým účinkem u chro-

nických a degenerujících onemocnění, stejně jako 

v procesu stárnutí.

APLIKACE FYZIOLOGICKÉ 
REGULAČNÍ MEDICÍNY V PRAXI

Společnost Edukafarm uzavřela dohodu o spolu-

práci s italsko-americkou „The International Academy 

of Physiological Regulating Medicine“ – institucí, jež 

reprezentuje vzdělávání lékařů a farmaceutů v oblasti 

FRM, a to ve všech zemích světa. Prakticky to znamená 

absolutní průlom do medicíny a farmacie budoucnosti, 

do oblasti vývoje a aplikace biologické léčby. Jde také 

o průlom do databanky informací, které lze prostřed-

nictvím standardních edukačních nástrojů (periodika, 

semináře) poskytovat lékárníkům a lékařům. Edukafarm 

tak bude realizovat tematické vzdělávací semináře a další 

edukační aktivity, jejichž cílem bude seznámit odborníky 

s možnostmi využití FRM v klinické praxi. Půjde zejména 

o obory, jako jsou alergologie, imunologie, gynekologie, 

endokrinologie, dermatologie a další. Odborníci v Česku 

a na Slovensku se tak budou moci seznámit s FRM, která 

reprezentuje interdisciplinární medicínskou strategii, což 

je pro dnešní atomizovanou medicínu zásadní příležitost 

léčit nejen příznaky, ale hlavně příčnu onemocnění. 

Z farmaceutického hlediska reprezentuje dnes ve svě-

tě metodu FRM společnost GUNA, působící v USA a v Ev-

ropě. Na český a slovenský trh vstupuje díky spolupráci 

s fi rmou inPHARM. V současné době uvolnila GUNA pro 

český a slovenský trh bioterapeutika vhodná pro preven-

ci a léčbu chřipky. Jedná se především o protichřipkově 

zaměřené bioterapeutikum Guna-Flu s imunomodulač-

ním účinkem a látkami potlačujícími symptomy chřip-

ky. Doplňujícím bioterapeutikem je Citomix, přípravek 

z oblasti biologické léčby, schopný obsahem cytokinů 

ovlivnit imunitní stav organismu. Kombinace těchto 

dvou přípravků je vhodným preventivním i léčebným 

opatřením v přicházející pandemii mexické chřipky. Lé-

kaři a farmaceuti tak dostávají první příležitost vyzkoušet 

si v praxi nový medicínský přístup, který se již osvědčil 

například v USA a v Itálii. 

Oba zmiňované přípravky jsou tedy registrované 

v USA (FDA) a v Itálii a v současné době probíhá registrace 

ve Velké Británii a bude zahájena v ČR, SR, Francii a v dal-

ších zemích EU. Jak plyne ze zákona o léku, v současnosti 

jsou dostupné pouze v rámci individuál-

ní preskripce lékaře a individuálního 

dovozu léčiva pro konkrétního pa-

cienta. Distribuci zajišťuje PHOENIX 

(PharmDr. Fričová).
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Fyziologická regulační medicína 

(FRM) reprezentuje v současné době 
nejmodernější integraci konvenční 

medicíny a homeopatie. Využívá nejnovější 
informace o homeopatii, molekulární 

biologii, výživě a psycho-neuro-endokrino-
-imunitním systému. Tento inovační přístup 

tedy poskytuje nové terapeutické účinky 
díky integraci alopatické a homeopatické 
medicíny založené na důkazech. FRM tak 

obohacuje současnou konvenční medicínu 
o nové terapeutické koncepty, které se 

zabývají obnovou fyziologických funkcí 
pomocí komunikačních molekul, jako 

jsou hormony, neuropeptidy, interleukiny, 
růstové faktory. Tyto komunikační 

molekuly jsou připravovány do konečné 
podoby léčivých přípravků pomocí 

speciálních technologií (sekvenční kinetické 
aktivace) a jsou nastaveny na velmi 
nízké koncentrace, které odpovídají 

fyziologickým koncentracím těchto látek, 
jak se nacházejí v lidském organismu.
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