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Další možnosti využití BAF
v dermatologii: Terapeutické využití 
Ovosanu cps. a Transovosanu gelu 
u areátní alopecie
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Alopecia areata  je onemocnění, které pacienta neohrožuje na životě, 
má však výrazný negativní vliv na jeho psychiku a společenské 
uplatnění. Je řazeno mezi autoimunní onemocnění a může vést až 
k totální ztrátě vlasů i ochlupení těla.

Alopecia může provázet i další choroby, což je prognosticky 
nepříznivé. Vzhledem k autoimunní podstatě a nedostatečným 
znalostem regulace růstu cyklu vlasu, neexistuje v současné době 
jednoznačný léčebný postup.

Zkoušeli jsme aplikovat lokálně na alopetická ložiska Transovosan 
gel za součesné celkové terapie s inj.vitaminu B 12, zinkem a 
Methioninem tbl. u lehčích forem.

U těžkých forem za současného celkového podávání steroidů 
v minimální dávce, Ovosan cps. 3x2 a Transovosan gel lokálně. V obou 
případech jsme dosáhli příznivého terapeutického efektu rychleji než 
v kontrolní skupině.

K upřesnění a vyloučení náhody je však nutné delší sledování 
s větším množstvím probandů i aplikace dalších léčebných kombinací.

® ®Komplex aktivních fosfolipidů BAF 
- aktuální aplikace v dermatologii
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Předtím, než se budeme věnovat  uvedenému tématu, dovolte mi vrátit 
se trochu do historie.  Mnoho století (a v mnohých kulturách) se 
v knihách věnujících se medicíně stala slovní spojení – cancer – nádor 
– rakovina -  doslova synonymy nahánějícími hrůzu. Ruku v ruce s tím 
šla i touha mnohých generací vědců objevit účinný lék. Úspěšná léčba 
rakoviny byla a je přáním každého rakovinou nemocného i jeho lékaře.  
V minulosti se všechny pokusy o léčbu a důstojný život pacientů 
spojovaly s výrazem beznaděje. V současnosti je už pro mnoho 
nemocných k dispozici celá škála léků, které svým způsobem umožňují 
zvládnutí různých forem rakoviny a je naděje na další rozšiřování 
léčebné palety. V budoucnosti je reálný předpoklad na zvládnutí tohoto 
onemocnění. 

Nicméně základním prvkem vědeckého bádání je poznání samé 
podstaty živých organizmů. V tomto směru má nezastupitelné místo 
buňka. Její skladba je mnohokrát popsaná. Buňka, mikrosvět s těžce 
vymezitelnými hranicemi, představuje autonomní celistvý živý systém, 
který může samostatně existovat a rozmnožovat se.  Uvnitř probíhá 
neustálá chemická aktivita a nepřetržitý tok hmoty a energie. 
U mnohobuněčného organizmu významnou úlohu hraje vzájemná 
komunikace buněk. Ta sice do jisté míry omezuje jejich samostatnost, 
má však důležité místo v evoluci živých organismů. Neoddělitelnou 
součástí buněk je mnoho enzymů s různými životu nevyhnutelnými  
funkcemi. Aktivní fosfolipidy jsou nezbytnou součástí buněčného obalu 
– membrány. Zdravá buňka má jasně specifikovanou funkci. Naproti 
tomu nádorová buňka se vyvíjí  svým vlastním,  chaotickým způsobem 
a v mnohobuněčném organizmu je příčinou nežádoucích změn. 
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