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BIOTERAPIA LIEČI OTVORENÉ RANY
(29.09.2012; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 19.00; por. 12/26; HUCÁKOVÁ Monika)

Viliam STANKAY, moderátor: "V 21. storočí sa začíname stále viac vracať k tradičným spôsobom liečby.
Kedysi naši predkom pomáhala iba príroda. Sterilné larvy, rybičky či pijavice dnes pomáhajú pacientom často
krát účinnejšie než lieky."
Monika HUCÁKOVÁ, redaktorka: "Otvorená rana bolí, rozširuje sa, hnisá. Zahojiť ju môže aj larva muchy
bzučivky zelenej, ktorá sa živí škodlivými baktériami a produkuje enzýmy, ktoré pôsobia ako antibiotiká."
Milan KOZÁNEK, riaditeľ Ústavu zoológie SAV: "Ranu, ktorá sa dlhodobo nehojí, vďaka larvičkám sa zmení
na akútnu ranu, ktorá už prakticky dokáže sa prirodzeným spôsobom alebo po určitých terapeutických krokoch
úplne vyhojiť."
M. HUCÁKOVÁ: "Rybička Garra rufa sa živí šupinami kože, ktoré sa nadmerne tvoria u pacientov so psoriázou.
Koža je na začiatku červená. Postupne splýva s farbou zdravej pokožky. Odborníci na Slovensku skúmajú aj
liečbu medom. Keď sa dostane do rany, odoberá škodlivým baktériám vlhkosť a naopak aktivuje zdravé bunky.
Bioterapia sa na Slovensku rozvíja veľmi rýchlo."
Peter TAKÁČ, vedecký pracovník Ústavu zoológie SAV: "Aplikačné metódy bioterapeutické sú na jednom
pracovisku. Väčšinou v Európe a na celom svete sa zaoberajú dielčie s jednotlivými metódami."
M. HUCÁKOVÁ: "Bioterapeutický výskum u nás prekračuje hranice krajiny. Pracovníci Ústavu zoológie
Slovenskej akadémie vied spolupracujú so slovenským inštitútom v Keni, v ktorom sterilizujú muchy tse tse."
M. KOZÁNEK: "Ide o zavedenie jednej takej veľmi novej modernej metódy na likvidáciu múch tse tse priamo v
prírode v ohniskách, kde sa vyskytujú najčastejšie."
Grace MURILLA, riaditeľka Keňského výskumného inštitútu: "Zo všetkých provincií v Keni je len jedna, v
ktorej sa nevyskytuje mucha tse tse a to je Nairobi."
M. HUCÁKOVÁ: "Uštipnutie muchou tse tse vyvoláva spavú nemoc. Neexistuje na ňu liečba, končí smrťou.
Monika HUCÁKOVÁ, Rozhlas a televízia Slovenska."
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