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1. Zlatý dotek zklidňuje cytokinovou bouři. 
Článek chorvatského mikrobiologa prof. Tomislava Meštroviče mě upozornil na novou studii 
badatelů z americké Georgia State University v Atlantě. Podle ní lék auranofin, jehož hlavní 
léčivou látkou jsou částice zlata, inhibuje v laboratorních podmínkách (in vitro) nový 
koronavirus. Auranofin je od roku 1985 používán k léčbě revmatoidní a psoriatické artritidy i 
systémového lupus erythematodes. Na rozdíl od injekcí zlata (myochrysinu) se ale bere v 
kapslích. 
Léčivé účinky zlata byly známé už ve starověku a nešlo jen o zlaté pleťové masky, které 
užívala Kleopatra stejně jako vznešené římské nebo řecké dámy.  V čínské alchymii tvořilo 
zlato základ elixírů mládí, zatímco evropští alchymisté je všeobecně považovali za všelék. V 
sedmnáctém století zas astrologicky orientovaní herbalisté používali auroterapii při 
onemocnění srdce. Léčba tuberkulózy zlatem se datuje už od dob Paracelsových a dokonce i 
Robert Koch považoval koloidní zlato za nejlepší inhibiční prostředek proti Mycobacterium 
tuberculosis, které objevil jako původce vzniku TBC. Za první světové války pak italští lékaři 
koloidním zlatem léčili tyfus i paratyfus. Akademická medicína ví už víc než sto let, že zlato 
má protizánětlivé vlastnosti a badatelé dnes zkoumají jeho působení na rakovinu, AIDS, 
neurodegenerativní nemoci stejně jako na bakteriální a parazitární infekce. V poslední době 
se výzkum zaměřoval především na to, zda částice zlata dokážou vypnout určité geny, které 
způsobují nemoc. 
“......(auranofin) nejenže inhibuje replikaci SARS-CoV-2, ale i zmírňuje průběh infekce, snižuje 
poškození plic, které často vede k ARDS (akutnímu syndromu dechové tísně) a v krajním 
případě ke smrti,” napsal ve zmiňované studii vedoucí výzkumu virolog Dr. Mukesh Kumar. 
Dále pak dokládá, že během 48 hodin působení částic zlata na SARS-CoV-2, dojde k 95% 
redukci virální RNA. Podle našeho pozorování ale auranofin i koloidní zlato působí především 
na inhibici neutrofilních extracelulárních pastí (NET) podobně jako nikotin (ale nikoliv z 
kouření cigaret), antabus nebo melatonin a brání tak vzniku cytokinové bouře. 
Dovoluji si připomenout, že koloidní zlato je součástí naší přírodní směsi proti novému 
koronaviru, s jejímž složením jsme veřejnost seznámili už počátkem března v cenzurou 
zakázaném pořadu Duše-K Vizita Divadla Kampa. 
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2. Učená společnost České republiky požádala přední české vědce o komentář k aktuální 

pandemii COVID-19. Dr. Radim Nencka, vedoucí skupiny Design léčiv a medicinální chemie na 

Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, přispěl článkem o možnostech terapie COVID-

19 z pohledu medicinálního chemika... 
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“Druhou skupinou látek, která jistě najde své místo v léčbě COVID-19 nebo podobných 
koronavirových infekcí, budou inhibitory proteáz těchto virů. Tyto látky jsou v současné době 
hledány především mezi již známými léčivy. Mezi inhibitory první z nich PLpro může patřit 
například disulfiram (antabus) využívaný v klinické praxi jako podpůrná léčba u alkoholismu, 
případně některé deriváty merkaptopurinu, který je využíván k léčbě pacientů s 
autoimunními onemocněními a rakovinou. Obě tyto látky jsou schopny inhibovat PLpro 
SARS-CoV nebo MERS-CoV a mohly by najít uplatnění také v tomto případě.“ 
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