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Autoimunitní thyreoiditida ve spojení  
s virovými infekcemi a poruchami trávení

Po deseti letech praxe, ve které jsem 
využívala homeopatii, jsem se před 12 
lety začala zabývat i ortomolekulární 

medicínou a léčbou zaměřenou na mikro-
biotu. O dva roky později jsem do své léčeb-
né strategie přibrala mikroimunoterapii. 
Synergická kombinace těchto léčebných 
metod vedla k rychlým a trvalým zlepše-
ním stavu mých pacientů na více úrovních. 
Účinky byly zřejmé a dlouhodobé; násled-
kem toho se v mé ordinaci počet nových pa-
cientů stále zvyšoval. U svých takto kom-
plexně léčených pacientů jsem několik let 
neviděla v zimní sezóně známky přetížení 
organismu způsobené chřipkou. Proto se 
stále více zaměřuji na léčbu chronických a 
dlouhodobých patologických stavů.

Mikroimunoterapeutická léčba, indiko-
vaná cíleně na základě imunologické dia-
gnostiky, je vynikající možností terapie na-
příklad u pacientů s vyhořením, depresí, 
nevysvětlitelnou slabostí nebo přetrváva-
jící bolestí.

Zvláště častou poruchou je autoimunitní 
onemocnění štítné žlázy. Často bývá naru-
šena nejenom hormonální rovnováha štít-
né žlázy, ale může být poškozena také syn-
chronizace celé neuro-imuno-endokrinní 
osy. Bylo prokázáno, že léčba základní vi-
rové zátěže a dysbiózy má velmi pozitiv-
ní účinek na celý organismus. Následkem 
toho se pacienti cítí zdravější a zdatnější 
než v mnoha předchozích letech.

Ráda bych v tomto bodu ukázala pro ilu-
straci typický případ pacientky ve věku 
41 let s vysoce výraznou Hashimotovou 
thyreoiditidou a opakovanými fázemi de-
prese, která přišla do mé ordinace v listo-
padu 2017.

Kazuistika

Pacientka ve věku 41 let   
Anamnéza – listopad 2017

V roce 2014 byla pacientce stanovena di-

agnóza Hashimotovy autoimunitní thyre-
oiditidy.

Od 20 let trpí arytmiemi a závratí ve stre-
sových situacích nebo při vztahových pro-
blémech. Srdeční arytmie popsal kardiolog 
jako psychogenní a vyloučil kardiální etio-
logii. Dvakrát musela být pacientka přija-
ta na psychosomatickou kliniku z důvodu 
depresivních epizod vyvolaných vztahový-
mi problémy a v současné době podstupuje 
psychoterapii. Je bez partnera a aktuálně se 
necítí schopná udržovat úzký vztah.

Řada lékařů, kteří uplatňují při léčení potíží svých pacientů integrační/holistickou strategii,  
se v indikovaných případech zaměřuje na imunologické aspekty. Zkušenosti ukazují, že většina 
diferenciálních diagnóz ukazuje na přítomnost non-adaptované imunitní odezvy na určité patogenní 
mikroorganismy, která těmto patogenům umožňuje perzistovat v organismu a reaktivovat se. To 
vede nevyhnutelně k různým perzistentním, často relabujícím průběhům chronického onemocnění. 
Současně má velká většina postižených závažné a omezující gastrointestinální poruchy, které vedou 
ke značnému deficitu mikroživin.

// imunologie

DIAGNOSTIKA

1. Rozbor stolice:
a. Rezidua po trávení: tuk, cukr, bílkoviny a voda, pankreatická šťáva, slgA 
b. Mikrobiota: bifidobakterie, enterokoky, E.coli, laktobacily, Akkermansia 
muciniphila a patogenní mikroorganismy (clostridia, Haemophilus a jiné patogeny)

2. Hladiny minerálů v krvi
3. Hladiny vitaminů (zvláště vitamin D3, vitamin C)
4. . Typizace lymfocytů k určení stavu imunity a sérologie ke zjištění  
     perzistujících mikroorganismů
5. Testování IgG intolerance na potraviny

LÉČBA
1. Léčba dysbiózy a 6–12 měsíců abstinence v případě zjištění intolerance na určitou potravinu
2. Suplementace při nedostatku minerálů a vitaminů
3. Léčba pomocí mikroimunoterapie upravená podle výsledků typizace lymfocytů  

a sérologie

Tabulka č. 1: Přístup k diagnostice a léčbě autoimunitní thyreoiditidy

Dr. med. Ina Chammah 
Braunschweig, Německo
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Autoimunitní thyreoiditida ve spojení  
s virovými infekcemi a poruchami trávení

Kromě toho pacientka trpí mnoho let trávi-
cími potížemi – plynatostí a bolestí břicha té-
měř po každém jídle. Dvakrát až třikrát denně 
má tvarovanou nebo kašovitou stolici.

V době anamnézy uváděla, že má kaž-
dých 6 týdnů nějakou infekci, která se čas-
to rozvine v sinusitidu trvající déle než 4 
týdny. Nepamatuje si, že by měla v mládí 
mononukleózu.

Pacientka si je vědoma skutečnosti, že 
jsme v naší ordinaci zvyklí provádět tes-
ty zjišťující perzistující patogeny a požá-
dala zvláště o testování ke zjištění toxo-
plazmózy. Slyšela, že někteří pacienti jsou 
psychicky stabilnější po léčbě této infek-
ce1. Je třeba poznamenat, že existují četná 
zjištění týkající se vztahu mezi perzistují-
cí toxoplazmózou a depresemi2,3. Existu-
jí také určité důkazy o tom, že po účinné 

léčbě může deprese pominout bez potře-
by další léčby. V tomto ohledu se zdá, že 
je testování na zjištění Toxoplasma gondii 
vhodné.

Tato anamnéza ukazuje na přítomnost 
těchto typických známek: epizody deprese, 
gastrointestinální potíže, náchylnost k in-
fekcím a autoimunitní thyreoiditda. Právě 
tato kombinace symptomů je velmi obvyk-
lá u jedinců s přetrvávající reaktivací viru 
Epstein-Barrové (EBV). Na působení tohoto 
viru také ukazují šestitýdenní intervaly in-
fekce. V nedávné době upozornily rozsáhlé 
studie na spojení mezi perzistující infekcí 
EBV a autoimunitní thyreoiditidou4.

Při léčbě tohoto typu pacientů se v mé 
ordinaci osvědčil diagnostický a léčebný 
postup uvedený v Tabulce č. 1.

Diagnostika – listopad 2017

Rozbor stolice
• Nízký počet bifidobakterií – nejsou 

tedy protizánětlivé stimuly v oblasti 
střevní sliznice.

• Celkový počet bakterií vytvářejících bu-
tyrát je významně snížený. Tyto bakte-
rie jsou důležité pro dodávku buněčné 
energie a pro vysílání protizánětlivých 
stimulů. Snížený je také počet protizá-
nětlivých mikroorganismů chránících 
sliznici z rodu Coprococcus.

• Bylo také zjištěno nadměrné množ-

ství E.coli, pravděpodobně následkem 
nedostatečné slizniční imunity při 
nedostatku enterokoků a laktobacilů.

• Byla zjištěna nadměrná množství pato-
genních mikroorganismů Haemophilus.

• Naproti tomu byl pozorován nedosta-
tek bakterií Akkermansia muciniphila 
a Faecalibacterium prausnitzii, což zna-
mená méně účinnou ochrannou vrstvu 
na sliznici.

Bylo zjištěno trojnásobné zvýšení hod-
noty Alfa-1-antiptrypsinu (80 mg/dl). To 
naznačuje narušení střevní bariéry. 

Dále významné snížení sekrečního imu-
noglobulinu A (slgA). Toto zjištění potvrzu-
je nedostatečnou slizniční imunitu.

Testování ke zjištění IgG intolerance 
na potraviny

Serologický test na IgG protilátky nazna-
čuje četné potravinové intolerance, včetně 
intolerance mléčných výrobků, výrobků s 
kuřecím masem a vejci a výrobků s obilovi-
nami obsahujícími lepek. Je třeba se těmto 
potravinám vyhýbat po dobu několika mě-
síců. V případě Hashimotovy thyreoiditidy 
doporučuji vyloučit lepek z potravy trva-
le, protože jeho konzumace obvykle vede k 
aktivaci autoimunitního procesu⁵.

Analýza mikroživin
Z hlediska rovnováhy minerálů je zřejmý 

vážný nedostatek vápníku, draslíku a hoř-
číku. V této situaci bývá také často zjištěn 
nedostatek zinku a selenu. Z důvodu dří-
vější suplementace je však množství těch-
to dvou minerálů v normálním rozpětí.

Vitamin D3 (25-hydroxy vitamin D3) s 
hodnotou 48 nmol/l je bez suplementace 
suboptimální, dále se projevuje výrazné 
snížení hladiny vitaminu C.

Hodnoty týkající se štítné žlázy
Pacientka přinesla na konzultaci výsled-

ky testů týkající se štítné žlázy z posled-
ních několika let. Protilátky anti-TPO zů-
stávaly po dobu několika let značně nad 
hodnotou 1000 U/ml. TSH je pravidelně 
vyšší než 2 mU/l i přes denní suplementa-
ci 125 μg L-thyroxinu. Volný T3 je většinou 
v nízkém až normálním rozpětí a volný T4 
ve střední třetině normálního rozpětí. Tato 
zjištění ukazují, že stav pacientky je nedo-
statečně kontrolovaný i přes denní suple-
mentaci 125 μg L-thyroxinu. TSH by měl 
být mezi 0,8 a 1,2 mU/l a volný T3 by měl 
být ve středním až normálním rozpětí.

U autoimunitní 
thyreoiditidy může 
být poškozena 
synchronizace 
celé neuro-imuno-
endokrinní osy.
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Léčba – listopad 2017

Léčba zaměřená na normalizaci  
mikrobioty

Náprava střevní dysbiózy byla zaháje-
na přípravkem Symbioflor 1 (3x20 kapek 
denně) a akáciovou vlákninou (2x1 lžič-
ka denně) po dobu 2 měsíců. Symbioflor 1 
je určen k obnově imunitní funkce střev-
ní sliznice stimulací enterokoků. Akácio-
vá vláknina vede ke kolonizaci bakteriemi 
vytvářejícími butyrát a sliz, které vyživují a 
chrání buňky sliznice.

Potom jsem této pacientce doporučila 
šestiměsíční užívání přípravku Omni Bio-
tic stress repair. Tento přípravek obsahuje 
různé bifidobakterie a laktobacily, které na 
jedné straně zvyšují imunitní schopnosti 
sliznice a na druhé straně vykazují proti-
zánětlivé vlastnosti. Pomáhají také při po-
silování bariérové funkce střevní sliznice.

Suplementace vitaminů a minerálů
Suplementovali jsme vitamin D3 v 

množství 20 000 IU denně po dobu 2 týd-
nů a pak jednou týdně, dokud nebylo dosa-
ženo jeho koncentrace v séru 100 nmol/l. 

Dlouhodobě jsme podávali minerály, ze-
jména vápník, draslík a hořčík (Kalinor 1x 
denně, Calcioform 300 algae D3/K2 3 x den-
ně, Magnesioform 150 basicorganic 2x den-
ně). Vitamin C byl podáván v dávce 3x1000 
mg (Nature's Plus Vitamin C 1000 mg).

Kontrolní vyšetření – leden 2018
Po dvou měsících pacientka uvádí, že 

neměla žádnou infekci o Vánocích a oko-
lo Nového roku, což je v jejím případě vý-
jimečné. Střevní symptomy vymizely a je 
psychicky stabilní. Toto zlepšení je možné 
přičítat obnovení střevní flóry (mikrobio-
ty) a dodávání vitaminů a minerálů.

Zkušenosti však ukazují, že dopad této 
léčby na autoimunitu a psycho-neuro-
-imunologickou osu je krátkodobý, pokud 
se v této fázi nepůsobí proti perzistentním 
patogenům, jako je EBV.

Diagnostika – únor 2018
V tomto bodu byla provedena typizace 

lymfocytů a zjišťování přítomnosti EBV a 
toxoplazmy.

Pozn.: Imunitní parametry typizace lymfo-
cytů, hodnocené buď na standardním, nebo 
na volitelném základě, se mohou v jednotli-
vých zemích lišit v závislosti jak na specific-
ké laboratoři a zkušenosti, tak na pracovních 
zvyklostech u zdravotnických odborníků.

Typizace lymfocytů naznačuje leukocy-

topenii, lymfocytopenii, a tedy celkovou 
non-adaptaci. Nízké počty CD80+ B lymfo-
cytů naznačují nízkou rekognici antigenu. 
Ve většině případů se tyto buňky násled-
ně obnoví po zahájení mikroimunoterapie 
a podávání přípravku Symbioflor 1. Mírné 
zvýšení počtu cytotoxických lymfocytů T8 
naznačuje virovou zátěž. Přítomnost obra-
zu takzvané „virové katedrály“ (cytotoxic-
ké lymfocyty T8, senescentní lymfocyty T8 
a jejich poměr) ukazuje na dobrou zvládnu-
telnost léčbou. 

Sérologie
EBV sérologie ukazuje typický nástup 

reaktivace s pozitivními výsledky EBV-
-VCA-IgG, EBV-EA-IgG a EBV-EBNA-IgG.

Sérologie prvoka Toxoplasma gondii po-
ukazuje na dřívější infekci. Je zřejmá vyso-
ká hodnota IgG.

Léčba – únor 2018
Navíc k léčbě založené na mikrobiotech se 

na 4 měsíce předepisují následující přípravky:
• Přípravek 2LEID (1 kapsle denně)
• Přípravek 2LEBV (1 kapsle denně)

Kromě toho užívá pacientka autolo-
gní krevní nosodu XMK (1 kapsle denně) 
a HLA nosodu (1 kapsle denně po dobu 4 
měsíců a poté 1 kapsle týdně).

Kontrolní vyšetření – červen 
2018

Pacientce se daří velmi dobře. Neměla 
již žádné infekce. Břišní symptomy ustou-
pily. Vyhýbá se dosud potravinám, ke kte-
rým má intoleranci. Protilátky anti-TPO 
klesly na 677 U/ml. Cítí se v dobré kondici 
(fit) a v posledních měsících neměla žádné 
známky deprese.

Diagnostika – červen 2018
Vitamin D3 je v průměrném normál-

ním rozpětí 125 nmol/l. Nedostatek váp-
níku, hořčíku a draslíku je téměř vyrov-
naný.

Vzorek stolice ukazuje, že porucha ba-
riéry střevní sliznice ustoupila. Hodno-
ta slgA se rovněž vrátila k normálu. To 
naznačuje nenarušenou slizniční imu-
nitu.
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Follow-up - January 2018 

After two months, the patient reports not having had any infection over Christmas and New Year, 
which is exceptional in her case. The intestinal symptoms have disappeared and she is psycho-
logically stable. This improvement can be attributed to the restoration of the intestinal microbiota 
and vitamin and mineral supplementation.

Experience shows, however, that the impact of these therapies on autoimmunity and the psycho-
neuro-immunological axis is short-lived if persistent pathogens such as EBV are not treated in this 
phase.

Diagnostics - February 2018

Lymphocyte typing and EBV and Toxoplasma gondii serology were carried out at this point. 

Micro-immunotherapy International News | July 20215

Toxoplazmóza IgG 74,2 IU/ml
< 7,2 IU/ml – negativní
7,2 – 8,8 IU/ml – limitní hodnota
> 8,8 IU/ml – pozitivní

Toxoplazmóza IgM 3,3 AU/ml [<6AU/ml]

EBV-VCA-IgG1 (IFT): 1: 2560 [< 1:80]
EBV-VCA-IgM (IFT): 1: 10 [<1:10]
EBV-EA-IgG (IFT): < 1:20 [< 1:20]
EBV-EBNA-IgG1 (IFT): 1: 160 [< 1:20]

Obr. 1: Typizace lymfocytů (únor 2018)
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Léčba – červen 2018
Potraviny, k nimž měla pacientka into-

leranci, je možné postupně vracet do jí-
delníčku, protože se obnovila jak funkce 
střevní bariéry, tak slizniční imunita.

Od června se dávky přípravků 2LEID a 
2LEBV snižují na 1 kapsli každého z nich 
denně po dobu 10 dnů za měsíc. Navíc bude 
pacientka užívat přípravek 2LTOXO (1 
kapsle denně) v posledních 10 dnech měsíce 
po dobu 6 měsíců.

Podávání autologní krevní nosody XMK 
(1 kapsle denně) a nosody HLA (1 kapsle 
týdně) se nemění.

Doplňování vitaminu D se během letních 
měsíců snižuje na polovinu. Minerály se po-
dávají beze změny, dokud se hodnoty nedo-
stanou do průměrného normálního rozpě-
tí. Potom se dávkování sníží na polovinu. 

Kontrolní vyšetření  
– říjen 2018

Pacientce se daří dobře a neměla žád-
né infekce. Gastrointestinální symptomy 
ustoupily a pacientka se vrátila k normální-
mu jídelníčku. Nechce se však trvale vzdát 
lepku, protože si myslí, že na ni nemá žád-
ný účinek. Zamilovala se a chce mít rodinu. 
Pacientka má se svým novým partnerem do 
této doby dobrý a naplňující vztah. 

Léčba – říjen 2018
Pacientka přestala užívat přípravky 

2LEBV a 2LEID. Doporučuji jí, aby tyto 
léky začala znovu užívat v následujících 
dávkách, kdyby se u ní objevila infekce: 
2LEID (2 kapsle denně, užívané odděleně) 
a 2LEBV (1 kapsle denně). Všechny ostat-
ní léčebné postupy zůstávají bez změny.

Suplementace minerálů se pravidelně 
upravuje na základě výsledků rozborů. 

Kontrolní vyšetření – březen 
2019

Pacientce se daří dobře. Je provedeno 
kontrolní vyšetření jejího imunitního stavu 
a testy ke zjištění EBV a Toxoplasma gondii.

Diagnostika – březen 2019
Po jednom roce mikroimunoterapie byla 

provedena kontrola typizace lymfocytů a 
sérologického vyšetření.

Typizace lymfocytů ukazuje, že je imu-
nitní systém adaptovaný. Hojnost CD80+ 
B lymfocytů naznačuje dobrou schopnost 
rozpoznat antigen.

Sérologie
Sérologie nyní ukazuje vyšší hodnoty 

EBV-EBNA-IgG1, které jsou důležité pro 
kontrolu viru. Hodnoty EBV-EA-IgG jsou 
nyní v normálním rozpětí.

Obě změny naznačují, že se pacientka s 
infekcí EBV vyrovnává účinněji.

Sérologie toxoplazmózy také ukazuje 
výrazné snížení titrů protilátek.

Hodnoty týkající se štítné žlázy
Je zjevná dobrá funkce štítné žlázy se 

sníženou dávkou 100 μg/d L-thyroxinu. 
Byla zjištěna hodnota TSH 1,04 mU/l. Vol-
né T3 jsou ve středním normálním rozpětí. 
To ukazuje, že je hormonální osa vyvážená 
s dobrou konverzí fT3 na fT4. Hodnota an-
ti-TPO protilátek zůstává bohužel vysoká 
na úrovni 500 IU/ml*.

Ve své každodenní praxi jsem si často 
všimla 50% snížení dlouhodobých hodnot 
po léčbě mikronutrienty, léčbě založené na 
mikroimunoterapii a optimalizaci mikro-

bioty. Pokud však pacienti nadále konzu-
mují pravidelně lepek, k celkovému sníže-
ní hodnot nedochází. Vědecké publikace 
zdůrazňují korelaci mezi vysokou hodno-
tou anti-TPO protilátek a příjmem lepku.

Podle mých vlastních zkušenosti je často 
pozorováno snížení hodnot anti-TPO pro-
tilátek do normálního rozpětí, jestliže se 
pacient co nejvíce vyhýbá lepku.

*Pozn.: V únoru 2019 jsem laboratoři, se 
kterou obvykle spolupracuji, dala pokyn, 
aby provedla test na anti-TPO protilátky. 
Specialista na nukleární medicínu shro-
máždil hodnoty z předchozích let a hod-
noty z března 2019. Moje laboratoř zazna-
menala pouze hodnotu 52 IU/ml, což jsem 
původně považovala za úspěch. Uvědomila 
jsem si však, že laboratoř měří pouze malý 
výběr z velké frakce anti-TPO protilátek. 
Laboratoř zaměřená na nukleární medicí-
nu má testovací soupravu, kterou je možné 
použít k určení mnohem větší frakce anti-
-TPO protilátek. V důsledku toho jsem bě-

 Lymphocyte typing

Lymphocyte typing reveals an adapted immune system. An abundance of CD80+ B cells indicates 
good antigen recognition.

Fig. 2: Lymphocyte typing (March 2019)

Serology

Serology testing now shows higher levels of EBV-EBNA-IgG1, which are important for the control 
of the virus. EBV-EA-IgG levels are now within the normal range. 

Both changes indicate that the patient is coping more efficiently with EBV infection.

 EBV-VCA-IgG1 (IFT):    1: 2560    [< 1:80]
 EBV-VCA-IgM (IFT):   1: 10    [<1:10]
 EBV-EA-IgG (IFT):   < 1:20    [< 1:20]
 EBV-EBNA-IgG1 (IFT):   1: 160      [< 1:20]
 
Toxoplasmosis serology also shows a marked reduction in antibody titres: 

 Toxoplasmosis IgG     23.5 IU/ml    < 7.2 IU/ml - negative
         7.2 - 8.8 IU/ml – limit value  
         > 8.8 IU/ml - positive
 Toxoplasmosis IgM   0.8 AU/ml                [<6AU/ml]
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Typizace lymfocytů

Toxoplazmóza IgG 23.5 IU/ml
< 7,2 IU/ml – negativní
7,2 – 8,8 IU/ml – limitní hodnota
> 8,8 IU/ml – pozitivní

Toxoplazmóza IgM 0.8 AU/ml [<6AU/ml]

EBV-VCA-IgG1 (IFT): 1: 2560 [< 1:80]
EBV-VCA-IgM (IFT): 1: 10 [<1:10]
EBV-EA-IgG (IFT): < 1:20 [< 1:20]
EBV-EBNA-IgG1 (IFT): 1: 160 [< 1:20]

Obr. 2: Typizace lymfocytů (březen 2019)
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hem let nesprávně vykládala řadu klinic-
kých postupů. Nyní se takovému omylu 
spočívajícímu v systematickém nespráv-
ném výkladu vyhýbáme. Doporučuji tedy, 
abyste na začátku léčby kalibrovali své 
vlastní hodnoty na základě zjištění speci-
alisty na nukleární medicínu.

Současný stav
Mikroimunoterapie za pomoci příprav-

ků 2LEBV, 2LEID a 2LTOXO byla během 
podzimu a zimy 2018 ukončena. Doporuči-
la jsem užívat od března 2019 jednou týd-
ně autologní krevní nosodu a HLA nosodu. 
Pacientka chce užívat méně mikroživin a 
vrátit se ke konzumaci lepku. Je celkově  

v dobrém stavu. Má mnohem více energie 
a na budoucnost pohlíží pozitivně. 

Ve své ordinaci vidím denně pacienty, 
kteří nechtějí přijmout jakákoli omezení jí-
delníčku po výrazném zlepšení svých sym-
ptomů, pokud nedojde ke zhoršení jejich 
zdravotního stavu. To je třeba respektovat. 
Z vlastní zkušenosti vím, že v případě re-
lapsů a trvale vysokých titrů protilátek se 
postoj během doby často změní a pacienti 
přistoupí na trvalou změnu jídelníčku.

Závěr
U pacientů s autoimunitní thyreoiditi-

dou je mikroimunoterapie jedním z úhel-
ných kamenů v mé každodenní praxi. Ten-

to léčebný přístup může optimalizovat 
účinnost imunitního systému a udržitel-
ně snižovat virovou zátěž. Použitím pří-
pravků pro mikroimunoterapeutickou léč-
bu je možné narušit únikové mechanismy 
virů a lze tak dosáhnout významného sní-
žení autoimunitních epizod. Mikroimuno-
terapie, která působí synergicky s léčbou 
zaměřenou na normalizaci mikrobioty a s 
ortomolekulární medicínou, optimalizuje 
regulační kapacitu organismu a připravuje 
cestu k dlouhodobému zotavení.
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PREVENCE A ZÁKLADNÍ LÉČBA POSTCOVIDOVÉHO SYNDROMU

Oblasti použití Mikroimunoterapeutický přípravek Imunoregulační cíle

PRO VŠECHNY PACIENTY INFIKOVANÉ VIREM SARS-COV-2 (SYMPTOMATICKÁ NEBO ASYMPTOMATICKÁ INFEKCE)

Známky chronické 
mitochondriální dysfunkce 
(nevysvětlitelné fyzické a/
nebo duševní vyčerpání – 
postvirový syndrom chronické 
únavy, snížený/slabý výkon)

Přípravek 2LMIREG
• 1–2 kapsle denně do zlepšení příznaků
• Udržovací léčba: 10 kapslí měsíčně po 

dobu 3–6 měsíců

•  Tlumení zánětu a snížení oxidativního stresu
•  Regulace imunitní odezvy
•  Optimalizace mitochondriální funkce  

 a  rovnováhy buněčného energetického  
 metabolismu

DALŠÍ MOŽNOSTI LÉČBY POSTCOVIDOVÉHO SYNDROMU 
(V ZÁVISLOSTI NA INDIVIDUÁLNÍM PŘÍPADU, VÝSLEDCÍCH LABORATORNÍCH TESTŮ

A ZKUŠENOSTI LÉKAŘE)

Oblasti použití Mikroimunoterapeutický přípravek Imunoregulační cíle

PRO PACIENTY SE ZVÝŠENÝMI MARKERY ZÁNĚTU (S PŘÍZNAKY NEBO BEZ PŘÍZNAKŮ)

Nekontrolovaný zánět, 
přidružené poruchy (včetně 
bolesti svalů a kloubů, bolesti 
hlavy, malátnosti, subfebrilie 
nebo dystermie, žilní 
trombózy) a dříve existující 
patologické stavy spojené s 
chronickým zánětem (obezita, 
diabetes, autoimunitní 
poruchy a jiné)

Přípravek 2LARTH
• Akutní stavy: 3–4 kapsle denně do 

zlepšení příznaků
• Udržovací léčba: 1 kapsle denně po 

dobu 3–6 měsíců

• Zmírnění zánětu a úleva od bolesti
• Omezení poškození tkáně a ztráty funkce
• Zabránění přechodu do chronicity

Přípravek 2LINFLAM
• Akutní stavy: 3–4 kapsle denně do 

zlepšení příznaků
• Udržovací léčba: 1 kapsle denně po 

dobu 3–6 měsíců 

• Zmírnění zánětu a úleva od bolesti
• Podpora protizánětlivých signalizačních cest
• Omezení škodlivých metabolických účinků 

chronických patologických procesů

PRO PACIENTY S PSYCHICKÝMI POTÍŽEMI

Akutní nebo chronický 
stres (psychický a/nebo 
emoční), úzkost, šok, 
„adrenální únava“ (snížená 
funkce nadledvin), dlouhodobé 
přetěžování, vyhoření, 
vyčerpání, oslabená imunita

Přípravek 2LMISEN
• 1–2 kapsle denně po dobu 3–6 měsíců

• Regulace neuro-endokrinní-imunologické osy
• Prevence nedostatečné funkce imunity a posi-

lování imunitní obrany
• Podpora buněčné regulace a „anti-age“ půso-

bení prostřednictvím udržení telomerázové 
aktivity

Depresivní nálada, mírná 
deprese, zánětem vyvolaný 
syndrom únavy s depresivní 
složkou, syndrom vyhoření

Přípravek 2LDEP
• 1–2 kapsle denně po dobu  

3–6 měsíců

• Vyrovnání aktivity stresové osy
• Tlumení zánětu a obnovení rovnováhy TH1-

-TH2-TH3
• Podpora regenerace nervů a neuroplasticity

Mikroimunoterapie a postcovidový syndrom
Doporučení MeGeMIT - Medizinische Gesellschaft für Mikroimmuntherapie
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Oblasti použití Mikroimunoterapeutický přípravek Imunoregulační cíle

PRO PACIENTY S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI

Poruchy paměti, 
nedostatek koncentrace 

Přípravek 2LMEM-SENIOR
•  1 kapsle denně po dobu 6 měsíců 

nebo déle

• Tlumení zánětu a snížení oxidativního stresu
• Podpora neuroprotekce a neuroregenerace
• Zlepšení výkonnosti paměti

Sklon k demenci

Přípravek 2LMdA
•  1 kapsle denně po dobu 6 měsíců 

nebo déle

• Tlumení zánětu, snížení oxidativního stresu a 
omezení neurodegenerace

• Podpora neuroprotekce a neuroregenerace
• Modulace metabolismu β-amyloidu
• Zlepšení paměťového výkonu a duševní pohody

PRO PACIENTY S PORUCHAMI IMUNITY A/NEBO MIKROBIÁLNÍ ZÁTĚŽÍ (S PŘÍZNAKY NEBO BEZ PŘÍZNAKŮ),  
V ZÁVISLOSTI NA VÝSLEDCÍCH SÉROLOGIE A IMUNOFENOTYPIZACE LYMFOCYTŮ

Imunodeficience/vyčerpání 
imunity nebo non-adaptace 
imunitního systému s 
lymfopenií/hyporeaktivitou 
a přidruženými poruchami 
(včetně oportunních infekcí, 
chřipkových příznaků, zvýšené 
únavnosti, bolesti v krku)

Přípravek 2LEID nebo 2LEID-N
•  1–2 kapsle denně po dobu 3–6 měsíců 

• Posilování postinfekční imunity na buněčné  
a humorální úrovni

• Podpora ochrany hostitele a regulace imunity

Non-adaptace imunitního 
systému s lymfocytózou/
hyperreaktivitou nebo 
tendencí k autoimunitě a s 
přidruženými poruchami 
(včetně nekontrolovaného 
zánětu, epizod horečky, svalové 
bolesti, nespecifikovaných 
neurologických příznaků, 
insomnie, pocení)

Přípravek 2LEAI
• 1 kapsle denně po dobu 1–2 měsíců 

• Kontrola nadměrné imunitní odezvy nebo 
autoreaktivních procesů zprostředkovaných 
primárně B a T lymfocyty a prevence jejich 
přetrvávání

• Podpora imunitní tolerance

Virové koinfekce 
nebo reaktivace viru 
a přidružené poruchy 
(včetně postvirového 
syndromu chronické únavy, 
putujících bolestí kloubů a 
svalů, zvětšených krčních 
lymfatických uzlin)

Přípravky2LEBV/2LCMV/2LZON
A/2LHERP
• infekce EBV, CMV, VZV a HSV s lymfo-

penií/hyporeaktivitou
• 1–2 kapsle denně po dobu 3-6 měsíců 

Přípravek 2LXFS
• infekce EBV a CMV s hyperreaktivitou
•  1 kapsle denně po dobu 1–2 měsíců

• Omezení replikace virů a nakažení dalších buněk
• Podpora antivirové imunitní odezvy
• Kontrola přetrvávajících infekcí a přidružených 

onemocnění 
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PRO PACIENTY S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI

Pro pacienty s mírným, středním nebo 
vážným postcovidovým syndromem

Úplný krevní obraz, sedimentace erytrocytů (ESR), 
biochemická analýza krve (včetně transamináz, 
cystatinu C, kreatininu, glomerulární filtrace – 
GFR); glykémie, cholesterol, triglyceridy; sérologie 
SARS-CoV-2; sérová elektroforéza nebo imunoe-
lektroforéza; ultrasenzitivní C-reaktivní protein; 
D dimer a ostatní koagulační faktory; hladina vi-
taminu D a železa; parametry funkce thyreoidey 
(TSH, fT3, fT4) a hodnoty thyreoidálních protilá-
tek, hladiny mikronutrientů

Pro pacienty ve stresu

Denní profil kortizolu a DHEA; pohlavní hormony; 
katecholaminy; aldosteron; serotonin

V případě podezření na imunitní poruchy a mi-
krobiální zátěž  
Typizace lymfocytů, sérologie viru Epstein-Barrové 
(EBV), cytomegaloviru (CMV), viru varicella zoster 
(VZV), virů herpes simplex 1 a 2 (HSV) nebo lidské-
ho herpesviru 6 (HHV6)

Ostatní diagnostické možnosti v případě pode-
zření na nekontrolovaný zánět a jiné poruchy 
imunity 
Profil sérových proteinů, hodnoty Th lymfocytů, 
profil faktorů zánětu (v závislosti na každém jednot-
livém případu) 

UPOZORNĚNÍ:

Prohlášení uvedená v tomto materiálu jsou založena na současných znalostech týkajících se postcovidového syndromu 
a znalostech a zkušenostech lékařů a dalších zdravotnických odborníků z asociací pro mikroimunoterapii. Byly ověřeny  
dr. Petrou Blumovou. Účelem tohoto materiálu je pouze upozornit čtenáře na možné imunitní poruchy po infekci virem 
SARS-CoV-2 a poskytnout orientační vodítko pro léčbu pomocí mikroimunoterapie. Neprovádějte diagnostiku a nezahajuj-
te léčbu pouze na základě tohoto odborného textu. Je třeba analyzovat každý jednotlivý případ a plán léčby sestavit na zákla-
dě anamnézy každého pacienta, výsledků laboratorních testů (včetně stanovení typizace lymfocytů a sérologie) a osobních 
praktických zkušeností. Asociace pro mikroimunoterapii nepřijímají odpovědnost za jakoukoli diagnózu, kterou stanovíte, 
ani za léčebné plány, podle kterých budete případně postupovat.

KNIŽNÍ TIP

Druhé aktualizované a rozšířené vydání učebnice základního významu pro specializační vzdělávání v obo-
ru revmatologie i pro jeho další rozvoj v České republice. I toto vydání, přes další rozšíření, se vyznačuje 
dokonalou přehledností a srozumitelností, k čemuž přispívá fakt, že kniha je tištěna plnobarevně na křído-
vém papíru a obsahuje několik set barevných ilustrací. Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., sestavil autorský 
kolektiv z předních specialistů oboru v naší zemi. Dalšími hlavními autory jsou prof. Jiří Vencovský, prof. 
Pavel Horák, prof. Ladislav Šenolt, MUDr. Heřman Mann a prof. Jan Štěpán. Kniha je určena především rev-
matologům jako základní zdroj pro všechny stupně specializačních zkoušek i pro každodenní klinickou  
a ambulantní praxi. Je vhodná rovněž pro internisty a ortopedy, doporučit ji lze i praktickým lékařům.
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