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Vážení čtenáři,

mám velkou radost, že vás mohu pozdravit v úvodníku nového čísla našeho společného časopisu 
Synlabianer.

V plném proudu letošního krásného léta jsem změnil své profesní působiště a nastoupil do pražské 
laboratoře SYNLAB v Jankovcově ulici na pozici odborného garanta pro klinickou biochemii a zástupce 
vedoucí laboratoře.

V předchozích 20 letech jsem pracoval v menších a malých laboratořích v severních Čechách. Velmi mi 
přirostla k srdci nemocniční laboratoř v Lounech. Bylo to první pracoviště, které jsem mohl řídit zcela 
sám, a postupně jsem si ho vybudoval podle svých požadavků.

V pravý čas přišla nabídka vedení společnosti SYNLAB a já jsem začal uvažovat o změně zaměstnání. Jsem ale narozen ve 
vzdušném znamení váhy a každé rozhodnutí pečlivě vážím. Proto velmi oceňuji trpělivé a vstřícné jednání vedení společnosti, 
díky kterému se uskutečnila velmi pozitivní změna v mém životě. Přesvědčilo mne jednak společné profesionální vystupování 
týmu vedoucích, kteří mi umožnili prohlídku laboratoře, jednak samotné technologické vybavení.

Co bylo je pryč a změna je život. Nové pracoviště pro mě představovalo velkou výzvu, současně jsem si tak ale splnil svůj velký 
sen o moderní laboratoři vybavené špičkovou technologií. Laboratoř v Jankovcově ulici si mne získala na první pohled – přístrojo-
vé vybavení nejlepší kvality od nejlepších světových firem, výborná organizace provozu a skvělý tok biologického materiálu.

Velký bonus pro mě osobně představoval biochemický analyzátor řady AU ve třech exemplářích. Excelentní jemná japonská 
mechanika ve spojení s křišťálově čistou optikou. To je záruka excelentní kvality poskytovaných služeb a přesných výsledků, 
které jsou důležité pro diagnostické rozhodování ošetřujících lékařů.

Během posledních měsíců jsem intenzivně pracoval na svém zaškolení a seznámení se s rozsáhlým provozem laboratoře. 
Jsem rád, že se mi povedlo úspěšně se začlenit do progresivního pracovního týmu odborných pracovníků a že mohu poskyt-
nout aktivní podporu provozu naší firmy. Rád odpovídám na dotazy lékařů a pacientů. Z jejich reakcí mám dobrý pocit, že se 
mi to daří.

S velkým potěšením spolupracuji s týmem analytiků na úseku biochemických analýz. Těším se, že i mně se podaří připojit se 
k úsilí o další rozvoj laboratoře. Těším se také na nové analyzátory a nové trendy v automatizaci provozu laboratoře, které nám 
jistě přinese doba budoucí. Rád bych připojil k provozu laboratoře odběrové místo, které by sloužilo k rozvoji speciálních vyšet-
ření s náročnou preanalytickou fází.

Děkuji všem našim zákazníkům, lékařům a pacientům za důvěru, kterou nám prokazují tím, že posílají žádanky a biologické 
materiály ke zpracování do našich laboratoří. Díky vám můžeme dělat svou práci, která nás baví. Děkuji všem kolegům, kteří se 
se mnou podělili o své znalosti, dovednosti a zkušenosti. Děkuji také naší marketingové specialistce za podporu a povzbuzení 
při úspěšné prezentaci naší firmy v rozhovoru pro Český rozhlas.

Tyto řádky budete číst v době, kdy přichází zima. Venku přibývá tmy a je příjemné posedět doma u roztopených kamen. Přeji 
vám všem příjemné prožití krásných vánočních svátků spojených s příchodem světla z narození nového života a mnoho ra-
dostných zážitků z dárků, které rozdáte i dostanete. Přeji vám pohodovou atmosféru voňavých svátků v kruhu rodiny a násled-
ně i veselou oslavu konce roku.

Mnoho zdraví, radosti a lásky v novém roce 2019.

MUDr. Marek Antoš 
synlab czech, s. r. o.

EDITORIAL
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ROZHOVOR

MUDr. Marek Antoš
Autor: Michael Hromada

Chemii a biochemii se věnujete 
celý svůj profesní život. Co vás 
k tomuto oboru přivedlo a co 
se vám na něm nejvíce líbí?
K chemii mě přivedli moji rodiče, kteří mě 
už od dětství podporovali ve vědeckém po-
znávání světa. Tatínek byl inženýr geodézie, 
geolog a kartograf. Chodíval se mnou sbírat 
horniny, minerály a zkameněliny, které jsme 
pak společně pojmenovávali a klasifikovali.

Postupem času jsem se při poznávání 
nerostů začal zajímat i o jejich chemické 
složení, což mě dovedlo až k intenzivní-
mu studiu anorganické chemie. V tom mi 
hodně pomohla moje milovaná maminka, 
která tehdy pracovala jako chemická 
inženýrka ve velké chemické továrně v Ústí 
nad Labem, shodou okolností v místě, kde 
se odehrává děj Páralova románu Mladý 
muž a bílá velryba. Občas mě brala na 
návštěvu do výzkumné laboratoře, z čehož 
jsem byl vždy absolutně nadšený. Mamin-
ku jsem obdivoval a chtěl jsem jít v jejích 
stopách, a tak se zrodil můj sen pracovat 
v laboratoři.

S aplikovanou vědou jsem se setkával 
i o prázdninách, které jsem vždy trávil 
u svých prarodičů. Ti u sebe doma dříve 
provozovali zubní ambulanci s laboratoří 
a asi vás už v tuto chvíli nepřekvapím, když 
řeknu, že mou nejoblíbenější hračkou bylo 
právě vybavení laboratoře. Nejradši jsem 
měl lihový laboratorní kahan s modelo-
vacím voskem a zubní vrtačku s frézkami 
a bruskou.

Na chemii se mi líbí zejména to, jak vý-
znamným způsobem přispívá k pokroku 
lidstva. Její poznatky se uplatňují téměř 
ve všech odvětvích lidské činnosti. Chemii 
vděčíme za výrobky, se kterými se setká-
váme každý den. Na mysli mám například 
zubní pastu, mýdlo, barviva, ochucovadla, 
léky, kosmetiku, lepidla a mnoho dalších 
produktů.

Ve zdravotnických laboratořích 
pracujete přes 20 let, jak se za tu 
dobu změnily? Jakým způsobem 
se proměnila podoba vaší práce?
Velkou změnu přinesl rychlý rozvoj polovo-
dičové technologie. Pokrok v elektronice 
a jemné mechanice ve spojení s přesnou 
optikou umožnil vznik nových, velmi výkon-
ných, přesných a spolehlivých laborator-
ních přístrojů. Díky počítačové technice je 
analýza mnohem přesnější a rychlejší. Velké 
laboratorní stoly se skleněným nádobím, 
jako jsou kádinky, baňky a zkumavky, na-
hradily malé plastové nádobky a počítačem 
řízené analyzátory.

Přestože při práci velmi oceňuji současné 
moderní přístroje, jsem zároveň opravdu 
rád, že jsem na začátku své biochemické 
praxe ještě zažil i provoz laboratoří bez 
počítačů. Bavilo mě, že jsem měl tehdy 
blízko k chemii. Připravoval jsem roztoky, 
reagencii pro fotometrické analýzy, ručně 
jsem vážil, míchal, rozpouštěl a odměřoval 
chemikálie. Měření jsem prováděl na jed-
noduchých fotometrech. Výsledky analýz 
jsme zapisovali ručně do velké laboratorní 

knihy a pak ještě přepisovali do žádanek 
na vyšetření. Vše bylo na papíře. Potom 
se v laboratoři objevil první počítač pro 
vykazování výkonů pojišťovně a jejich 
další zapojení na sebe nenechalo dlouho 
čekat. Dnes už se na počítači odehrá-
vá většina mé práce. Díky nim jsou ale 
všechny testy mnohem přesnější, práce 
je čistá, bezpečná a bez rizika kontaktu 
s toxickými látkami. Vše je také ekologič-
tější, protože moderní stroje spotřebují jen 
minimální množství chemikálií.

V minulosti bylo při práci v laboratořích 
největším problémem sehnat laboratorní 
techniku, čisté chemikálie a přesné kontrolní 
materiály, které byly velmi drahé, a navíc ne-
dostupné na východních trzích. Dnes je tak 
široká nabídka kvalitních přístrojů a reagen-
cií, že je naopak těžké si z tolika možností 
něco vybrat.

Je za vámi vidět velký kus práce 
v rozvoji regionálních laboratoří 
na severu Čech. Přesun do 
velké laboratoře v Praze pro 
vás pravděpodobně znamenal 
velkou změnu. Co vás nejvíce 
překvapilo a oslovilo?
Nejvíce mne překvapilo a potěšilo, jak 
velké množství biologického materiálu do-
káže naše laboratoř každý den zpracovat. 
Obdivuji také špičkovou kvalitu přístrojo-
vé techniky, skvělou organizaci provozu 
laboratoře a početný tým vysokoškolsky 
vzdělaných analytiků.
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ROZHOVOR

V laboratoři SYNLAB máte 
na starost zejména finální 
kontrolu výsledků, je to ale při 
současném technologickém 
vybavení vůbec potřeba?
Kontrola je potřeba vždycky a bude to tak 
přes veškerý pokrok v oblasti techniky i do 
budoucna. Stroje nemají mysl ani duši. Jsou 
v jistém smyslu naprosto hloupé a bezduché. 
Člověk je musí správně nasměrovat a starat 
se o ně. Každý den je nutné techniku čistit, 
nastavovat a udržovat. Během své dlouholeté 
praxe jsem se naučil laboratoř každodenně 
procházet a kontrolovat. Poslouchám, dívám 
se. Každý zvuk, obraz nebo vůně mi napoví 
o možném problému, který mohu zachytit 
v zárodku a vyřešit ještě předtím, než začne 
mít dopad na chod laboratoře. Jsem s labo-
ratoří rád v určitém spojení.

Jak jsou na tom laboratoře 
SYNLAB s rychlostí? Za jak 
dlouhou dobu jsou výsledky 
obvykle k dispozici?
Většina výsledků je dostupná do druhého 
dne. Výsledky statimových vyšetření do 
dvou hodin.

Laboratoře SYNLAB jsou 
vybaveny celou řadou 
nejmodernějších přístrojů, 
které trh nabízí, máte mezi 
nimi svého favorita?
Mým oblíbencem je biochemický analy-
zátor AU5800 (dříve OLYMPUS). Jedná se 

o nádherné dílo japonských inženýrů, které 
je dle mého názoru ve své kategorii nejlepší 
na trhu. Zejména si cením velmi spolehlivé 
mechaniky, přesné optiky, měřících kyvet 
z kvalitního skla a odolných elektrod pro 
měření minerálů. Robustní konstrukce a vy-
soký výkon tohoto stroje zaručí bezproblé-
mový provoz laboratoře i při velkém zatížení. 
Lehce zvládne i zpracování neobvyklých 
vzorků biologického materiálu a imunoche-
mické vyšetření.

Pravidelně se účastníte 
mezinárodních kongresů na 
téma technologie laboratorní 
diagnostiky. Dokázal byste 
odhadnout směr vývoje oboru?
To je velmi těžké. Za posledních 20 let 
jsme prožili úžasný technologický skok. 
Každý den věda proniká hlouběji do nitra 
hmoty. Doporučuji navštívit CERN a pro-
hlédnout si volně přístupné expozice his-
torie výzkumu elementárních částic a vzni-
ku vesmíru. Návštěva tohoto výzkumného 
centra mi přinesla mnoho odpovědí na 
základní otázky fyziky elementárních čás-
tic a podstatným způsobem mi přiblížila 
oblast kvantové mechaniky.

Když se zamyslím nad budoucností labora-
toří, představím si takovou mobilní minilabo-
ratoř, kterou budou pacienti nosit v podobě 
náramkového čidla. Princip měření bude po-
staven na analýze odráženého záření, které 
dopadá na lidské tělo. Ve většině případů 

tedy odpadne nutnost odběru biologického 
materiálu. Výsledky se budou z náramku 
průběžně odesílat do centrální laboratoře 
k podrobnější analýze. Získáme tím možnost 
neustálého proudu informací o biologic-
kých procesech v organismu jedince a tím 
i jednodušší odhalování příčin onemocnění 
na individuální úrovni.

Z vašich odpovědí je zřejmé, 
že patříte mezi vzácné případy 
lidí, kteří mají svou práci 
zároveň jako svého koníčka. 
Věnujete se ve svém volném 
čase také něčemu dalšímu?
Rád jezdím na kole do přírody. Před pár lety 
jsem si pořídil velmi pohodlné lehokolo, na 
kterém si užívám krásy Polabské cyklo-
stezky. Do náročnějšího terénu se ale více 
hodí celoodpružené horské kolo, takže to 
střídám. V červenci jsme s mladším synem 
jeli do Nového Města pod Smrkem, kde je 
naprosto úžasný areál cyklostezek v krásné 
krajině mezi stromy, kameny a lesními 
prameny. Občas můžete jet dokonce po 
dřevěných lávkách nad bažinami.

Baví mě také botanika, rád navštěvuji bota-
nickou zahradu v Troji. Jsem velmi zvědavý 
na výsledek rekonstrukce její japonské části.

MUDr. Marek Antoš

Vystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Tři roky pracoval na interním oddělení 
v Podřipské nemocnici v Roudnice nad Labem, poté se rok věnoval vojenskému zdravotnictví. Následujících 
dvacet let strávil modernizací lékařských laboratoří na severu Čech. V červenci 2018 nastoupil do společnosti 
SYNLAB, kde je jako zástupce vedoucí laboratoře odpovědný za finální kontrolu výsledků.
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VĚDA A POZNÁNÍ

Perorální kvasinkové 
a bakteriální vakcíny
Autor: RNDr. Dana Hanuláková

V současné době často dochází k tomu, 
že i banální infekce nebo recidiva jsou 
ihned od počátku léčeny antibiotiky. Na 
jedné straně může být léčba efektivní, 
zkracuje se doba léčení a neschopnosti, 
ale na druhé straně dochází ke snížení 
antigenního působení mikrobů, ke snížení 
zánětlivé reakce a tvorby protilátek. Rovněž 
původce onemocnění může být jiný než 
bakteriální a použití antibiotik je zbytečné. 
Pokud se onemocnění nejeví od počátku 
jako závažné, je vhodné počkat s podáním 
antibiotik – jejich podání v době vzni-
ku protilátek již nepoškozuje jejich další 
produkci a nevede v takové míře ke tvorbě 
rezistentních kmenů. První dny po infekci 
jsou nejdůležitější pro rozvoj přirozených 
imunitních protiinfekčních reakcí. Pokud je 
antibiotikum nasazeno příliš brzy, tlumí se 
obranné mechanismy, které by často byly 
infekci schopny zvládnout samy.

K terapii recidivujících a chronických infekcí 
těžko léčitelných antibiotiky a chemotera-
peutiky a k preventivní stimulaci imunity je 
možné použít perorální kvasinkové a bakte-
riální vakcíny.

Charakteristika vakcín
Jedná se o roztoky obsahující komplexy 
antigenů, které jsou připravovány z vykulti-
vovaných mikroorganismů šetrně usmrce-
ných teplem nebo chemicky a opakovaně 
nalézaných u pacientů. Nejedná se však 
o léky primárních imunodeficiencí nebo 
k léčbě standardně a sporadicky probí-
hajících infekcí. Upravují aktivitu imunit-
ního systému proti konkrétnímu původci 
onemocnění, ale nelikvidují se přirozené 
kmeny organismu. Aplikují se nejčastěji ve 
formě kapek perorálně, jsou aplikovány ve 
vícečetných dávkách ve stoupajícím kvantu. 
Slizniční odpověď nastupuje řádově v hodi-
nách, efekt léčby je ale možné hodnotit až 
po několika týdnech.

Vývoj funkčně zdatné imunologické obranyschopnosti závisí značně na vystavení imunitního 
systému nejrůznějším antigenům vnějšího prostředí včetně mikroorganismů. U mnoha 
onemocnění se v posledních letech uplatňují stále více mikroorganismy s nízkou patogenitou 
a dokonce i mikroorganismy pro zdravé jedince nepatogenní. Rozhodujícím faktorem je stav 
imunitního systému – pokud selhávají povrchové lokální obranné mechanismy nebo je snížena 
celková obranyschopnost, mohou se i mikroorganismy s nízkou patogenitou uplatnit.

voje intolerance, přecitlivělosti a nežádoucí 
imunosupresivní účinky. Tyto skutečnosti 
přesunuly pozornost lékařů od výlučných 
snah eliminovat infekční agens k pokusům 
ovlivňovat pozitivně specificky nebo nespe-
cificky imunitní systém.

V 70. letech 20. stol. začaly být individuálně 
připravované vakcíny vytlačovány komerčně 
vyráběnými zahraničními imunomodulátory 
z důvodu časové náročnosti. V posledních 
letech byla však ukončena výroba některých 
těchto imunomodulátorů (např. Biostim, 
Imudon, IRS 19), některé přetrvávají a nově 
zaváděné přípravky mají již převážně cha-
rakter potravinových doplňků.

V souvislosti s tím je zaznamenán opět zvý-
šený zájem o individuálně připravované auto 
a stock vakcíny pro jejich některé nesporné 
výhody – jsou sestaveny na míru pacienta, 
pro jejich výrobu se používají epidemiologic-
ky aktuální kmeny, lze upravit dávkování dle 
potřeb pacienta a jsou plně hrazeny pojiš-
ťovnami na rozdíl od komerčně vyráběných 
imunomodulátorů.

Indikace vakcín
Jak již bylo uvedeno výše, hlavní indikací 
jsou chronické a recidivující bakteriální 
a kvasinkové infekce. Jedná se především 
o: infekce horních cest dýchacích, záněty 
močových cest, infekce kůže a měkkých 
tkání a záněty vulvy a pochvy.

Vakcíny pro léčbu infekcí 
horních cest dýchacích
Respirační akutní a chronické infekce jsou, 
zejména v chladnějším období roku, často 
diagnostikovaným onemocněním. U dospě-
lých se mohou opakovat 2–4× ročně, u dětí 
dokonce 6–8× ročně. V těchto případech 
je vhodné uvažovat i o léčbě vakcínami. 
Pro přípravu vakcín jsou nejčastěji použí-
vány tyto kmeny: Staphylococcus aureus, 

Historie a současnost vakcín
Perorální vakcíny se používají již několik 
desítek let, a to jak u nás, tak i ve světě. 
Před 100 lety vznikly první práce zabývající 
se použitím usmrcených bakterií k vyvo-
lání léčebného nebo preventivního účinku 
proti bakteriálním infekcím. V roce 1902 sir 
Almroth Wright použil poprvé k léčbě fu-
runkulózy inaktivovanou kulturu stafylokoka 
izolovanou z ložiska chronicky nemocného 
pacienta. Vycházel z úspěchů klasických 
očkovacích látek, které indukují tvorbu pro-
tilátek. Postupně se používání bakteriálních 
vakcín rozšířilo a vakcíny, které byly připra-
veny z vlastního kmene pacienta, se začaly 
označovat jako autovakcíny. Posléze se zjis-
tilo, že některé kmeny, které se použily pro 
přípravu autovakcín, se osvědčily i u jiných 
pacientů se stejným onemocněním. Tyto 
kmeny se konzervovaly a byly používány 
dále buď samostatně nebo se přidávaly 
do autovakcín. Ujal se pro ně název stock 
kmeny (nebo také zásobní kmeny) a z nich 
připravené stock vakcíny (zásobní vakcíny).

Zpočátku se vakcíny vyráběly převážně v in-
jekční formě. Tato léčba však byla náročná 
jak pro pacienty, tak pro zdravotnický per-
sonál. Proto byly injekční vakcíny postupně 
nahrazovány perorálními ve formě kapek, 
případně tabletami nebo nosními spreji. Na 
základě srovnávacích studií se zjistilo, že 
účinnost všech forem je téměř srovnatelná.

Největší rozmach v používání individuálně 
připravovaných vakcín se datuje do rozmezí 
třicátých až padesátých let minulého století. 
Objev antibiotik a chemoterapeutik je však 
postupně začal zatlačovat do pozadí odbor-
ného zájmu. U bakteriálních a kvasinkových 
infekcí s chronickým průběhem nebo u re-
cidivujících infekcí nebyla terapie antibiotiky 
a chemoterapeutiky vždy úspěšná. Začalo 
docházet ke vzniku rezistentních kmenů, 
dalším problémem byla také možnost roz-
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Haemophilus influenzae, Streptococcus 
pneumoniae a Moraxella catarrhalis. Vakcí-
nu lze připravit i z jiných kmenů po domluvě 
s ošetřujícím lékařem.

Vakcíny pro léčbu infekcí 
močových cest
Infekce močových cest patří k nejčastějším 
infekcím. Vyskytují se více u žen než u mužů, 
u děvčat školního věku je toto onemocnění 
až 50× častější než u chlapců, u žen ve věku 
30–65 let dokonce 100× častější než u mužů. 
Každá druhá žena je v průběhu svého života 
alespoň jednou tímto onemocněním postiže-
na, asi u ¼ žen toto onemocnění recidivuje. 
Některé studie prokazují, že podávání vakcín 
vede již po 3 měsících ke snížení počtu 
recidiv a snížení počtu dnů, po které bylo 
potřeba podávat antibiotika. Pro přípravu 
vakcín jsou nejčastěji používány tyto kmeny: 
Escherichia coli, Enterococcus faecalis, 
Proteus mirabilis, Klebsiella spp.

Vakcíny pro léčbu kožních infekcí
Tento typ vakcín je vhodný především 
k léčbě akné, stafylokokových pyodermií, 
mikrobiálního i atopického ekzému atd.

Dlouholetá spolupráce s dermatology nejen 
z našeho regionu přináší pozitivní výsledky 
v léčbě úporných případů akné a furunkuló-
zy. Až 80 % mladých lidí ve věku 10–30 let 
bývá postiženo některou z forem akné. 
Bohužel je to v období, kdy je vzhled na 
jednom z prvních míst a neléčené onemoc-
nění může zanechat nejen trvalé zdravotní, 
ale zejména psychické následky. Úspěš-
nost léčby vakcínou je v těchto případech 
až 90 %. Vakcinace vede často k remisi 
projevů a rychlejší odezvě na antibiotika. 
Při včasně nasazené vakcíně lze zabránit 
těžkému průběhu onemocnění a vzniku tr-
valých následků ve formě jizev. Pro přípravu 
vakcín jsou nejčastěji používány tyto kmeny: 
Staphylococcus aureus, Propionibacterium 
acnes, Streptococcus agalactiae, Candida 
albicans, Candida parapsilosis.

Vakcíny pro léčbu 
gynekologických infekcí
Důvodem pro přípravu vakcíny jsou přede-
vším opakované a chronické infekce pochvy 
a vulvy (výtoky, pálení, svědění). Jedním 
z nejvíce se vyskytujících onemocnění je 
mykotická kolpitida u žen s určitými predis-
pozicemi – špatně kompenzovaný diabe-
tes, obezita, léčba kortikoidy, antibiotiky, 
těhotenství apod. Pro přípravu vakcín jsou 
nejčastěji používány tyto kmeny: Candida 
albicans, Escherichia coli, Enterococcus 
faecalis a některé méně se vyskytující 
kvasinky jako Candida krusei, Candida 
glabrata, Saccharomyces cerevisiae.

Mechanismus účinku
Přesné poznatky o podstatě léčebných 
účinků a fungování perorálních bakteriálních 
a kvasinkových vakcín z důvodu složitosti 
a neúplných znalostí imunity nejsou ještě 
zcela známé. Bakteriální a kvasinkové 
antigeny jsou přirozenými zevními antigeny, 
které působí na lidský organismus, jsou roz-
poznávány a imunitní systém vůči nim doká-
že vytvářet obrannou reakci. Zvyšují slizniční 
imunitu, tedy aktivují nespecifické imunitní 
mechanismy (tvorba hlenu, lysozym, sekreč-
ní IgA, aktivace fagocytózy, NK buněk, kom-
plementový systém), ale při dlouhodobém 
podávání mohou vést i ke specifické imunitní 
reakci (tvorba specifických protilátek nebo 
tvorba specifických cytotoxických lymfocy-
tů – zejména T lymfocytů, ale i B lymfocytů).

Materiál pro přípravu vakcín
Materiál se odebírá sterilně různým způso-
bem dle jeho charakteru. Musí být vhodný 
ke kultivaci a pomnožení na umělých kulti-
vačních půdách. S výjimkou hemokultur lze 
použít jakýkoliv klinický materiál odebraný 
standardní metodou.

Výroba vakcín
Vakcíny se vyrábí podle standardní metodiky 
a jsou zpracovávány v hazard boxu BL 2. 
Izolované patogeny musí být v čisté formě – 
v průběhu výroby vakcín probíhá kontrola 
identity a několik kontrol sterility (vakcíny 
nesmí obsahovat živé mikroorganismy).

Podle způsobu přípravy se vyrábí perorální 
vakcíny kvasinkové, bakteriální a bakteriální 
plus kvasinkové. Podle typu vakcín může lé-
kař žádat o autovakcínu, stock vakcínu nebo 
o kombinovanou vakcínu, kdy se k vlastnímu 
kmeni pacienta dodávají zásobní kmeny.

Léčba vakcínami
Léčebný efekt vakcín závisí na mnoha fak-
torech – správná indikace, složení, příprava 
a volba formy vakcíny a vhodné individu-
ální dávkování. Je také důležité, kdy začít 
vakcínu podávat, protože její složky působí 
na organismus podobně jako infekce, která 
je sama o sobě mohutným imunostimulač-
ním podnětem. Podání dalšího antigenní-
ho podnětu v podobě vakcíny v průběhu 
akutního onemocnění by nemuselo vést 
k další stimulaci imunity, ale naopak k jejímu 
přetížení a útlumu. Z těchto důvodů je vhod-
né léčbu vakcínami zahájit až po zvládnutí 
akutních projevů infekce, nejlépe v období 
rekonvalescence nebo až po jejím ukončení 
k prevenci dalších vzplanutí infekce.

Aplikace vakcín vede ke snížení četnosti 
onemocnění, ke zmírnění průběhu a zkráce-
ní doby nemoci. Velmi dobře jsou snášeny 

i dětmi od 3 let, mají minimum vedlejších 
účinků a prakticky nulovou toxicitu. V prů-
běhu užívání vakcíny je možná kombinace 
s jinou medikací s výjimkou jiných imunomo-
dulačních přípravků. Vakcíny je možné při-
pravit i pro partnera či partnerku léčeného 
pacienta.

Význam vakcín
Perorální bakteriální a kvasinkové vakcíny 
mají i v dnešní době svůj nezastupitelný 
význam, i když názory na tuto terapii jsou 
nejednotné. Přesto, že se jedná více méně 
o metodu empirickou, zájem o tyto vakcíny 
neustále stoupá. Důvodem jsou především 
pozitivní zkušenosti lékařů i samotných 
pacientů s dosaženými výsledky.

RNDr. Dana Hanuláková

Je absolventkou Přírodovědecké fakulty 
UJEP Brno, oboru obecné biologie se 
specializací na mikrobiologii. Od roku 
2013 působí v brněnské laboratoři 
synlab czech, s. r. o. v sekci mikro-
biologie se zaměřením na klinickou 
mykologii, mykologii prostředí a vakcíny.

Autovakcínám se věnuje přes 20 let. 
Baví ji nejen díky propojování mik-
robiologie s dalšími obory, ale také 
z hlediska zpětné vazby zdravých 
pacientů. Na práci ji těší přede-
vším spokojení pacienti a lékaři.
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Potravinové intolerance mohou být 
příčinou mnoha neobjasněných 
zdravotních potíží
Autor: Michael Hromada

Potravinová intolerance je nesnášenlivost 
nebo přecitlivělost organismu na urči-
tou složku potravy, která je způsobena 
nedostatkem vhodných trávicích enzymů 
v zažívacím traktu. Nejedná se ale o aler-
gii, při níž organismus reaguje na alergeny 
v podstatě okamžitě, potravinová intoleran-
ce se projeví až po delší době. „Potravinové 
alergie je mnohem snazší rozpoznat, protože 
alergická reakce se obvykle dostavuje do 
několika minut, maximálně dvě hodiny po 
požití alergenu. Symptomy potravinové into-
lerance oproti tomu nastupují až po několika 
hodinách, dnech, nebo dokonce týdnech 
od konzumace problematické potraviny,“ 
vysvětluje klinický biochemik MUDr. Marek 
Antoš z laboratoře SYNLAB a dodává, že 
to představuje hlavní důvod, proč si většina 
lidí své problémy s danou potravinou vůbec 
nemusí spojit.

Příčiny intolerance mohou být 
genetika i špatně zvolená strava
Intolerance některých potravin je buďto 
dána geneticky, nebo si za ni lidé mohou 
sami špatným jídelníčkem. Přejídání, ne-
vhodné úpravy jídla jako například smažení 
a kombinace více potravin s vysokým ob-
sahem tuků, sacharidů a proteinů najednou 
můžou za to, že tělo nezvládá produkovat 
dostatek trávicích enzymů, které přijímanou 
potravu zpracovávají. Občas může být na 
vině i nedostatečné rozžvýkání potravy.

Lepek a laktóza
Mezi potraviny, které nejčastěji mohou způ-
sobovat potíže, patří kravské mléko a obi-
loviny – konkrétně jde o intoleranci laktózy 
a lepku. Intoleranci však může vyvolat i celá 
řada dalších potravin, jako jsou různé druhy 
ovoce, zeleniny, oříšků nebo masa.

Ve většině případů se potravinové intolerance projevují bolestmi hlavy a kloubů, akné 
i častou únavou. Mohou ale také způsobovat nespavost, sníženou imunitu, úzkostné stavy 
či dokonce deprese, tedy obtíže, které značí i celou řadu jiných onemocnění, což komplikuje 
správnou počáteční diagnostiku. Spolehlivou metodou k odhalení potravinové intolerance je 
krevní test, který identifikuje konkrétní problematické potraviny a umožní tak další léčbu.

Snížená schopnost trávení laktózy se podle 
celosvětových statistik v různé míře objevuje 
zhruba u pětašedesáti procent populace, 
intolerancí lepku trpí přibližně šest procent 
lidí. Zajímavostí je, že vysokou toleranci vůči 
laktóze mají severoevropské národy, zatím-
co američtí indiáni a Eskymáci schopnost 
trávit laktózu zcela postrádají.

Diagnostika krevním testem
Nejspolehlivější metodou, jak odhalit proble-
matické potraviny, je krevní test, který vám 
do týdne poskytne jasné výsledky. „V našich 
laboratořích máme k dispozici testy dva, 
jeden testuje krev na sto osm potravinových 
alergenů, a druhý, rozsáhlejší na dvě stě 
šestnáct potenciálních škodlivin. Intoleranci 
je ale možné testovat i u řady dalších látek, 
jako jsou různá léčiva nebo barviva,“ uvádí 
MUDr. Marek Antoš. Test je vhodný pro 
všechny, kteří u sebe pozorují výše uvedené 
příznaky typické pro potravinovou intoleran-
ci, a přitom jim nebylo diagnostikováno jiné 
onemocnění.

Léčba eliminačním jídelníčkem
Jakmile pacient zjistí, jaké potraviny mu pů-
sobí potíže, je potřeba je vyřadit z jídelníčku 
a nahradit je z hlediska živin jinou adekvátní 
potravinou. Základem všeho je vyváženost, 
tedy aby nedošlo k nutriční podvýživě a tělo 
mělo stále dostatek vitamínů a minerálů. 
O tom, jak je vhodné kompenzovat chybějící 
složky potravy odpovídající náhradou, je 
dobré se poradit s výživovým odborníkem 
a nechat si vypracovat osobní eliminační 
jídelníček.

Problematické potraviny je potřeba vyřadit 
alespoň na dobu tří měsíců, první pocit úle-
vy by se přitom měl dostavit už po několika 

týdnech. Vyřazení problematických potravin 
z jídelníčku je zatím jedinou možností léčby 
potravinové intolerance. V některých pří-
padech dojde po určité době k samovolné 
nápravě funkcí organismu, a tak je možné 
začít potraviny znovu konzumovat, jindy 
musí být vyloučení z jídelníčku trvalé.

Alternativy k problematickým 
potravinám
Mléko i obiloviny jsou sice významným 
zdrojem živin, i tak ale existuje řada potravin, 
které je mohou nahradit. V případě kravské-
ho mléka jde jak o živočišné náhrady, tedy 
mléko kozí, ovčí nebo buvolí, tak i o rostlinné 
alternativy – mléko sójové, rýžové, kokosové 
a další. Při hledání náhrady za kravské mlé-
ko může v některých případech vzniknout 
intolerance i vůči mléku jiných přežvýkavců, 
proto je vhodné je konzumovat jen po pře-
chodnou dobu a v dietě pravidelně střídat.

Lepek je nejvíce obsažen v pšenici, žitu 
a ječmeni. Některé obiloviny ale lepek neob-
sahují vůbec – jde například o rýži, kukuřici, 
pohanku nebo proso. Další významnou 
bezlepkovou plodinou jsou brambory. 
V dnešní době už je bezlepková strava 
poměrně dobře dostupná a na pultech ob-
chodů lze najít i různé druhy bezlepkového 
pečiva. Snadno se dají sehnat také základní 
suroviny na domácí pečení.
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poTravinovÁ inToLerance
Nesnášenlivost konkrétních složek potravin nebo přecitlivělost na ně – 
potravinová intolerance – dokáže pořádně potrápit. Jedná se o poruchu 
metabolismu, u které se na rozdíl od alergické reakce mohou příznaky 
objevit až za několik hodin, dnů, nebo dokonce týdnů. Proto málokoho 
souvislost s potravinami vůbec napadne. Mezi nejčastější potravinové 
intolerance patří nesnášenlivost lepku a laktózy.

komu Je TesT urČen? 
Test na potravinovou intoleranci stanovuje protilátky proti 108 nebo 216 potravinovým alergenům.
Tento krevní test je vhodný jako prvotní vyšetření lidí, kteří u sebe pozorují po konzumaci některých 
potravin zažívací či kožní problémy, dýchací potíže, ale i celkovou únavu, otoky, bolesti kloubů nebo 
nervové potíže, projevující se bolestí hlavy, nesoustředěností, poruchami spánku či závratí.

vÝsLedkY vYŠeTŘenÍ 
Výsledky testu bude mít pacient zpracované do souhrnné zprávy nejpozději do týdne od vyšetření. 
Pokud se prokáže zvýšená úroveň protilátek na určitou potravinu, je vhodné vynechat konkrétní 
potraviny nejméně na tři měsíce. Následně, ale už i během tohoto období, lze očekávat postupný 
ústup příznaků.

cena 
Cena za vyšetření 108 potravinových alergenů je 4 100 Kč. 
Cena za vyšetření 216 potravinových alergenů je 6 500 Kč. 

potravinova_intolerance.indd   1 31.08.18   15:50
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Paraziti – mýty a skutečnost
Autor: RNDr. Martin Podhorský

Paraziti a parazitární infekce se v poslední 
době stali velmi oblíbeným předmětem 
dezinformací. Zabývají se jimi i seriózně 
vypadající knihy a internetové články, ve 
skutečnosti však jde o informace nepřesné, 
zkreslené, či dokonce zcela vymyšlené. 
Zejména internetem se s narůstající inten-
zitou šíří zprávy, že jsme všichni promořeni 
parazity a ti že jsou příčinou nepřeberné 
škály onemocnění. Svět internetu je zcela 
svobodný, současně však nenese žádnou 
zodpovědnost za uvedené údaje a hodno-
věrnost zde získaných informací se velmi 
různí. Pacientům je mimo systém zdra-
votnictví a za úplatu nabízeno vyšetření, 
které prakticky vždy obsahuje pozitivní 
nález, a tak je jim doporučena terapie 
buď preparáty z kategorie doplňky stravy, 
nebo skutečnými (nelegálně získávanými) 
antiparazitiky. Rizikem pro pacienta je také 
oddálení či odmítnutí klasického vyšetření 
lékařem a případné léčby.

Podvodná laboratorní diagnostika pa-
razitárních infekcí se stala zcela běžnou 
a dostupnou. V odborné literatuře se 
propagátoři podvodné diagnostiky a léčby 
označují jako „šarlatáni“, „paraziti na 
parazitech“, „internetoví šmejdi“, případně 
„pseudoparazitologové“ a informace, které 
šíří, jsou považovány za „parazitologické 
dezinformace“. U odborné veřejnosti probí-
há diskuse nad tím, zda osoby poskytující 
neoficiální laboratorní vyšetření věří ve 
správnost svého počínání, nebo se jedná 
o pouhou ziskuchtivost. O problému už 
začala informovat média (např. interneto-

vá televize Stream prostřednictvím série 
pořadů A dost!) a zabývá se jím také Česká 
parazitologická společnost. Netýká se ov-
šem pouze parazitárních infekcí, ale i agens 
bakteriálních a virových. Podvodné metody 
laboratorního vyšetření byly zaznamenány 
rovněž v oblasti biochemie a imunologie. 
Závažnost situace si začalo uvědomovat 
i Ministerstvo zdravotnictví ČR, jež se už 
od roku 2014 snaží navrhnout a prosadit 
zákon, který by reguloval lidové léčitelství. 
Podle nejnovějšího návrhu zákona (2018) 
by léčitelé měli nést právní odpovědnost 
za důsledky svého počínání, měli by být 
povinni vést dokumentaci a měli by být 
registrováni.

Podvodné vyšetřovací metody
V našich laboratořích se stále častěji se-
tkáváme s pacienty, kteří požadují ověření 
své diagnózy parazitární infekce stanovené 
na základě non lege artis vyšetření mimo 
zdravotnické laboratoře. Jsme si vědo-
mi, že se s takto „postiženými“ pacienty 
setkávají i lékaři ve svých ordinacích. Proto 
jsme se rozhodli problematiku prozkoumat 
podrobněji a pokusit se některé informace 
uvést na pravou míru. Podvodná laborator-
ní diagnostika je nejčastěji prováděna jako 
součást konzultace s tzv. detoxikačními 
poradci, léčiteli, nebo bývá dokonce ozna-
čována jako součást celostní či alternativní 
medicíny. Vzhledem k tomu, že naměřené 
hodnoty, eventuálně nálezy mikroorga-
nismů získané podvodnou diagnostikou 
jsou zcela náhodné a prakticky vždy faleš-
ně pozitivní, nelze takto prováděnou dia-
gnostiku považovat za alternativu jakékoliv 
medicíny. Přístrojů, jejichž pomocí lze údaj-
ně diagnostikovat (a někdy i léčit) mnoho 

infekčních, ale i jiných nemocí, je celá řada. 
Několik zde uvedených názvů přístrojů jsou 
pouze příklady těch nejčastěji používaných 
v ČR: Zapper, plazmový generátor, F-SCAN 
TOUCH, Oberon, Salvia. Některé by měly 
nemoci diagnostikovat, jiné diagnostikovat 
i léčit nebo jen léčit. Tyto přístroje je možné 
u nás zakoupit a různá alternativní centra je 
používají, přestože Ministerstvo zdravotnic-
tví před nimi již před lety varovalo a Česká 
obchodní inspekce jejich prodej jako léčeb-
né prostředky zakázala. O kvalitě přístrojů 
nepanuje shoda ani mezi šarlatány. Ti tvrdí, 
že některé z přístrojů jsou „falešné“ nebo 
že „parazity nehubí“. Princip, na němž by 
přístroje měly fungovat, je velmi podobný 
a nazývá se biorezonance, vysokofrek-
venční analýza či elektroakupunktura. Tato 
teorie vychází z předpokladu, že každý mi-
kroorganismus produkuje vibrace o určité 
frekvenci a stejnou frekvencí lze případné 
agens následně také hubit. Frekvenční roz-
mezí této „bioradiace“ závisí přímo úměrně 
na velikosti organismu, přičemž paraziti 
(zde mylně myšleno viry, bakterie, plísně 
a paraziti) vysílají frekvence zhruba od 77 
do 900 kHz. Moderní fyzika ani medicína 
však žádné elektromagnetické záření či 
vibrace neobjevily, kromě těch, které vzni-
kají při činnosti srdce svalů a mozku. Podle 
prof. Jiřího Heřta, autora knihy Alternativní 
medicína a léčitelství, jsou slabé elektrické 
potenciály, které biorezonanční přístroje 
snímají z povrchu těla, ve skutečnosti jen 
šumem, na kterém se podílejí vnější záření, 
nedostatečné odstínění, elektronický šum 
i chyby měření. Principy biorezonanční 
terapie byly vyvráceny nejméně deseti 
provedenými klinickými studiemi. Podle 
nich mají rezonanční přístroje jen placebový 
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efekt. Jeden z experimentů, který má ověřit 
účinnost frekvenční terapie, proběhl také 
na katedře parazitologie Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy. Byl zhotoven 
mikroskopický preparát s živými jedno-
buněčnými parazity (mimo jiné např. rodu 
Leishmania) a pomocí dvou elektrod 
byly přivedeny frekvence přesně podle 
doporučení rezonančních terapeutů (pro 
leishmanie to bylo zhruba 400 kHz). Smrtící 
působení na jednobuněčné organismy však 
nebylo potvrzeno.

Zajímavým příkladem je přístroj Salvia. 
K tomuto zařízení jsou dodávány dřevě-
né kazety s ampulemi obsahujícími bílý 
prášek. Kazeta určená k diagnostice 
parazitárních infekcí obsahuje 64 ampulí, 
jejichž popisky naznačují, že lze velmi 
snadno a rychle prokázat přítomnost 
různých lidských, ale i zvířecích parazitů. 
V ampulích nejsou lyofilizáty infekčních 
agens, jak by se mohlo zdát, ale jsou zde 
nahrané pouze „informace“. Alergie, fobie 
nebo deprese, které lze v jiných sadách 
ampulí také nalézt, by se asi lyofilizovaly 
velice obtížně. Tyto ampule jsou během 
vyšetření postupně vkládány do otvoru 
v přístroji a na základě zvuku, který přístroj 
vydává, se určí, zda je pacient na dané 
agens pozitivní, či negativní. Pacient, jenž 
podstoupí vyšetření některým z uvede-
ných přístrojů, obdrží seznam parazitů, 
obsahující zpravidla více než deset růz-
ných protozoárních i helmintárních agens. 
Často je soubor parazitů uváděn k jednot-
livým orgánům. Díky povrchním znalostem 

šarlatánů tak vznikají někdy naprosto 
absurdní spojení jako například přítomnost 
roupů v mozku nebo střevního prvoka 
Balantidium coli v kolenním kloubu. Podi-
vuhodná jsou i některá spojení infekčních 
agens a symptomů (např. Parkinsonova 
nemoc – Trichomonas vaginalis) či některá 
epidemiologická tvrzení (echinokokóza 
je v naší populaci častější než enterobi-
óza, malárie a schistosomóza se běžně 
vyskytují na jižní Moravě). Klienti poradců 
a léčitelů jsou následně přesvědčováni 
o nutnosti aplikace antiparazitární terapie.

Podvodné antiparazitární 
přípravky
Antiparazitární přípravky doporučované 
šarlatány k léčbě parazitárních infekcí lze 
rozdělit na skutečné biologicky aktivní 
preparáty (praziquantel, dietylkarbamazin, 
ivermektin, albendazol, mebendazol nebo 
metronidazol) a pouhé doplňky stravy, je-
jichž antiparazitární účinek nebyl prokázán.

Skutečná antiparazitika však nelze získat 
bez lékařského předpisu, a proto jsou 
lidem nabízeny preparáty, které nebyly 
schváleny pro český trh, a jejichž užívání 
tedy nelze považovat za bezpečné. Jedná 
se o preparáty vyráběné v Indii či v Thaj-
sku, které lze objednat většinou pouze přes 
internet, nebo o veterinární alternativy. Pa-
cientům jsou doporučovány v nevhodném 
(nadměrném) dávkování a prakticky zbyteč-
ně, jak vyplývá z výše uvedeného. Takto 
podávaná terapie tak zbytečně pacienta 
zatěžuje a léčba domnělé parazitární infek-
ce může oddálit řešení skutečné příčiny po-
tíží pacienta. Pro ilustraci zde uvádíme dva 
„zázračné“ přípravky, jejichž účinnost nebo 
okolnosti jejich prodeje vzbudily pozornost 
odborné veřejnosti.

Detoxic
Detoxic byl nabízen na internetu jako 
„spolehlivý lék proti parazitům“, který mimo 
jiné „kompletně odstraní parazity a červy 
z vašeho těla“ a „chrání játra, plíce, žaludek 
a kůži před parazity“. Součástí prezentace 
Detoxicu jsou i rozhovory s neexistujícími 
odborníky na parazitologii z neexistujícího 
„Národního institutu parazitologie“. Jejich 
fotografie jsou převzaté z internetu, stejně 
jako fotodokumentace tkání postižených 
parazitárními infekcemi. Navíc většina 
těchto obrázků představuje zvířecí infekce, 
nikoliv lidské.

Na to, že se jedná o snůšku dezinformací 
a poplašných zpráv a že jde o podvodné 
jednání, upozornili parazitologové z Pa-
razitologického ústavu Akademie věd ČR 
orgány státní správy. Dle vyjádření Státní 

zemědělské a potravinářské inspekce 
(SZPI), které byl podnět postoupen, byly 
internetové stránky provozovány z IP 
adresy lokalizované v USA, a to společností 
WhoisProtectService.net, Protectservis 
Ltd., Londýn. V době provádění kontroly 
stránky již nebyly aktivní. Státní zeměděl-
ská a potravinářská inspekce shledala, 
že se jedná o nekalé obchodní praktiky 
a neschválené zdravotní a léčebná tvrzení, 
ale vzhledem k lokalizaci a neaktivitě strá-
nek není jejich provozovatel ze strany SZPI 
přímo kontrolovatelný.

V době, kdy vzniká tento článek, je na 
internetu opět k dispozici webová stránka, 
nápadně podobná té, na níž byl nabízen 
přípravek Detoxic. Nyní je nabízen přípra-
vek s názvem Bactefort, který podle autorů 
stránek mimo jiné „odstraní parazity z těla 
a neutralizuje vajíčka parazitů“. Na stejném 
místě se lze dočíst, že přípravek obsahuje 
extrakty z ořešáku, máty, fenyklu a papáji. 
Autoři se opět snaží vyvolat u lidí strach, 
tentokrát pomocí údajných parazitů v ry-
bách, zelenině a ovoci z obchodů a trhů. 
Nechybí ani poplašné zprávy o tom, že 
například „v Plzni je nakaženo 87 % oby-
vatel“ nebo že „95 % potravin je nakaženo 
parazity“. Dokonce je zde tvrzení, že „v ČR 
zemře ročně 50 000 lidí na parazitární infek-
ce“, což by znamenalo, že zhruba každé 
druhé úmrtí u nás mají na svědomí právě 
parazitární infekce. Tato informace je zcela 
v rozporu s daty Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky ČR (www.uzis.cz). 
Nezbývá než doufat, že orgány státní 
správy zajistí zablokování těchto webových 
stránek, které šíří nepravdivé a poplaš-
né informace o parazitárních nákazách 
v Česku.

MMS
Dalším příkladem podvodného (nejen) 
antiparazitárního preparátu je látka známá 
pod zkratkou MMS – Master Mineral So-
lution (Mistrovský minerální roztok) nebo 
někdy také Miracle Mineral Supplement 
(Zázračný minerální doplněk). Vývoj jde 
i v této oblasti kupředu, a tak se můžete 
setkat i s pojmy jako MMS2, CDS, CDS2 
a nejnověji pak s CDH, kde se místo kyse-
liny používá hydrogensíran sodný. Příprava 
MMS spočívá ve smísení běžně dostup-
ných reagencií chloritanu sodného a roz-
toku kyseliny citronové nebo chlorovodí-
kové. Reakcí vzniká oxid chloričitý, sloužící 
mimo jiné k bělení textilu či papíru a také 
jako dezinfekce. Maximální povolená 
hodnota oxidu chloričitého v pitné vodě je 
0,8 ppm, ale při aplikaci výše uvedeného 
postupu může pacient dostat až 150 ppm. 
MMS je tedy vodný roztok obsahující Hymenolepis diminuta

Trichuris trichiura
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plynný oxid chloričitý. Podle propagátorů 
této léčebné metody jím lze léčit infekce 
způsobené parazity, bakteriemi i viry, ale 
také například krevní tlak, rakovinu, kře-
čové žíly, imunitní poruchy atd. Roztok se 
doporučuje užívat vnitřně v minimálních, 
postupně se zvyšujících dávkách od 1 do 
25 kapek. Pacienti se po něm údajně cítí 
skvěle, ale připouštějí reakce jako nevol-
nost, závratě, bolesti břicha, hlavy, očí atd. 
Základem přesvědčení o účincích MMS je 
víra, že se nejdřív musí pacientovi udělat 
špatně, což je znamení, že tělo vyplavuje 
parazity a patogeny. Ve skutečnosti se 
však jedná o typické příznaky otravy. Pro-
to si tento přípravek vysloužil mezi vědci 
posměšnou přezdívku „savo“. V ohrožení 
jsou především děti a těhotné ženy. V pří-
padě pití vody ošetřené oxidem chlori-
čitým existuje u těhotných žen zvýšené 
riziko předčasného porodu, narozené děti 
mohou trpět novorozeneckou žloutenkou 
a hrozí jim opožděný neurologický vývoj. 
MMS je dnes zakázán v Itálii, Španělsku, 
Austrálii a Kanadě. Úřady ČR, Slovenska 
či USA před jeho použitím varují. Podle 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) 
by s ohledem na prezentaci preparátu (má 
být účinný k léčbě 95 % všech nemocí ) 
měl jako léčivý přípravek splňovat kritéria 
bezpečnosti, jakosti a účinnosti stanovená 
zákonem o léčivech. Ta ovšem nesplňuje. 
Nikdo z dovozců a výrobců nenechal MMS 
zaregistrovat jako lék, protože by nepro-
šel. Věrohodné studie o účinnosti MMS 
proti jakékoli chorobě neexistují, stejně 

jako nebyl prokázán jeho vliv na imunitu. 
Jeden experiment proběhl recentně také 
na katedře parazitologie Přírodovědecké 
fakulty UK. Laboratorní myši zde byly 
pokusně infikovány malárií a byl sledován 
vliv MMS na parazitémii a přežití hlodavců. 
MMS neměl ani částečný terapeutický 
efekt. Všechny myši „léčené“ MMS i ty, 
kterým byla podávána pouze voda, uhynu-
ly do 19. dne po infekci na malárii.

Kde se bere tolik iracionality?
Na téma paraziti a alternativní/celostní 
medicína byla provedena dotazníková 
studie (dostupná na www.parazitologie.cz). 
Celkem 676 laických respondentů 
odpovídalo na otázky ohledně vlastních 
zkušeností s parazitárními infekcemi a jejich 
léčbou. Výsledky průzkumu nám umož-
ňují nahlédnout do mysli pacientů a jsou 
velmi překvapivé. Dvě třetiny dotázaných 
uvedly, že mají s alternativní medicínou 
osobní zkušenost, a z toho zhruba polovina 
navštívila opakovaně nějakého léčitele nebo 
detoxikačního poradce. Přibližně polovina 
klientů alternativní medicíny měla „dia-
gnostikovánu“ parazitární nákazu, většinou 
vysokofrekvenční analýzou. Celých 40 % 
respondentů věří, že většina onemocnění 
včetně nádorů, epilepsie, autismu, alergií či 
astmatu je způsobena parazity. Téměř po-
lovina (47 %) všech dotázaných si myslí, že 
léčitelé a detoxikační poradci mají účinnější 
diagnostické a léčebné metody než lékaři. 
Lékaři jsou podle 47 % účastníků dotazní-
kového šetření podplaceni farmaceutickými 
společnostmi, a proto odmítají předepiso-
vat léčivé přípravky typu MMS.

Je známo, že magické neboli iracionální 
myšlení je člověku bližší než myšlení kritic-
ké a racionální. Jde o přirozený jev, který 
má svoje evoluční, psychologické i sociální 
důvody. Nevýhodou je, že díky tomu lidé 
nejsou dostatečně odolní vůči různým 
podvodníkům, mezi něž nepochybně patří 
i šarlatáni v alternativní medicíně.

Skutečnost o parazitárních 
infekcích v ČR
Promořenost parazity je dnes zejména 
u lidí západní civilizace velmi nízká. Mimo 
jiné proto, že lidé v bohatých zemích netrpí 
nedostatkem potravy a kladou důraz na 
čistotu. Současné diagnostické metody 
umožňují velmi přesnou a spolehlivou dia-
gnostiku parazitů člověka. V České republi-
ce je přes šest desítek laboratoří, které dia-
gnostiku parazitů provádějí. Parazitologické 
vyšetření spočívá především v přímém prů-
kazu parazita nebo jeho vývojového stadia. 
Při tom se využívá hlavně mikroskopu, 
neboť velikosti vajíček parazitických červů 

a cyst prvoků se pohybují zhruba od 5 do 
200 mikrometrů. V některých případech 
lze provést i průkaz genetického materiálu 
parazitů či detekovat specifické protilátky 
tvořené v krevním séru pacienta. Kvalita 
práce laboratoří je pravidelně ověřována 
externím hodnocením kvality, jež organizuje 
Státní zdravotní ústav. Každá laboratoř tak 
musí správně vyhodnotit a interpretovat 
případné nálezy ve vzorcích rozesílaných 
Národní referenční laboratoří pro střevní 
parazitární infekce (NRL). Tato NRL také 
sbírá data o počtech vyšetřených vzorků 
a pozitivních nálezů (www.zuusti.cz). Z dat 
jasně vyplývá, že výskyt kdysi běžných 
parazitů v posledních desetiletích velmi vý-
razně poklesl. V roce 2016 bylo na střevní 
parazity vyšetřeno v ČR přes 90 000 vzorků 
od téměř 48 000 pacientů. Paraziti byli 
nalezeni ve 2 342 vzorcích. Nejčastějším 
nálezem je tradičně Enterobius vermicu-
laris – roup dětský (1 865 vzorků); ostatní 
střevní prvoci a helminti byli zastoupeni 
pouze jednotkami nebo několika desítkami 
pozitivních vzorků. O závažnosti některých 
parazitárních infekcí probíhá diskuse a je 
možné, že některé druhy střevních prvoků 
budou definitivně zařazeny mezi střevní 
komenzály. V poslední době byla také 
opakovaně potvrzena hypotéza, že někteří 
střevní paraziti jsou v malém množství lid-
skému zdraví prospěšní. Na druhou stranu 
je třeba uvést, že existuje malá skupina 
pacientů, kteří trpí chorobným strachem 
z parazitů. Ti se dožadují dalších a dalších 
parazitologických vyšetření a s negativním 
laboratorním výsledkem nejsou spokojeni. 
Těmto pacientům by například frekvenční 
diagnostika a léčba mohly pomoci jako 
účinné placebo.

VĚDA A POZNÁNÍ
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Refluxní chorobou jícnu trpí 
každý desátý člověk
Autor: Michael Hromada

Ve vyspělých zemích světa trpí na chronický 
reflux deset až dvacet procent populace, 
nejohroženější skupinou jsou přitom osoby ve 
věku od šedesáti do sedmdesáti let. Ve větši-
ně případů si refluxní chorobu lidé způsobují 
sami svým špatným životním stylem.

Významnou příčinou je obezita, dále pak 
konzumace mastných, smažených nebo silně 
kořeněných jídel či kouření a pití alkoholu. Na 
vině ale může být i nadbytek kávy, čokolády 
a jiných sladkostí.

„Kromě nezdravého životního stylu může re-
flux způsobovat také užívání některých léků či 
těhotenství, při kterém plod tlačí na žaludek. 
U některých osob je pak onemocnění dáno 
vrozenými dispozicemi, kdy se kvůli atypické 
anatomii jícnu a žaludku s chronickým 
refluxem již narodí,“ uvádí klinický biochemik 
MUDr. Marek Antoš z laboratoře SYNLAB.

Příznaky a možné 
další komplikace
Pokud se trávicí enzymy opakovaně dostá-
vají do oblasti nad žaludkem, způsobují kvůli 
své kyselosti celou řadu zdravotních pro-
blémů. Nejčastěji se projevují pálením žáhy, 
což se jednou za čas může stát i zdravým 
lidem, například po konzumaci dráždivého 

Typickým příznakem tohoto onemocnění je pálení žáhy, způsobené návratem žaludečních 
šťáv zpět do jícnu a do úst. Nemocní přitom často netuší, že i jejich další zdravotní 
komplikace jako třeba chronický kašel či chrápání způsobuje právě reflux. Ještě nedávno 
byla diagnostika této choroby poměrně nepříjemná, dnes už je však k dispozici jednoduchý 
a bezbolestný test, který onemocnění a jeho závažnost spolehlivě odhalí ze vzorku slin.

jídla. Varovným signálem ale je pálení žáhy 
několikrát týdně.

Mezi další příznaky patří bolest v oblasti 
žaludku a dolní části jícnu, potíže s trávením, 
pocit cizího tělesa v krku, pocit sevřeného 
hrdla, bolesti v krku, sucho v krku, obtížné 
polykání, chronický kašel, chrápání a zahleně-
nost. V závažnějších případech se žaludeční 
šťávy opakovaně dostávají až do úst, což se 
projevuje pocitem kyselosti v ústech, špatných 
dechem a zvýšenou kazivostí zubů. Nelé-
čený reflux může způsobit vážné zdravotní 
problémy jako tvorbu vředů, zánětů, krvácení 
a v některých případech i rakovinu. Mnozí lidé 
však vůbec neví, že na refluxní chorobu trpí, 
a nepodstupují tedy žádnou léčbu.

Nový spolehlivý test
Donedávna byla diagnostika refluxu pro paci-
enty poměrně nepříjemná, jedním z používa-
ných vyšetření bylo například zavádění sondy 
přes ústa jícnem až do žaludku. Moderní, 
jednoduchou a bezbolestnou alternativu 
představuje takzvaný Peptest, který zjišťuje 
přítomnost pepsinu ve slinách a podle míry 
jeho výskytu i závažnost refluxní choroby.

Pepsin je jednou z trávicích látek, které se vysky-
tují v žaludečních šťávách, u zdravého člověka 

by se tedy ve slinách vůbec neměl objevit.

Aby byl test přesný, vzorek slin je potřeba 
odebrat hned ráno po probuzení. „Zajištění 
vzorku je na pacientech, nejde ale o nic 
složitého. Nejdřív si pacient na některém 
z odběrových pracovišť vyzvedne zkumavku 
se speciálním roztokem. Než se pak ráno po 
probuzení nají nebo napije, odkašle si a ná-
sledně několikrát odplivne sliny do zkumavky 
s roztokem, dokud ji nenaplní až po rysku na 
samolepce. Zkumavku je pak třeba zašrou-
bovat a protřepat, aby došlo ke smíchání 
reakčního roztoku se slinami,“ vysvětluje 
MUDr. Marek Antoš a dodává, že vzorek 
je poté připraven k analýze a je možné ho 
donést do laboratoře. Výsledky testu by měly 
být k dispozici už druhý pracovní den.

Léčba refluxní choroby
Ve většině případů se léčba zaměřuje 
na omezení tvorby žaludečních kyselin 
a podporu trávení. Obvykle bývá hlavní 
terapií speciální dieta, nejzazší možnost pak 
představuje chirurgický zákrok. Z důvodu 
možných komplikací ho ale lékaři doporučují 
pouze v případech, kdy ostatní možnosti léč-
by nevedou k dostatečnému zlepšení, nebo 
v situaci, kdy je reflux způsoben atypickou 
anatomií jícnu či žaludku.
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PEPTEST
PRVNÍ NEINVAZIVNÍ TEST NA REFLUXNÍ CHOROBU

PEPTEST je spolehlivý a komfortní test, který se provádí ze slin a zjišťuje, jestli pacient 
trpí refl uxem. Refl ux je zpětný tok žaludečních šťáv z žaludku do jícnu. Dochází při něm 
k dráždění sliznice jícnu, jež může vyvolat až jeho zánět. Enzym pepsin je součástí 
trávicích šťáv, pokud jej však test odhalí mimo žaludek, jedná se o refl uxní chorobu, 
kterou je třeba léčit.

KOMU JE TEST URČEN? 
Peptest je vhodný pro pacienty s dlouhodobě trvajícími obtížemi, jako jsou zahlenění, 
pálení žáhy, vracení se žaludečního obsahu do jícnu a úst, pokašlávání, pocit cizího 
tělesa v krku, bolesti v krku, chronický kašel nebo pocit sevřeného hrdla. Taktéž příznaky 
jako zadní rýma, přetrvávající nutnost odkašlávání, změny hlasu, obtížné polykání, 
dýchavičnost, chronická obstrukční plicní nemoc, chrapot, astma, bolesti uší, zánět 
vedlejších dutin dýchacích cest, spánková apnoe, chrápání či ztráta zubní skloviny 
mohou ukazovat na onemocnění refl uxem.

PRAKTICKÝ TIP:
Vyšetření může doporučit váš lékař, který vám vypíše žádanku a poradí s výběrem 
odběrového pracoviště SYNLAB, kde získáte odběrovou soupravu. Na vybrané 
odběrové pracoviště raději dopředu zavolejte, abychom pro vás mohli odběrovou 
soupravu včas připravit.

peptest.indd   1 01.08.18   10:52



 

OD VZORKU K VÝSLEDKU

CALL CENTRUM:
sdělování výsledků díky 

unikátnímu PIN kódu, 
proaktivní hlášení výsledků, 

konzultace

Odběr vzorku
Klasická/elektronická 

žádanka 

Svoz vzorků/
mimořádný svoz 

130 tras

Zpracování v laboratořích 
nejmodernějšími metodami

Výsledek v tištěné 
/ elektronické podobě 

Uchování vzorku 
až po dobu 4 týdnů

Odvoz a likvidace 
odpadu

Konzultace 
s odborníky

synlab czech s. r. o.
call centrum: 800 800 234

Laboratoře SYNLAB poskytují 

komplexní spektrum laboratorních 

metod v oblasti biochemie, 

imunologie, hematologie, 

mikrobiologie a genetiky. 

Včetně speciální diagnostiky.

RYCHLÁ, PŘESNÁ A VYSOCE KVALITNÍ DIAGNOSTIKA

Workstation Elisa – vysokokapacitní a výkonný analyzátor, jediný svého druhu v ČR

60+
odběrových pracovišť

11
certifi kovaných laboratoří

5 000+
spolupracujících lékařů

www.synlab.cz 
spoluprace@synlab.cz

A4_infografika.indd   1 23.11.18   12:53

synlab czech s. r. o., call centrum: 800 800 234
www.synlab.cz, podatelna@synlab.cz

PEPTEST
PRVNÍ NEINVAZIVNÍ TEST NA REFLUXNÍ CHOROBU
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trpí refl uxem. Refl ux je zpětný tok žaludečních šťáv z žaludku do jícnu. Dochází při něm 
k dráždění sliznice jícnu, jež může vyvolat až jeho zánět. Enzym pepsin je součástí 
trávicích šťáv, pokud jej však test odhalí mimo žaludek, jedná se o refl uxní chorobu, 
kterou je třeba léčit.

KOMU JE TEST URČEN? 
Peptest je vhodný pro pacienty s dlouhodobě trvajícími obtížemi, jako jsou zahlenění, 
pálení žáhy, vracení se žaludečního obsahu do jícnu a úst, pokašlávání, pocit cizího 
tělesa v krku, bolesti v krku, chronický kašel nebo pocit sevřeného hrdla. Taktéž příznaky 
jako zadní rýma, přetrvávající nutnost odkašlávání, změny hlasu, obtížné polykání, 
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odběrového pracoviště SYNLAB, kde získáte odběrovou soupravu. Na vybrané 
odběrové pracoviště raději dopředu zavolejte, abychom pro vás mohli odběrovou 
soupravu včas připravit.
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2019                                 

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků  

a mnoho úspěchů v novém roce 2019.

Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na další spolupráci.

PF


