
 

 

Tabulka s výsledky testů 
Rok 2002 a dlouho, dlouho před až do roku 1982 - kulhání - levé koleno, kyčel a bolesti v zádech, problémy 
s dýcháním někdy po 90. roce. Senná rýma ve školních letech, zánět nervu - pravé rameno v r. 1969, bolesti mezi 
lopatkami a pod hrudní kostí po roce 1970, vysoká hladina kyseliny močové při „reumatických potížích“ kolem 
r. 1985 s hospitalizací ve VÚCHR v rámci nějakého výzkumu…. 
Opakované "virosis acuta či suspect. sinusitis", únava, záněty spojivek, otitis opakovaně, bolesti zad, pocit 
nedodechnutí a tlaku na prsou, bolesti kloubů, závratě, nevůle, problémy s pamětí a vybavováním, pocení 
mazlavým zapáchajícím potem bez ohledu na teplotu okolí, kolísavý KT, problémy s imunitou, puchýřkovitý exém 
na chodidlech, trojí ochrnutí (původně určené jako koxalgie či trochanterická burzitida a nakonec potřetí ploténky, 
ale snad též lumbosakrální meningoradikulitida v souvislosti s chronickou infekcí Chlamydophila pneumoniae) 
zažívací potíže, věčné průjmy, bolesti břicha nebo spíš vnitřností, páchnoucí výtoky atd. Částečné zlepšení až po 
měsíční kůře Klacidem – únor 2004. Srpen 2004 – bohužel opět bolesti drobných kloubů rukou, zejména pravý 
ukazováček, alergické potíže na kůži pravého předloktí a ukazováčku a palce a postupně další zhoršování. Např. 
11.10.2004 – nohy - týdenní pracovní školení. Po dvaceti minutách sezení v přednáškové hale jsem to musel vzdát, 
příšerné bolesti v nohách a zádech. Týden jsem se dával dohromady. Potíže s nohama a křížem gradovaly zejména 
od r. 2002.  
 
 

DATUM požadoval/laboratoř  IgA IgG IgM 

1994 Borelie    

28.1.1994 reumatologie, ELISA Borelie   neg. pozitivní 

5.11.2002 obv. 
Borrelie v norme 1 

k 12.11 ??    

 Chlamydie  

26.09.02 alergologie  hraniční ++  

11.11.02 alergologie  hraniční hraniční  

21.02.03 alergologie  1,22 1,01  

22.01.04 praktický lékař MIF,SOP-NRL/CHLA-
04-02 Ch.pneumoniae 1:16++ 1:512+ neg. 

22.01.04 praktický lékař 
Rodově společné 
protilátky proti 

chlamydiím EIA 

0.85    
negativní 

0.86   
negativní 

0.13   
negativní 

17.03.05 alergologie (hodnoty z paměti, 
nemusí být přesně ) 

 0,4 0,7  

16.11.05 Bulovka  NIF Chl.pneumoniae neg. 
silně 

pozitivní 
neg. 

16.11.05 Bulovka ELISA rod.spec. neg. stopy neg. 

27.03.06 alergologie anti cHSP60  0,17 0,88 0,51  

20.07.062 Bulovka  NIF Ch. pn. neg. neg. 
silně 

pozitivní 
neg. 

                                                      
1 FW  8/hod 
2  
12.11.2002   8/hod 
11. 08.2006    3/hod 
12. 01.2007   4/hod 
17. 06.2007   14/hod 
20.11.2007 10/hod;   20/2 hod 
  9.10.2008   20/hod;  48/2 hod. 
  1.12.2008 15/hod;   40/2 hod 
19.10.2009     18/hod  
13.11.2009 14/hod; 30/2 hod  
28.7.2010 10/hod  a zase málo krvinek červených 4,37  (ref. mez 4,50 –  6,50  * 1012 /l) 

17.2.2011 17/hod; 43/2 hod      krvinek červených 4,36  (ref. mez 4,2 –  5,8  * 1012 /l)???? 
7.3.2011 8/hod; a zase málo krvinek červených 4,33  (ref. mez 4,50 –  6,50  * 1012 /l) 
2.8.2017 20/hod; 



 

 

20.07.06 Bulovka ELISA  neg. neg. neg. 

21.03.07 Bulovka  NIF Ch. pn.  pozitivní 
silně 

pozitivní 
+- 

hraniční 

21.03.07 Bulovka ELISA  neg. neg. neg. 

19.6.2007 KlinLab s.r.o. AB/Chlamydia anti cHSP60  0,21 0.46 0.82  

19.6.2007 KlinLab s.r.o. AB/Chlamydia tr.  0.13 0.07  

19.6.2007 KlinLab s.r.o. AB/Chlamydia 
pn.  0.23 1,94  

12.12.2007 Bulovka ELISA rod.spec. neg. stopy neg. 

12.12.2007 Bulovka  NIF Ch. pn anti cHSP60 neg. neg. 
silně 

pozitivní 
neg. 

3.12.2008   Bulovka ELISA 
rod.spec. a 
trachomatis neg. neg. neg. 

3.12.2008   Bulovka  NIF Ch. pn  
+ 

hraniční 
silně 

pozitivní 
neg. 

19.11.2009 Bulovka ELISA 
rod.spec. a 
trachomatis neg. neg. neg. 

19.11.2009 Bulovka  NIF Ch. pn  neg. pozitivní neg. 

8.12.2010 STÁVKA     

26.1.2011 Bulovka ELISA 
Asi rod.spec. a 

trachomatis neg.? neg.? --? 

26.1.2011 Bulovka  NIF Ch. pn anti cHSP60 neg. +-hraniční silně pozitivní --? 

1.6.2011 Bulovka  Ch. pn WB ? pozitivní ? 

30.11.2011 Bulovka  Ch. pn NIF +-hraniční silně pozitivní  

25.1.2018 Neurologie/SYNLAB czech s.r.o.  
Ch.pn.  borelie 3    1,58 (r.m. < 1,10)  

 
 
 
Komentáře laboratoří: 
 
22.1.2004  Komentář NRL pro chlamydie:  Sérologické známky aktivní? Nedávno prodělané? 
Infekce Ch. pneumoniae 
 
16.11.2005  Chl.pn. - Prokázaná recentní infekce, nyní již bez známek aktivity 
 
27.3.2006 Po čtyřech měsících kombinované antibiotické léčby jsou hodnoty IgA a IgG vyšší, není-liž 
to směšné. Přitom reakce na endotoxin neoddiskutovatelně byly, subjektivně neoddiskutovatelné 
zlepšení fyzického stavu i tam, kde bych to nečekal (bolesti v nohách, v kříži a zádech při sezení!). 
Zřejmě skutečně protilátková odezva nemá valnou hodnotu pro posouzení stavu chlamydiové nákazy – 
viz článek Ing. Bazaly a poznatky na cpnhelp. org. – Dr. Stratton, Dr. Wheldon atd.  V podstatě slouží 
jako zbraň proti pacientovi, jako výmluva, asi s ohledem na limity pojišťoven apod.  
27.3.2006 anti cHSP 60  -    0,17;  IgA  -  0,88;  IgG  -   0,51 
17.3.2005                                       IgA  -   0,4;   IgG  -   0,7 
 
20.7.2006  Chl.pn. - Prokázaná recentní infekce, nyní již bez známek aktivity 
 
21.3.2007 Chl. pn. - Prokázaná recentní infekce, známky aktivity infekce dosud přetrvávají …. 
 
19.6.2007  KlinLab s.r.o. AB/Chlamydia pn. 
Chlamydia trachomatis negativní 

                                                      
 
3 Borelie 26.1.2016 a 26.5.2016 WB negativní 



 

 

Chlamydia pneumoniae anamnestický titr protilátek 
 
12.12.2007  Závěr: Stav po chlamydiové infekci bez zn. sero!. aktivity 
 
3.(9.)12.2008 Bulovka: Chl.pn. - Prokázaná recentní infekce, nyní již bez známek aktivity 
 
19.11.2009 Chl.pn. – anamnestické protilátky prokázány,  bez známek aktivity infekce 
 
8.12.2010  STÁVKA 
 
16.1.2011 Serol. slabě aktivní infekce Chlam. pneumoniae 
 
1.6.2011 Chl.pn. – anamnestické protilátky prokázány,  bez známek aktivity infekce 
 
30.11.2011 Chl. pn. - Prokázaná recentní infekce, slabé známky aktivity infekce dosud přetrvávají 
 
25.1.2018 – Chlamydia pneumoniae anamnestický titr protilátek 
Chlamydia trachomatis serologicky negativní 
 
 
 
Co k tomu dodat? Příznaky ubývají, protilátky nic neříkají! 

 

 

Výše uvedené hodnoty byly provázeny během času tzv. "přeléčováním" asi tak 5x (plus 
několikrát před tím, než jsem se dozvěděl, že nějaké chlamydie vůbec existují, tj. před 
listopadem 2002), jednou dokonce celým měsícem KLACID SR 500mg plus WOBENZYM v 
březnu 2004 atd. 


