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Část 1. Imunita & ANS
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Zaměření na “imunitu”

Imunita hraje velmi významnou roli pro 
překonání a v prevenci COVID-19.

Osoba s dobrou imunitou bude mít při infekci Covid-19 obvykle pouze 

mírné příznaky. Nicméně pro osoby se SNÍŽENOU IMUNITOU nebo s 

DALŠÍM ONEMOCNĚNÍM může být infekce fatální.

U této pandemie je patrná vysoká úmrtnost mezi staršími pacienty s 

dalšími onemocněními (hypertenze, diabetes, atd.).

PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PŘED VIREM POTŘEBUJETE ZLEPŠIT 

VÁŠ IMUNITNÍ SYSTÉM.
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Co je “imunita”?

Im
m

une
 S

ystem

Changes in the body with reduced immunity 

Imunita je chytrý systém, který chrání naše 
tělo!

 Co je imunita?

Lidský obranný systém, který chrání naše tělo před infekcemi a 

nemocemi způsobenými patogenními mikroorganismy, jako jsou 

bakterie a viry.

Pokud se objeví škodlivé mikroorganismy, případně abnormálně

deformované buňky, imunitní systém je vyhledá a zničí.

 Typy imunity

Vrozená imunita [Přirozená imunita] : Primární obranný systém, který 

reaguje bez ohledu na specifický patogen vrozenou imunitní reakcí, jenž 

je v těle přítomná od narození.

Získaná imunita: K získané imunitě dochází po prodělání infekce nebo po 

očkování.
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Funkce ANS

 Ovládá všechny životní pochody uvnitř našeho těla – Homeostáza

 Řídí veškerou organickou aktivitu, jako je sekrece žaludeční šťávy a 
střevní peristaltiku

 Klíč k imunitnímu systému

 Neurotransmiter, který urychluje nebo omezuje životně důležité aktivity, 
hormony, vnitřní sekreci. Imunitní

Systém
Endokrinní

Systém

Nervový
Systém

Cytokiny

VYVÁŽENOST

Díky testu funkce autonomního nervového systému, můžeme 
kontrolovat jak dobře funguje imunitní systém, který je řízen 
homeostázou našeho těla, jenž nás chrání před virem stresem.

ANS je silný regulátor “imunitního systému”

Hormony
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스트레스 자율신경계Imunita

자율신경계를 보면 면역력이 보입니다!

ANS a imunitní systém

Viry

Interakce

Lymfocyty
[NK buňky/T buňky/

B buňky]

Bakterie

Toxické látky

ANSBiologická obrana

Granulocyty
[Neutrofily/Eosinofily/

Bazofily]

Monocyty
[Makrofágy]
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Pokud jste stresovaní, tak dochází k zániku 

imunitních buněk a k nerovnováze autonomního 
nervového systému
 Vyvolává zánět a onemocnění způsobené sníženým 

počtem imunitních buněk.

Co když jsou všechny výsledky testu v normě, ale 
stále se cítím dyskomfortně a unaveně?
 Snížená imunita díky nerovnováze ANS

Pokračující stres?
 Povede k autoimunitní dysfunkci, k poklesu          

imunitního systému a k různým onemocněním.

Stres

ANS dysfunkce & 
nerovnováha

Pokles
imunity

Stres
 ANS nerovnováha
 Špatná autoimunitní funkce kvůli

nadměrné sekreci kortizolu

ANS odráží váš imunitní systém

Stres, ANS a imunitní systém
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Stres je hlavní příčinou snížené imunity!

Proč je test ‘stresu’ nezbytné ke kontrole imunitního systému?

Proč dochází k oslabení imunitního systému, když jsme stresovaní?

Když jsme stresovaní, jsou st imulovány nadledviny, které reagují  na autonomní nervový systém

stimulací  sekrece kortizolu. Pokud je úroveň kort izolu vysoká,  tak dochází  k potlačení imunitního 

systému. To následně vede k rozvoji  různých onemocnění.

Sekrece kort izolu navíc vede ke zvýšení sekrece zánětl ivých cytokinů z buněk.

Zánět l ivé cytokiny narušují  sliznici střev , k terá je odpovědná za 70 % tělesné imunity. Díky tomu se ve 

s l iznic i  tvoří  otvory, která je pr imární  obranou imunitního systému.  Výsledkem je poté expozice 

zánětlivým onemocněním .

Pokles
imunity

Uvolnění
hormonu

kortizolu a 
adrenalinu

Podráždění
nadledvin

Reakce                                                                         
ANS

Pokračující 
stres



P

Onemocnění způsobené sníženou imunitou

• Chronická únava

• Stres

• Letargie

• Metabolický 

syndrom

• Diabetes

• Hypertenze

• Zánětlivá 

onemocnění

• Herpes Zoster

• Atopická 

dermatitida

• Bolest hlavy

• Poruchy spánku

• Ortostatická 

hypotenze

• Kardiovaskulární 

onemocnění

• Rakovina

Pokud Váš imunitní systém nepracuje správně…



Část 2. Nové paradigma pro test imunity
- Max Pulse -



Nové paradigma pro ‘test imunity’

Max Pulse měří funkci autonomního nervového systému prostřednictvím variability srdeční 
frekvence, která vypovídá o stavu imunitního systému .  

ANS hraje klíčovou roli  při kontrole leukocytů, které jsou zodpovědné za funkci imunitního 
systému.
Odolnost proti stresu, LF a TP jsou důležité parametry, protože jsou velmi úzce spjaty s funkcí 
dynamického imunitního systému. Nyní můžete předcházet onemocněním způsobeným 
sníženou imunitou, tím že budete sledovat a zlepšovat funkci ANS efektivním testováním na
přístroji Max Pulse.

Max Pulse Analýza

• Imunitní  funkce

• Rekuperativní kapacita z COVID-19

• ANS funkce a vyváženost (TP, VLF, LF,  HF, LF/HF poměr) 

• Variabi l i ta srdeční f rekvence,  fyzický & psychický stres

• Zdravotní  stav cév
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OBLAST FREKVENČNÍ ANALÝZY:

TP: Total Power, kombinace 3 frekvencí
VLF: Velmi nízká frekvence (Very Low Frequency)
LF: Nízká frekvence (Low Frequency)
HF: Vysoká frekvence (High Frequency)

Snížená TP: Snížená funkce ANS & imunity, snížení 
regulačních kompetencí a snížení schopnosti vypořádat 
se se změnami okolního prostředí.

Snížená VLF: Snížená schopnost těla regulovat tělesnou teplotu a 
sekreci hormonů.

Snížená LF: Snížený počet granulocytů (ztráta energie, 
únava, nedostatek spánku, letargie). 

Snížená HF: Chronický stres, stárnutí, snížená elektro-stabilita
srdce.

Odolnost vůči stresu: Je ukazatelem, jak moc jsme 
adaptabilní vůči stresu, nebo viru. Zdraví lidé budou mít 
za stejných podmínek vysokou kapacitu odolnosti jak 
vůči stresu, tak viru. Zatímco lidé se slabším imunitním 
systémem budou mít i nižší kapacitu odolnosti.

Elektro-srdeční stabilita: Je snížená kvůli chronickému stresu. To 
může představovat riziko srdečních poruch.

ANS aktivita: Ukazuje aktivitu funkce autonomního 
nervového systému a imunity a jejich vzájemnou
regulaci.

Odolnost vůči stresu + LF + ANS aktivita + TP = Imunita

Max Pulse - výsledky a imunita

Snížená imunitaZdravá imunita



Vyspělá technologie
a Spolehlivost

Proč Max Pulse?

Medicore

• Světová třída technologie HRV/APG analýzy

• Postaveno na první světové asijské referenci

Ostatní

• Přes 20 let výzkumů v mezinárodním měřítku

• Nasbíráno více jak 200,000 případů

Lékařské výzkumy

Unikátní

Nové paradigma
Testu imunity

• Nový koncept Testu imunity pomocí analýzy ANS

• K dispozici pro for analýzu stresového stavu, který je 

hlavním faktorem oslabené imunity



Mezinárodní certifikáty a patenty

HRV Patent
In Korea 

HRV Patent
In Japan 

CE

APG Patent
In Korea 

CFDA FDA CE MHLW

Certifikáty a patenty



Část 3. Protokol pro ‘obnovení imunity‘
za použití přístroje Max Pulse
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Funkční medicína  obnovení imunity

Funkční medicína pro obnovení imunity

Funkční  léčen í  je  ind iv idua l izovaný  p ř ís tup ,  sous t ředěný  na  
pac ienta , za ložený  na  vědě ,  k terý  umožnuje pacientům a 
lékařům spolupracovat  př i  řešení  základních př íč in  
onemocnění  a  př i  podpoře  opt imáln ího zdraví .

Vyžadu je  podrobné  porozumění  genet ických  a  b iochemických 
fak to rů  a  také ž ivo tn ího  s tylu .  Tyto  data  jsou po té  využ i ty k  
př ímé ind iv idua l izac i  léčebného p lánu ,  k terý  vede ke  z lepšení  
pac ientových výs ledků.

Odborníc i  se  zaměřením na  zák ladní  př íč iny (kořeny) , ne léč í  
př íznaky, a le  spíše  se  or ientu j í  na ident i f ikaci  původu a 
komplexnost  onemocnění .  Mohou na j í t  jeden  s tav,  k terý  může  
mí t  spous tu  j iných  p ř íč in  a  podobně může mí t  jedna p ř íč ina za  
nás ledek  spous tu  různých  s tavů .  Výs ledkem je ,  že  funkčn í  
medic ína léč í  c í leně  spec i f i ckou př íč inu onemocnění  každého 
jednot l ivce.

‘Funkční medicína určuje, jak a proč se onemocnění vyskytuje a 
navrací zdraví tím, že řeší základní příčiny konkrétního 
onemocnění individuálně u každého jednotlivce.



• Vyhodnoťte energii funkce nadledvin
• Analyzujte funkci ANS [imunitní systém]
• Zvolte vhodnou léčebnou metodu

• Poskytování objektivních údajů o účinnosti funkční medicíny
• Správné léčebné metody před/po vyšetření
• Kumulativní trend zlepšování imunity

Jak používat Max Pulse pro obnovu imunity



Parametr Výsledek Příznaky Vhodné doplňky stravy

Dominantní SNS

Úzkost, nadměrný stres,
Bolesti hlavy

(imunitně zprostředkovaná zánětlivá 
onemocnění)

Vitamin D/skup.B,
kyselina pantothenová, minerální 

látky

Dominantní PNS Deprese, letargie
Vitamin C/E,

kyselina pantothenová, minerální 
látky

Snížení TP 
[Pod I zónou]

Snížená aktivita ANS
(ANS je přímo zapojeno do 

rozpoznávání antigenu a tvorby 
protilátek)

Ostropestřec mariánský

Snížení VLF Hormonální porucha
Isoflavony,
Co-Q10,

Vitaminy skup.B

Snížení LF 
[Pod I zónou]

Snížení granulocytů
(Ztráta energie, únava, nedostatek 

spánku, letargie)

Co-Q10, L-Theanin,
Vitamin D/skup.B

Snížení HF a
elektro-srdeční stability

Chronický stres,
Funkční poruchy trávení

Rhodiola extrakt, Co-Q10,
Vitamin C/E

Snížená hodnota odolnosti 
vůči stresu

Oslabení celého imunitního 
systému

Extrakt ze zeleného čaje, 
rhodiola extrakt, Co-Q10,

Vitamin C/E

Nutriční terapie podle výsledků Max Pulse



Část 4. Klinické studie [ANS a imunita]



Klinická studie

Role další stresové odpovědi SNS je méně známá, 
nicméně začíná být jasné, že katecholaminy mají také 
silný regulační účinek na imunitní buňky.

V tomto krátkém přehledu představujeme vybrané 
příklady toho, jak adrenergní stres ovlivňuje rozvoj 
infekčních a autoimunitních onemocnění.

Masivní imunitní odpověď je vyžadována, aby odstranila 
patogeny zodpovědné za bakteriální, virové, či parazitní 
infekční onemocnění.

Jak již bylo zmíněno, stres zvyšuje uvolňování 
katecholaminů ze sympatických nervových zakončení, 
které potlačují cytotoxické buňky CD8+ a další 
efektorové lymfocyty a tím usnadňuje průběh infekčních 
onemocnění a reguluje autoimunitní onemocnění.



Klinická studie

Výsledky mnoha studií dokazují klíčovou roli ANS při 
zprostředkování interakcí mezi nervovým a imunitním 
systémem, přičemž tyto důležité adaptivní systémy byly 
původně považovány za funkčně nezávislé. 

Dosavadní literatura poskytuje podporu pro tvrzení, že 
R-R intervalová variabilita, interpretována mnohými 
studiemi jako index srdeční vagální modulace nepřímo 
souvisí s IL-6 a dalšími zánětlivými markery, včetně C-
reaktivního proteinu, u zdravých subjektů, tak u pacientů 
s kardiovaskulárním onemocněním. Zánět a fyziologie 
ANS a regulace u lidských subjektů. Variabilita srdeční 
frekvence odráží PNS stejně jako SNS modulaci srdce a 
interpretace korelací mezi zánětlivými markery a 
autonomní funkcí by měla vzít v úvahu obě větve ANS.



Klinická studie

Hlavním tématem je, že dysregulace autonomního 
systému zvyšuje zánětlivé reakce vrozeného i 
adaptivního imunitního systému, která vede k iniciaci 
nebo urychlení patologických procesů a zhoršení 
kardiovaskulárního rizika. 

Terapeutický potenciál obnovení optimální autonomní 
kontroly imunitního systému je velmi nadějný.
Chronické funkční a strukturální patologické procesy 
jsou zprostředkovány interakcí autonomního a 
imunitního systému.
.
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Klinická studie

Stres ovlivňuje imunitní systém pomocí dvou cest, osy 
hypotalamus-hypofýza-nadledviny a autonomního 
nervového systému. Reakce imunitního systému 
prostřednictvím těchto cest se liší podle typu stresu, 
jeho množství, doby trvání a stavu těla, které stres 
přijímá.

Jádro autonomního nervového systému se nachází v 
hypotalamu a bylo dokázáno, že jádro emocí je také v 
hypotalamu a limbickém systému. Z toho vyplývá, že 
emoce také ovlivňují imunitní funkci prostřednictvím
autonomních nervů. Imunitní tkáně, jako jsou brzlík, 
kostní dřeň, slezina a lymfatické uzliny jsou 
kontrolovány sympatickými i parasympatickými nervy. 



Přehled role sympatické regulace Autonomní nervový systém a imunitní systém

Autonomní neurální regulace imunitního systému Hyperaktivita sympatického nervu ve sleziněStres a imunitní systém

Klinické studie

Klinické studie můžete vyhledat na Google nebo na 
Pubmed.com pod klíčovými slovy: the Autonomic Nerve 

and Immune System Function.



Kontaktujte nás, nebo nás navštivte kdykoli budete chtít …

Showroom:
Sochorova 26
Brno – Žabovřesky

Servis:
Hulínská 2065
767 01, Kroměříž

Buďte s námi
v kontaktu

E-mail: dedek@inbody.cz
www.inbody.czDěkujeme za Vaší pozornost! 


