
Vliv užívání perorálních bakteriálních lyzátů 
(Luivac) na imunitní systém u dětí i dospělých 

Vážení kolegové, 

 nelehká epidemiologická situace, kterou zažíváme v posledním roce nás přivádí k 

nutnosti všemi dostupnými a možnými prostředky zlepšit imunitní odpověď populace a 

zvýšit jejich humorální i buněčnou imunitu. Přes dvacet let je na trhu dostupný a hojně 

užívaný preparát Luivac, který díky svému vlivu na imunitu a jednoduchosti užívání 

podporuje imunitní odpověď nejen u dětí, ale i u dospělých. 

 Zjistili jsme, že při opakovaném a dlouhodobém užívání se u dětí a dospělých nejen omezí počet 

bakteriálních infekcí a tím i množství antibiotik a jiných léků, které jsou s tím spojeny, ale 

především se zvýší a stabilizuje hladina IgG, IgA, IgM a posílí se i buněčná složka imunity. U dětí a 

dospělých, kdy relativní kontraindikací užívání preparátu, je pouze primární defekt imunity. S 

léčbou Luivacem je možno začít kdykoliv během roku v závislosti na aktuální epidemiologické 

situaci. 

 Krátkodobou kontraindikací užívání je pouze povinné očkování, které se ale především u dětí 

snažíme přesunout do letních měsíců, nebo akutní respirační infekt s teplotami a celkovými 

projevy. Během sezóny tak pacient podle dávkovacího schématu využívá tři nebo čtyři balení. 

Preparát bychom neměli užívat u pacientů s aktivním autoimunitním onemocněním, 

nekombinovat s imunosupresivy a dalšími léky nasazenými na tyto choroby. Vedlejší účinky 

lyzátů jsme zaznamenali zcela minimální, velmi zřídka se dostaví přechodné gastrointestinální 

obtíže, především na počátku léčebného schématu. 

 Pacienti užívají preparát několik let po sobě s velmi pozitivním účinkem, především na snížení 

počtu rekurentních infektů. U pacientů s opakovanými infekty, částečným snížením IgA nebo IgM 

po čase zjišťujeme zlepšení hladiny těchto imunoglobulinů. 

 V posledním roce lze předběžně konstatovat, zřejmě skrze podporu imunitní odpověďi, menší 

počet nakažených pacientů i na virové infekty včetně COVID 19 a především u dětí jejich velmi 

lehký, resp. asymptomatický průběh.  

Preparát lze libovolně kombinovat s jakýmikoliv léky, v našich ambulancích jsou to nejčastěji 

antihistaminika, přechodně kortikoidy včetně inhalačních a nasálních a dokonce v některých 

těžších případech kombinujeme s pasivní imunizací imunoglobuliny (Igamplia, Subcuvia, 

Cuvitru) s dobrým efektem. 

 
 



 Závěrem lze konstatovat, že užívání bakteriálních lyzátů tohoto typu výrazně podpoří a zlepší 

imunitní odpověď všech pacientů, nejen těch, kteří trpí na opakované bakteriální infekty. 

Vzhledem k tomu, že jsou pacienti laboratorně kontrolováni pravidelně jedenkrát, výjimečně 

dvakrát ročně, bude zajímavé podpořit tato tvrzení dalšími daty. Preparát by měl podle našeho 

názoru patřit nejen do portfólia imunologů, alergologů a ORL, ale i lékařů pro děti a dorost a 

praktických lékařů. Data k tomuto článku jsme čerpali z imunologicko-alergologické ambulance, 

FN Motol, Poliklinika Dolní Břežany, Poliklinika Palmovka, Centrum pohybové medicíny, 

Poliklinika Anděl.  

 

                                                                                                                                             MUDr. Petr Strnad 

                                                                                                                                                         imunolog-alergolog 
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