
INTRAVITÁLNA MIKROSKOPIA KRVI  

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 



Intravitálna mikroskopia kvapky krvi je jednou z najviac objektívnych výskumných metód. Pri každej 

chorobe dáva príležitosť objasniť príčiny a to bez kontraindikácií a komplikácií. Krv, to je vnútorné 

prostredie tela. Prostredníctvom krvi sa uskutočňuje látková výmena, kyslík sa dostáva do buniek 

a odvádzajú sa produkty metabolizmu, tkanivové a bunkové toxíny, uskutočňuje sa  interakcia 

orgánov a tkanív medzi sebou, zabezpečuje sa udržiavanie homeostázy základných životných funkcií 

organizmu človeka, ako aj úroveň adaptívnych a patologických zmien. Dnes sa mikroskopické 

skenovanie krvi, vo svetlom alebo tmavom poli, ukazuje ako perspektívna metóda pre diagnostiku 

stavu zdravia. Pacient je prítomný počas  určovania diagnózy, rozpráva sa so svojím lekárom o 

cudzorodých bunkách zistených počas diagnostiky v jeho krvi (baktérie, spóry húb a plesní, živé 

jednobunkové organizmy - protozoa, kryštáliky, poškodené alebo odumreté bunky a nebunkové 

prvky v krvi. Lekár konštatuje pozitívne alebo negatívne zmeny, ako aj efektívnosť alebo 

neefektívnosť liečby. 

 

Základom intravitálneho skúmania krvi je určenie stavu erytrocitov, ich pohyblivosti v plazme, ich 

náklonnosti k tvorbe agregácií a zlepovaniu do „monetárnych stĺpcov“. Analýza stavu trombocytov 

hodnotí  úroveň zrážanlivosti krvi. Podľa stavu lymfocytov a leukocytov sa zisťuje úroveň aktivity 

imunitného systému a schopnosť organizmu odolávať infekcii. Okrem toho, rôzne patologické zmeny, 

zistiteľné v plazme krvi a v bunkovom zložení, sú dôsledkom alebo príčinou vzniku mnohých chorôb. 

Obzvlášť závažnym príznakom stavu ľudského organizmu  je, ak sú v krvi prítomné spóry húb, 

jednobunkové organizmy, a vajíčka a larvy črevných parazitov. 

 

Dnes nie je nezvyčajné, keď baktérie môžu perzistovať na krvných bunkách, vrátane na (a aj v) 

erytrocytoch a v cytoplazme makrofágov. Okrem toho sa v ľudskom organizme vytvárajú endotoxíny 

bakteriálnej alebo parazitárnej povahy, ktoré môžu byť pohlcované povrchom erytrocytov 

a makrofágov, čím narúšajú funkciu bunkových membrán a modifikujú funkciu buniek. Endotoxíny, 

uvoľňujúce sa z tejto väzby, môžu spôsobiť veľa klinických príznakov: bolesti hlavy, bolesti srdca, 

zvýšená teplota, slabosť, zúženie kapilár, pocit studených končatín, zvýšenie alebo zníženie krvného 

tlaku, nevoľnosť a vracanie, potenie, hnačka, atď ... 

  

Dnes je ľudská krv prostredím výskytu nielen baktérií a vírusov, ale aj mnohých jednobunkových  

organizmov, črevných parazitov (vajíčok, lariev a cýst), vnútrobunkových organizmov (chlamýdií).  

Prenášajú sa na nás zo psov (leptrospiróza) a mačiek (toxoplazmóza s tvorbou a endozoidov a 

cystozoidov). Rovnako sa na nás prenášajú aj z prostredia ich výskytu, napr. mykobaktérie, 

mykoplyzma, ureaplazma, trichomonáza, gardnerella, bartonella, trepanematóza (syfilis, bytové 

plesne, frambozy, kožné infekcie napr. pinta), lamblie, atď... 

 

Na intravitálnu mikroskopiu (hemoskenovanie) potrebujeme kvapku kapilárnej krvi z normálneho 

vpichu do končeka prsta (použije sa jednorazová málo traumatizujúca  ihla), ktorú ihneď(!) skúmame 

pod mikroskopom pri zväčšení 1500 - 2000 krát. Krv býva rôznej čistoty. Možno v nej vidieť rôzne 

baktérie, chlamýdie, rickettsie, spóry plesní a húb, trichomony, lamblie, prvoky a dokonca vajíčka, 

vajíčka so zárodkami a larvy červov. Vplyvom poklesu  teploty plazmy (rozdiel teploty krvi v tele 

človeka a teploty krvi po kvapnutí na sklíčko) sa začnú zrážať kryštáliky  cholesterolu rôzneho druhu, 

močoviny, glukózy, kyseliny fosforečnej, formujú sa agregácie trombocytov, vlákna fibrinogénu, mení 

sa tvar a vzájomný vzťah buniek krvi - vytvárajú sa agregácie a „monetárne stĺpce“, objavujú sa 

aktívne leukocyty, ktorých vzhľad vo veľkom závisí od stavu zdravia pacientov. V tradičnej klinickej 



analýze krvi (po fixácii a farbení) lekár hodnotí mŕtve bunky krvi. Intravitálna mikroskopia dáva 

možnosť vidieť (pod mikroskopom) krv v jej prirodzenom stave, aká sa nachádza v kapilárach a v 

cievnom riečišti organizmu človeka! 

 

Indikácie k intravitálnej mikroskopii (hemoskenovaniu): únava, nespavosť, podráždenosť, 

neschopnosť sa sústrediť, bolesti hlavy alebo bolesti srdca pri zmenách počasia, atď: 

 nejasné zvýšenie hladiny cukru v krvi, nadmerné potenie, problémy s pankreasom a štítnou 

žľazou, endokrinné krízy rôznej genézy; 

 zápalové ochorenia očí a slzných žliaz, uší, nosa a hrdla; 

 nejasné diagnózy, dlho trvajúce mierne zvýšené teploty, srdcovo cievne ochorenia vrátane 

tromboflebitídy; 

 kožné problémy, neurodermatitída, alergické reakcie, hubové infekcie kože a nechtov, 

vypadávanie vlasov; 

 chronická únava, bolesti chrbta, svalov a kĺbov; 

 strata chuti do jedla, nedostatočné spracovanie jedla v žalúdku alebo črevách, periodicky sa 

opakujúci diskomfort (bez zjavnej príčiny) zo strany žalúdočno – črevného traktu, pečene a 

žlčníka, inokedy vznikajúca hnačka alebo zápcha; akútne a chronické infekčno-zápalové 

ochorenia rôznej lokalizácie sprevádzané dysfunkciou žalúdka a čriev, dlhotrvajúce chronické 

zápalové ochorenia orgánov tráviaceho systému, fermentopatia; 

 stomatitída, chronické ochorenia nosohltana, pomaly prebiehajúca bronchitída "neprechádza 

pokašliavanie", ranné pokašliavanie, periodicky sa opakujúci kašeľ (bez zjavnej príčiny), 

dýchavičnosť pri námahe; 

 múčnivka, erózia krčka maternice, sekundárna neplodnosť; zápal prostaty, zápal obličiek a 

močového mechúra, často sa zostrujúce hemoroidy; 

 existencia chronických pomaly prebiehajúcich ochorení, systémové ochorenia spojivových 

tkanív; 

 hematoonkologické ochorenia, osoby s onkologickou predispozíciou; 

 ochorenia endokrinného a nervového systému; 

 obdobie rekonvalescencie po akútnych črevných bakteriálnych a vírusových infekciách po 

operáciách, po ožarovaní a chemoterapii, po SARS a ďalších chorobách, ktoré vedú k 

narušeniu imunobiologických reakcií organizmu človeka; 

 pobyt osôb v ekologicky znevýhodnených oblastiach a v extrémnych situáciách, osoby po 

vážnej operácii alebo traume; 

 osoby plánujúce operáciu (intravitálna mikroskopia môže u nich výrazne znížiť riziko 

pooperačných komplikácií). 

S uvedenými príznakmi  a stavmi sa ľudia často stretávajú. Uvedené príznaky a stavy vznikajú 

spravidla v dôsledku narušenia vzťahu makro a mikro-organizmu. Sú tiež základom výskytu ochorení v 

blízkej alebo vzdialenejšej budúcnosti. 
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