
                                        LLyymmee  DDiisseeaassee//MMSSIIDDSS::  MMuullttiippllee  SSyysstteemmiicc    

                  IInnffeeccttiioouuss  DDiisseeaassee  SSyynnddrroommee::  DDiiffffeerreennttiiaall  DDiiaaggnnoossttiicc  MMaapp  

11))  IInnffeeccttiioonnss::  

  aa))  BBaacctteerriiaall::  LLyymmee  ddiisseeaassee  ((BB..  sseennssuu  ssttrriiccttoo))  aanndd  ootthheerr  bboorrrreelliiaa  sseennssuu  llaattoo  ssppeecciieess  

((BB..  aaffzzeelliiii,,  BB..  ggaarriinniiii,,  BB..  mmaayyoonniiii……)),,  RReellaappssiinngg  ffeevveerr  bboorrrreelliiaa  ((ssoofftt  ttiicckkss::  BB..  

hheerrmmssiiii,,  BB..  ppaarrkkeerriiii……hhaarrdd  ttiicckkss::  BBoorrrreelliiaa  mmiiyyaammoottooii)),,    EEhhrrlliicchhiioossiiss  ((mmuullttiippllee  

sspppp))//AAnnaappllaassmmoossiiss,,  BBaarrttoonneellllaa  ((mmuullttiippllee  ssppeecciieess)),,  MMyyccooppllaassmmaa  ((mmuullttiippllee  

ssppeecciieess,,  eesspp..  MM..  ffeerrmmeennttaannss)),,  CChhllaammyyddiiaa,,  RRMMSSFF,,  TTyypphhuuss,,  QQ--FFeevveerr  ((CCooxxiieellllaa  

bbuurrnneettiiii)),,  BBrruucceellllaa,,  TTuullaarreemmiiaa;;  TTiicckk  ppaarraallyyssiiss  sseeccoonnddaarryy  ttoo  nneeuurroottooxxiinnss  

sseeccrreetteedd  bbyy  DDeerrmmaattoocceenntteerr  aannddeerrssoonnii  &&  vvaarriiaabbiilliiss)),,  rraarreellyy  IIxxooddeess  ttiicckkss  

  b) Parasites: Babesiosis and other piroplasms (especially B. microti and WA-

1/duncani), FL-1953 (protomyxoa rheumatica), toxoplasmosis, filiariasis, GI: 

amebiasis, giardiasis, strongyloides, hookworm, pinworm, ? roundworm 

    cc))  VViirruusseess::  EEBBVV,,  HHHHVV--66,,  HHHHVV--88,,  CCMMVV,,  WW  NNiillee,,  EEEEEE,,  PPoowwaassssaann  eenncceepphhaalliittiiss  

aanndd  ootthheerr  vviirraall  eenncceepphhaallooppaatthhiieess,,  HHeeaarrttllaanndd  aanndd  BBoouurrbboonn  vviirruusseess,,  SSFFTTSS  

((SSeevveerree  FFeevveerr  &&  TThhrroommbbooccyyttooppeenniiaa  SSyynnddrroommee)),,  SSoouutthh  BBaayy  vv..,,  BBLLTTPPVV--11  

    dd))  CCaannddiiddaa  aanndd  ootthheerr  ffuunnggii  
 

22))  IImmmmuunnee  ddyyssffuunnccttiioonn  

PPoossiittiivvee  AANNAA,,  RRFF  aanndd  ootthheerr  aauuttooiimmmmuunnee  mmaarrkkeerrss,,  ↑↑  sseevveerriittyy  wwiitthh  ggeenneettiicc  HHLLAA  

mmaarrkkeerrss  ((HHLLAA  DDRR22,,  44)),,eelleevvaatteedd  pprroo--iinnffllaammmmaattoorryy  cceellllss,,  llooww  iimmmmuunnoogglloobbuulliinn  aanndd  

ssuubbccllaasssseess((sseeeenn  ww//cchhrroonniicc  iinnff’’ss  ww//bboorrrreelliiaa))..  CCoonnssiiddeerr  PPllaaqquueenniill,,  SSQQIIGG//  IIVVIIGG  

  

33))  IInnffllaammmmaattiioonn  

CCllaassssiiccaall::  iinnccrreeaassee  iinn  iinnffllaammmmaattoorryy  ccyyttookkiinneess::  ((IILL--11,,  IILL--66,,  TTNNFF--aallpphhaa,,  iinntteerrffeerroonn  

ggaammmmaa,,  IILL--1177)),,  cchheemmookkiinneess,,  bbrraaddyykkiinniinnss,,  lleeuukkoottrriieenneess,,  eettcc..  CCoonnssiiddeerr  uussee  ooff  

iimmmmuunnee  mmoodduullaattoorrss  ((ssuucchh  aass  PPllaaqquueenniill)),,  ddrruuggss  ww//aannttii--iinnffllaammmmaattoorryy  eeffffeecctt  

((mmaaccrroolliiddeess,,  tteettrraaccyycclliinneess)),,  IIVVIIGG  ffoorr  ddeeccrreeaasseedd  iimmmmuunnoogglloobbuulliinnss  &&  ssmmaallll  ffiibbeerr  

nneeuurrooppaatthhyy  

IInntteeggrraattiivvee  TThheerraappiieess::  bblloocckk  NNFFΚΚaappppaa  BB  ((NNAACC,,  GGSSHH  [[oorraall,,  IIVV]],,  AALLAA))  aanndd  

ffooccuuss  oonn  ddoowwnn--rreegguullaattiioonn  ooff  tthhee  iinnffllaammmmaattoorryy  NNOO  ccyyccllee::  uussee  ddiieett//ssuupppplleemmeennttss  tthhaatt  

aarree  NNrrff22  aaccttiivvaattoorrss  ((aannttiiooxxiiddaannttss  lliikkee  ccuurrccuurrmmiinn,,  bbrrooccccoollii  sseeeedd  eexxttrraacctt  

[[ssuullffoorraapphhaannee]],,  rreessvveerraattrrooll,,  ggrreeeenn  tteeaa  eexxttrraacctt)),,  CCooQQ1100,,  BB  vviittaammiinnss,,  MMaagg++++,,  ZZnn++++,,  

oommeeggaa  33  FFAA’’ss,,  aanndd  ccoonnssiiddeerr  ddeeccrreeaassiinngg  aaccttiivvaattiioonn  ooff  tthhee  NNLLRRPP33  iinnffllaammmmaassoommee  ww//  

mmeellaattoonniinn  

 

44))  TTooxxiicciittyy::  MMuullttiippllee  CChheemmiiccaall  SSeennssiittiivviittyy,,  EEnnvviirroonnmmeennttaall  IIllllnneessss,,  HHeeaavvyy  MMeettaallss,,  

MMoolldd  aanndd  NNeeuurroottooxxiinnss  ((eexxtteerrnnaall  aanndd  iinntteerrnnaall  bbiioottooxxiinnss))  



TTeessttiinngg::  VVOOCC’’ss,,  ppeessttiicciiddeess,,  eettcc..  tthhrroouugghh  LLaabbCCoorrpp,,  BBiioorreeffeerreennccee,,  PPaaccTTooxx,,  eettcc  ffoorr  

cchheemm’’ss;;  ffoorr  hheeaavvyy  mmeettaallss,,  ccoonnssiiddeerr  bblloooodd  lleevveellss  ffoorr  PPbb,,  HHgg,,  AAss  ((ooffff  ffiisshh//sshheellllffiisshh  

oonnee  wweeeekk  bbeeffoorree))  ++  uunnpprroovvookkeedd    uurriinnee  aanndd//oorr  hhaaiirr  eevvaalluuaattiioonn  tthhrroouugghh  DDooccttoorr’’ss  

DDaattaa;;    FFoorr  mmoolldd,,  ccoonnssiiddeerr  RReeaall  TTiimmee  LLaabbss  mmoolldd  ttooxxiinn  aassssaayy  ::  ddoo  GGSSHH  11--22  ggrraammss  

uupp  ttoo  11  hhoouurr  bbeeffoorree  aa  ssaauunnaa,,  tthheenn  ccoolllleecctt  uurriinnee..    UUssee  GGeennoovvaa  ((IIOONN  //OOrrggaanniixx  tteessttiinngg))  

&&  ffuunnccttiioonnaall  mmeeddiicciinnee  llaabbss  ((GGrreeaatt  PPllaaiinnss))  ttoo  eevvaalluuaattee  ddeettooxxiiffiiccaattiioonn  ppaatthhwwaayyss      

  DDeettooxxiiffiiccaattiioonn  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  ppaarrtt  ooff  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ppllaann..  NNAACC,,  AALLAA,,  IIVV  aanndd  PPOO  

GGlluuttaatthhiioonnee  hhaass  bbeeeenn  sshhoowwnn  ttoo  bbee  eeffffeeccttiivvee  iinn  aa  ssuubbsseett  ooff  rreessiissttaanntt  LLyymmee  ppaattiieennttss..  

MMoolldd  ttooxxiicciittyy  rreeqquuiirreess  PPCC//GGSSHH,,  bbiinnddiinngg  aaggeennttss  ((ccllaayy,,  cchhaarrccooaall,,  CCSSMM,,  eettcc))  wwiitthh  NN--

bbuuttyyrraattee,,  NNAACC,,  AALLAA......ssaauunnaa  tthheerraappyy  hheellppffuull  ffoorr  rreemmoovvaall  ttooxxiinnss  

DDeettooxx  pprroottooccoollss  wwoouulldd  iinncclluuddee  uussiinngg  ssuupppplleemmeennttss  lliikkee  MMaagg++++,,    mmuullttiimmiinneerraall  

ww//ZZiinncc,,  CCuu……  NNAACC,,  GGllyycciinnee,,  αα  lliippooiicc  aacciidd,,  DDIIMM,,  ssuullffoorraapphhaannee  gglluuccoossiinnoollaattee,,    

((bbrrooccccoollii  sseeeedd  eexxttrraaccttss)),,  ddiieett  ww  ↑↑  pprrootteeiinn//ccrruucciiffeerroouuss  vveeggeettaabblleess,,  

PPhhoosspphhaattiiddllyycchhoolliinnee  EExxcchhaannggee  ((IIVV//PPOO))  wwiitthh  gglluuttaatthhiioonnee  &&  bbiinnddeerrss  ((ccllaayy//cchhaarrccooaall))  

  

55))  AAlllleerrggiieess::  ffooooddss,,  ddrruuggss,,  eennvviirroonnmmeennttaall……  

TTeessttiinngg::  IIggEE  ((iimmmmeeddiiaattee)),,  aanndd  IIggGG  ((ddeellaayyeedd))  aannttiibbooddiieess,,  aass  wweellll  aass  eevvaalluuaattiioonn  ffoorr  

MMaasstt  CCeellll  AAccttiivvaattiioonn  DDiissoorrddeerr  ((cchheecckk  hhiissttaammiinnee  lleevveellss  [[bblloooodd,,  uurriinnee]],,  

cchhrroommooggrraanniinn  AA,,  ttrryyppttaassee  lleevveellss,,  PPGGDD22  [[bblloooodd,,  uurriinnee]]))  aanndd  AAllpphhaa  GGaall  aalllleerrggyy  

((LLoonnee  SSttaarr  ttiicckk  bbiittee))  

CCllaassssiiccaall  ttrreeaattmmeenntt::  AAvvooiiddaannccee,,  rroottaattiioonn  ddiieettss,,  iimmmmuunniizzaattiioonn  tthheerraappiieess,,  ccrroommoollyynn  

ssooddiiuumm,,  HH11//HH22  bblloocckkeerrss……    

IInntteeggrraattiivvee  ttrreeaattmmeenntt::  ccoonnssiiddeerr  ttrreeaattiinngg  uunnddeerrllyyiinngg  CCaannddiiddaa  oorr  lleeaakkyy  gguutt  iiff  

pprreesseenntt  ((cchheecckk  zzoonnuulliinn  lleevveellss,,  CCDDSSAA));;  MMCCAADD  rreeqquuiirreess  HH11//HH22  bblloocckkaaddee,,  

CCrroommoollyynn,,  QQuueerrcceettiinn,,  HHiisstt--DDAAOO,,  PPEEAA,,  NNeeuurrooPPrrootteekk……  

  

66))  NNuuttrriittiioonnaall  &&  EEnnzzyymmee  DDeeffiicciieenncciieess//FFuunnccttiioonnaall  mmeeddiicciinnee  aabbnnoorrmmaalliittiieess  iinn  

bbiioocchheemmiiccaall  ppaatthhwwaayyss  

TTeessttiinngg::  sseerruumm  mmiinneerraallss  ((MMaagg++++,,  ZZnn,,  CCuu,,  iiooddiinnee……)),,  RRBBCC  mmiinneerraallss  ((MMaagg++++,,  ZZnn,,  

CCuu)),,  aammiinnoo  aacciidd  &&  ffaattttyy  aacciidd  aannaallyyssiiss  ((??  KKeennnneeddyy//KKrreeiiggeerr)),,  IIOONN  tteesstt//  OOrrggaanniixx  tteesstt  

((GGeennoovvaa  llaabbss))  ++  GGrreeaatt  PPllaaiinnss  ttoo  tteesstt  ffuunnccttiioonnaall  bbiioocchheemmiiccaall  ppaatthhwwaayyss,,  lliippiidd  

ppeerrooxxiiddeess  ttoo  cchheecckk  ffrreeee  rraaddiiccaall  eexxppoossuurree  ((iimmppoorrttaanntt  iinn  CCNNSS  ddiisseeaassee,,  AALLSS……))    

ssuullffaatteess,,  nniittrraatteess  ((MMeettaammeettrriixx)),,  wwhhiillee  cchheecckkiinngg  ddeettooxxiiffiiccaattiioonn  ppaatthhwwaayyss  

TTrreeaattmmeenntt::  RReeppllaaccee  vviittaammiinnss,,  mmiinneerraallss,,  aammiinnoo  aacciiddss,,  EEFFAA’’ss  ((eesssseennttiiaall  ffaattttyy  

aacciiddss)),,  eennzzyymmeess  ((ppllaanntt  oorr  ppaannccrreeaattiicc  ww//aammyyllaassee,,  lliippaassee,,  pprrootteeaasseess))  

??  RRoollee  ooff  eennzzyymmeess  bbeettwweeeenn  mmeeaallss  ffoorr  vviirraall  iinnffeeccttiioonnww//  iinnffllaammmmaattiioonn  

  

77))  MMiittoocchhoonnddrriiaall  ddyyssffuunnccttiioonn::  Testing: lipid peroxides, 8-OH dG, protein 

carbonyls to test for oxidative stress. Organix test (Genova/Metametrix) may 



provide indirect evidence through nutritional deficiencies, free radical exposure. 

European labs (UK, Germany) can test for mtDNA damage and DNA adducts  

TTrreeaattmmeenntt::  NNTT  ffaaccttoorrss  ((ggllyyccoossyyllaatteedd  pphhoosspphhoolliippiiddss  lliikkee  AATTPP  336600)),,  CCooQQ1100,,  

NNAADDHH,,  LL--ccaarrnniittiinnee,,  ??  DD--rriibboossee  ((iiff  nnoo  eevviiddeennccee  ooff  iinnccrreeaasseedd  ggllyyccoossyyllaattiioonn  aanndd  

ddiiaabbeetteess))  

  

88))PPssyycchhoollooggiiccaall::  ssttrreessss,,  PPTTSSDD,,  aabbuussee,,  ddeepprreessssiioonn,,  aannxxiieettyy,,  OOCCDD……  

HHeeaalltthh  ccaarree  pprroovviiddeerrss  sshhoouulldd  aasskk  aabboouutt  pprreevviioouuss  ppssyycchhiiaattrriicc  hhiissttoorryy  aanndd  rreeffeerr  ffoorr  

ccoouunnsseelliinngg//ppssyycchhiiaattrriicc  hheellpp..  UUpp  ttoo  11//33  ooff  ppaattiieennttss  mmaayy  hhaavvee  aa  hhxx  ooff  aabbuussee,,  aanndd  

iinntteerrffeerreess  wwiitthh  ttrreeaattmmeenntt  oouuttccoommeess    

TTrreeaattmmeenntt::  MMeeddiiccaattiioonnss  ((SSSSRRII’’ss,,  bbuupprrooppiioonn,,  RReemmeerroonn,,  aannxxiioollyyttiiccss,,)),,  SSttrreessss  

rreedduuccttiioonn  ((yyooggaa,,  mmeeddiittaattiioonn,,  TTaaii  CChhii)),,  HHeerrbbss  ((55  HHTTPP,,  SStt  JJoohhnn’’ss  WWoorrtt,,  VVaalleerriiaann  

rroooott,,  KKaavvaa  KKaavvaa,,  LL--tthheeaanniinnee)),,  CCBBTT  ((PPTTSSDD)),,  NNeeuurrooffeeeeddbbaacckk,,  BBiiooffeeeeddbbaacckk,,  JJoouurrnneeyy  

wwoorrkk  ((BBrraannddoonn  BBaayyss)),,  EEMMDDRR,,  ??EEFFTT,,  AAnnnniiee  HHooppppeerr’’ss  DDyynnaammiicc  NNeeuurraall  RReettrraaiinniinngg  

((DDNNRRSS))::  rreettrraaiinniinnggtthheebbrraaiinn..ccoomm    

  

99))  NNeeuurroollooggiiccaall  ddyyssffuunnccttiioonn::??  oovveerrllaappppiinngg  nneeuurroollooggiiccaall  pprreesseennttaattiioonnss,,  ii..ee..  MMSS,,  

AALLSS,,  ppaaiinn  ssyynnddrroommeess    ((mmoonnoonneeuurrooppaatthhyy,,  mmoonnoonneeuurriittiiss  mmuullttiipplleexx,,  ttrriiggeemmiinnaall  

nneeuurraallggiiaa,,  ppoollyynneeuurrooppaatthhyy,,  CCIIDDPP……)),,  aattyyppiiccaall  ffeeaattuurreess  ooff  aa  ppssyycchhiiaattrriicc  ddiissoorrddeerr,,  

nneeuurrooccooggnniittiivvee  ddeeffiicciittss,,  aappaarrtt  ffrroomm  ccrraanniiaall  nneerrvvee  ddeeffiicciittss  ((BBeellll’’ss  ppaallssyy))..  TTrreeaatt  

uunnddeerrllyyiinngg  eettiioollooggiiee((ss))    

  

1100))  EEnnddooccrriinnee  aabbnnoorrmmaalliittiieess::  tthhyyrrooiidd,,  ggrroowwtthh  hhoorrmmoonnee  ((GGHH)),,  aaddrreennaall,,  sseexx  

hhoorrmmoonneess,,  aanntteerriioorr  aanndd  ppoosstt  ppiittuuiittaarryy  hhoorrmmoonneess,,  VViittaammiinn  DD  ddeeffiicciieennccyy  

HHyyppootthhaallaammiicc--ppiittuuiittaarryy  aaxxiiss  mmaayy  bbee  aaffffeecctteedd  →→cchheecckk  FFSSHH,,  LLHH,,  GGHH  aanndd  IIGGFF11,,  

TTSSHH,,  TT33  &&  TT44,,  FFTT33//FFTT44  ,,  rreevveerrssee  TT33,,  DDHHEEAA//CCoorrttiissooll  ((ssaalliivvaarryy,,  bblloooodd)),,  sseexx  

hhoorrmmoonneess,,  pprreeggnneennoolloonnee,,    MMSSHH,,  AADDHH,,  VVIIPP……aanndd  ttrreeaatt  uunnddeerrllyyiinngg  aabbnnoorrmmaalliittiieess..  

AAddrreennaall  ffaattiigguuee  iiss  oofftteennttiimmeess  aa  ccoommmmoonn  uunnddeerrllyyiinngg  aabbnnoorrmmaalliittyy  nneeeeddiinngg  aattttnn  

  

1111))  SSlleeeepp  ddiissoorrddeerrss::  AAccuuttee  aanndd  CChhrroonniicc    

CCaauusseess::  OObbssttrruuccttiivvee  SSlleeeepp  aappnneeaa,,  MMeeddiiccaattiioonnss,,  CCaaffffeeiinnee,,  NNooccttuurriiaa//BBPPHH,,  PPaaiinn,,  

DDeepprreessssiioonn//AAnnxxiieettyy,,  RReessttlleessss  LLeegg  SSyynnddrroommee  ((RRLLSS))....  

EEvvaalluuaattiioonn::  SSlleeeepp  SSttuuddyy  iiff  uunnrreessppoonnssiivvee  ttoo  ssttaannddaarrdd  ttrreeaattmmeenntt  rreeggiimmeennss  

TTrreeaattmmeenntt::  AAccttiivvaattiinngg  AAggeennttss  iinn  tthhee  AAMM,,  SSlleeeepp  pprroommoottiinngg  aaggeennttss  iinn  tthhee  PPMM,,  

eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  tthhaatt    eennccoouurraaggee  ssttaaggee  33//ssttaaggee  44    nnoonn--RREEMM  sslleeeepp  ((LLyyrriiccaa,,  

TTrraazzaaddoonnee,,  GGaabbiittrriill,,  SSeerrooqquueell,,  DDooxxeeppiinn,,  RReemmeerroonn,,  XXyyrreemm……)),,  ccyycclloobbeennzzaapprriinnee  

CCAAMM::  cchheecckk  nneeuurroottrraannssmmiitttteerr  lleevveellss..  BBaallaannccee  nneeuurroottrraannssmmiitttteerrss  wwiitthh  55--HHTTPP,,  

GGAABBAA,,??  SSeerriiPPhhooss  iiff  eelleevvaatteedd  ccoorrttiissooll  lleevveellss  aatt  bbeeddttiimmee,,  VVaalleerriiaann  rroooott,,  LL--tthheeaanniinnee,,  

mmeellaattoonniinn  mmaayy  aallssoo  bbee  uusseeffuull,,  ??  HHoonnookkiiooll,,  HHeerrbbssoomm,,  CCeerreenniittyy  PPMM……  

  



1122))  AAuuttoonnoommiicc  NNeerrvvoouuss  SSyysstteemm  ((AANNSS))  DDyyssffuunnccttiioonn//PPOOTTSS  ((PPoossttuurraall  

OOrrtthhoossttaattiicc  TTaacchhyyccaarrddiiaa  SSyynnddrroommee))  

CCeerrttaaiinn  CChhrroonniicc  LLyymmee  ddiisseeaassee  ppaattiieennttss  wwiillll  ccoommppllaaiinn  ooff  ffaattiigguuee,,  ddiizzzziinneessss  

ww//ssttaannddiinngg,,  &&  ccoonncceennttrraattiioonn  pprroobblleemmss  ddeessppiittee  ccllaassssiiccaall  tthheerraappiieess..  BBPP  wwiillll  bbee  llooww  

oonn  eexxaamm  ((<<  9900--110000//6600)),,  wwiitthh  aassssoocciiaatteedd  iinnccrreeaasseess  iinn  hheeaarrtt  rraattee  ((ttaacchhyyccaarrddiiaa,,  >>  110000  

BBPPMM))  aatt  rreesstt..  

TTeessttiinngg::  TTiilltt  ttaabbllee  tteesstt,,  bblloooodd  pprreessssuurree  lloogg  wwiitthh  hhoommee  rreeaaddiinnggss,,  ssiittttiinngg  aanndd  

ssttaannddiinngg  BBPP  aanndd  ppuullssee  aatt  ttiimmee  zzeerroo,,  33,,  66  aanndd  99--1100  mmiinnuutteess  iinn  tthhee  ddooccttoorr’’ss  ooffffiiccee  

TTrreeaattmmeenntt::  ssaalltt  ((mmiinniimmuumm  33--44  ggrraammss//ddaayy,,??  ssaalltt  ttaabb’’ss)),,  iinnccrreeaassee  fflluuiiddss  ((33  lliitteerrss  ++)),,  

ccoonnssiiddeerr  FFlloorriinneeff,,  MMiiddooddrriinnee,,  NNoorrtthheerraa,,  CCoorrtteeff  ((iiff  llooww  aaddrreennaallss)),,  aanndd//oorr  BB  bblloocckkeerrss,,  

ooccccaassiioonnaallllyy  cclloonniiddiinnee  aanndd  SSSSRRII’’ss  lliikkee  sseerrttrraalliinnee((ZZoolloofftt))  iiff  iinnaaddeeqquuaattee  rreessppoonnssee  

  

1133))  GGaassttrrooiinntteessttiinnaall::  LLeeaakkyy  GGuutt,,  ffoooodd  aalllleerrggiieess,,  SSIIBBOO,,  CCaannddiiddaa,,  ddyyssbbiioossiiss,,  

ppaarraassiitteess,,  cceelliiaacc  ddiisseeaassee//gglluutteenn  sseennssiittiivviittyy,,  ccoolliittiiss,,  ccaanncceerr……  

CCeelliiaacc  ddiisseeaassee::  oonnee  ooff  sseevveerraall  mmaallaabbssoorrppttiioonn  ssyynnddrroommeess,,  dduuee  ttoo  gglluutteenn  

sseennssiittiivviittyy..  LLooookk  ffoorr  llaabboorraattoorryy  eevviiddeennccee  ooff  mmaallaabbssoorrppttiioonn::  ↓↓  aallbbuummiinn  aass  wweellll  aass  

lloowweerreedd  cchhoolleesstteerrooll,,  CCaa++++,,  MMaagg++++,,  BB1122,,  ww//  mmaaccrrooccyyttiicc  aanneemmiiaa,,  ↓↓  FFee,,  KK++  

TTeessttiinngg::  AAnnttiigglliiaaddiinn  AABB,,  TTTTGG,,  ??  CCyyrreexx  ppaanneell,,  aavvooiidd  gglluutteenn  aass  tthheerraappeeuuttiicc  ttrriiaall..  

IInnddiivviidduuaallss  mmaayy  bbee  gglluutteenn  sseennssiittiivvee  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  ttrruuee  cceelliiaacc  ddiisseeaassee  

OOtthheerr  GGII::  CCrroohhnnss,,  UUllcceerraattiivvee  CCoolliittiiss  ((UUCC)),,  ppaarraassiitteess,,  CCaannddiiddaa//LLeeaakkyy  

gguutt//ddyyssbbiioossiiss,,  ootthheerr  mmaallaabbssoorrppttiioonn  ssyynnddrroommeess  

1144))  EElleevvaatteedd  LLiivveerr  FFuunnccttiioonn  TTeessttss  ((LLFFTT’’ss))::  ??  aannttiibbiioottiiccss,,  EETTOOHH,,  HHeeppaattiittiiss,,  

HHeemmoocchhrroommaattoossiiss  ((iirroonn  oovveerrllooaadd)),,  WWiillssoonnss  ddiisseeaassee  ((ccooppppeerr  oovveerrllooaadd)),,  αα--11AATT  

ddeeffiicciieennccyy,,  cchheemmiiccaallss  ((ccaarrbboonntteettrraacchhlloorriiddee,,  ddrruuggss))……  

TTeessttiinngg::  AANNAA,,  AAMMAA,,  HHeeppaattiittiiss  AA,,  BB,,  CC  ssccrreeeenn,,  FFee--TTIIBBCC//ffeerrrriittiinn,,  cceerruullooppllaassmmiinn  

lleevveellss,,  αα--aannttiittrryyppssiinn  lleevveellss,,  ttiicckk--bboorrnnee  ppaanneell,,  lliippiidd  lleevveellss  ((hhiigghh  TTGG))……  

Treatment: Treat symptomatically if above etiologies ruled out. CAM: Milk 

thistle (silymarin), Hepa #2 (TCM), NAC, alpha lipoic acid, glutathione.. 

 

15) Pain/Addiction: Consider LDN, Nrf2 activators (curcumin, sulforaphane, 

resveratrol, green tea extract), liposomal Glutathione capsules 6-8 qd/? Q 3days, 

NAC, ALA, drainage remedies [Pekana (Itires)] for lymphatic drainage, 

BLT/Greenwood Herbals Herx formula, IVIG?   

 

16) Deconditioning: Need for physical therapy (PT)/exercise programs.  

 

Copyright: Dr Richard Horowitz, Hudson Valley Healing Arts Center 

4232 Albany Post Road, Hyde Park, N.Y. 12538    845-229-8977 
www.cangetbetter.com 
https://www.facebook.com/drrichardhorowitz 

http://www.cangetbetter.com/
https://www.facebook.com/drrichardhorowitz


http://www.amazon.com/Why-Cant-Get-Better-Solving/dp/1250019400 
https://www.amazon.com/How-Can-Get-Better-

Resistant/dp/1250070546/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1455836879&sr=8-

1&keywords=how+can+I+get+better%3F+horowitz&tag=smarturl-20 
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