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Tisztelt Doe,
Az Ön mintája elemzésre 02/01/2019 dátummal érkezett meg hozzánk a laborba és ezt
követően a legmagasabb ISO 15189 labor-minőségi követelmények szerint került
kiértékelésre. Az eredményeket ezután 2 egymástól független genetikus és molekuláris
biológus hitelesítette. A hitelesítést követően az ön személyes jelentését egyénileg
önnek állítottuk össze. Ezt szeretnénk most önnek a kért formátumban átadni.
Köszönjük bizalmát és bízunk abban, hogy elégedett a szolgáltatásunkkal. Örülünk
kérdéseinek és javaslatainak, hiszen csak együtt vagyunk képesek a szolgáltatásunk
folyamatos fejlesztésén.
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Dr. Daniel Wallerstorfer BSc.
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Laborvezető
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Ez a jelentés személyes egészségügyi és genetikai adatokat tartalmaz és
ezért bizalmasan kezelendő.
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BEVEZETÉS

AZ EREDMÉNYEK

TUDOMÁNY

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

IgG élelmiszerintoleranciák
Intolerancia tesztelése körülbelül 180 élelmiszerre

BEVEZETÉS

Mi az IgG élelmiszerteszt?
Az alkalmazott vizsgálati módszer egy félkvantitatív immunoenzimatikus
laboratóriumi módszer az immunrendszer IgG (Immunoglobulin G) antitestek
kimutatására az élelmiszer-összetevők ellen. Ezzel fel lehet fedezni, hogy milyen
élelmiszerekre reagál az immunrendszer. Ez a rosszul irányított immunreakció kiváltja
a szervezet gyulladásos és autoimmun reakcióit. Az érintettek gyakran gyengék,
zavartak és betegek, még akkor is, ha az orvosi vizsgálat nem talál fizikai okokat.
Az okok gyakran az élelmiszer emésztésére vonatkozó problémái a bélnyálkahártya károsodása
miatt a múltban, például antibiotikus kezelés vagy kemoterápia, az enzimhiány, a stressz, a
rossz táplálkozási szokások és kérdéses gyógyszerek szedése miatt. Ennek eredményeként az
emésztetlen élelmiszer-összetevők kapcsolatba kerülnek az immunrendszerrel, melyre az
immunrendszer reagál és antitesteket termel. Vannak olyan reakciók is, amelyek a rosszul
emésztett élelmiszerekre vonatkoznak. Mindenki saját emésztési kompetenciával rendelkezik,
amely részben örökölt, részben megszerzett a korral vagy környezeti hatásokkal.
Ha valaki olyan ételt fogyaszt, amely nem tolerálható, immunválaszok fordulhatnak elő. Mert a
táplálkozás teljesen egyéni! Ami egyeseknek egészséges táplálék mások számára nagy
kellemetlenséget okoz.

Hogyan kerül a gyakorlatba a teszt eredménye?
A teszt eredményeként látni fogja, milyen élelmiszerekre reagál az immunrendszere. Vannak
gyenge és erős reakciók. Néha vannak olyan ételek is, amelyek gyakran és szívesen szeret enni.
Nem minden reakció lesz releváns később. De ahhoz, hogy megtudja, mi a jó, és mi nem, a hat
héten át tartó teljes eliminációs (elkerülő) étrendet kell következetesen alkalmazni. Ez az
egyetlen módja annak, hogy megtudja, milyen ételek okoznak kellemetlenségeket és
tüneteket. Később, a hat hét elteltével elkezdheti egyesével újra visszavezetni az eltávolított
ételeket, így megismerheti, hogy továbbra is teljesen el kell-e kerülnie egy bizonyos élelmiszert,
vagy csak kisebb mennyiségben kell enni, vagy akár újra biztonságosan ehető. De ha ezt meg
akarja tudni, akkor először bizonyos élelmiszerek nélkül kell élni! Mindig figyelje, hogy érzi
magát, és ettől tegye függővé az elminációs étrend időtartamát.
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RÉSZLETES EREDMÉNYEK
Itt megtalálja az összes vizsgált élelmiszert

EREDMÉNYEK

Halak és tenger gyümölcsei
Élelmiszer

Reakció

Pisztráng

nincs

Garnélarák

nincs

Hering

nincs

Tőkehal

nincs

Lazac

nincs

Makréla

közepes

Kagyló

nincs

Szardínia

nincs

Nyelvhal

közepes

Tonhal

erős

Tintahal

nincs
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EREDMÉNYEK

hús
Élelmiszer

Reakció

Bárány

gyenge

Szarvas

közepes

Marha

erős

Sertés

nincs

Vaddisznó

nincs

Baromfi
Élelmiszer

Reakció

Kacsa

nagyon erős

Csirke

nincs

Pulyka

erős

Strucc

nincs
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EREDMÉNYEK

Friss növények
Élelmiszer

Reakció

Bazsalikom

erős

Kapor

nincs

Koriander

nincs

Zsázsa

közepes

Oregano

nincs

Petrezselyem

nincs

Rozmaring

nincs

zsálya

nincs

Metél?hagyma

nagyon erős

Kakukkf?

nincs

Fűszerek
Élelmiszer

Reakció

Ánizs

közepes

Cayenne bors

nincs

Gyömbér

nincs

Fokhagyma

nincs

Köménymag

nincs

Torma

közepes

Fekete bors

nincs

Vanília

nincs

fahéj

nincs
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EREDMÉNYEK

Zöldségek
Élelmiszer

Reakció

Articsóka

nincs

Padlizsán

nincs

Avokádó

erős

Medvehagyma

nincs

Karfiol

nincs

brokkoli

gyenge

Kínai kel

nincs

Édeskömény

közepes

kelkáposzta

nincs

Uborka

erős

Hokkaido tök

nincs

Sárgarépa

nincs

Burgonya

nincs

Karalábé

nagyon erős

Fehér répa

nincs

Póréhagyma

nincs

kukorica

nagyon erős

Mángold

nincs

Paprika

nincs

Paszternák

nincs

Petrezselyemgyökér

nincs

Vörös cikória

nincs

Retek

nincs

Pagodakarfiol

nincs

Kelbimbó

nincs

Cékla

nincs

Lila káposzta

nincs
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Fekete nadálytő

nincs

Zeller gyökér

nincs

Spárga

erős

Spenót

nincs

Zeller

nincs

Édesburgonya

gyenge

Paradicsom

nincs

Csicsóka

nincs

Görögdinnye

nincs

Fejeskáposzta

közepes

Kelkáposzta

nincs

cukkini

nagyon erős

Cukorborsó

nincs

Hagyma

nincs
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EREDMÉNYEK

Gabonafélék és fűfélék
Élelmiszer

Reakció

Disznóparéj

nincs

Hajdina

nincs

Szentjánoskenyér

nincs

Tönköly

erős

Alakor

nincs

Árpa

nincs

Tönköly

nincs

Zab

nincs

Köles

nincs

Kamut

közepes

Quinoa

nagyon erős

Rizs

nincs

Rozs

nincs

Búza

nincs

Vadrizs

nincs
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EREDMÉNYEK

Élesztők és gombák
Élelmiszer

Reakció

Élesztő

nincs

Sörélesztő

nincs

Gomba

gyenge
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EREDMÉNYEK

Hüvelyesek
Élelmiszer

Reakció

Lóbab

nincs

Zöldbab

nincs

Zöldborsó

nincs

Csicseriborsó

nincs

Vesebab (kidney)

nincs

Lencse

nincs

Mungóbab

nincs

Szójabab

nincs

mogyoró félék
Élelmiszer

Reakció

Kesudió

nincs

Földimogyoró

erős

Mogyoró

gyenge

Kókuszdió

nincs

Makadám dió

nincs

Mandula

nincs

Gesztenye

nincs

Pisztácia

nincs

Dió

nincs
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EREDMÉNYEK

Gyümölcs
Élelmiszer

Reakció

Ananász

nincs

Alma

nincs

Sárgabarack

nincs

Banán

nincs

Körte

nincs

Datolya

nincs

Eper

nincs

Grapefruit

gyenge

Málna

nincs

Fekete ribizli

nincs

Cseresznye

nincs

Kiwi

nincs

Mandarin

nincs

Mangó

nincs

Narancs

nincs

Papaya

nincs

Őszibarack

nincs

Szilva

nagyon erős

Szőlő (zöld)

nincs

Citrom

nincs

Sárgadinnye

nincs
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EREDMÉNYEK

tejtermékek
Élelmiszer

Reakció

Appenzeller sajt

nagyon erős

író

nincs

Camembert sajt

nincs

Emmentali

nincs

Gouda

nincs

Gruyère

gyenge

Cottage cheese

nincs

Joghurt

nincs

tehéntej

nincs

Mozzarella

nincs

Parmezán

nincs

krémtúró

nagyon erős

kecske sajt

nincs

ömlesztett sajt

gyenge

Kancatej

nincs

Tilsit

gyenge

Kecskesajt

nagyon erős

kecske tej

nincs
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EREDMÉNYEK

Olajok és magvak
Élelmiszer

Reakció

Pórsáfránymagolaj

gyenge

Tökmag

nincs

Lenmag

gyenge

Mák

nincs

Olíva

nincs

Repcemag

nincs

Szezámmag

nincs

Napraforgómag

nincs

Saláta
Élelmiszer

Reakció

Cikória

nincs

jégsaláta

nincs

Endívia

nincs

Salátagalambbegy

nincs

fejes saláta

nincs

Rukkola

nincs
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EREDMÉNYEK

Vegyes
Élelmiszer

Reakció

Szentjánoskenyér

nincs

tojássárgája

gyenge

Tojásfehérje

közepes

méz

nincs

Kávé

nincs

Kakaóbab

nincs

Lupin (farkasbab) fehérje

nincs

19 / 38

ÁTTEKINTÉS

IgG-pozitív-negatív lista
Íme egy teljes lista az összes olyan ételről, amelyre az Ön vére tesztelve lett. A fekete jelöltek
azt jelentik, hogy nem lehetett IgG-antitesteket kimutatni, vagy a válasz a küszöbérték alatt
maradt. Ezek az ételek az Ön számára ajánlottak. A piros jelzéssel ellátott ételek esetében a
küszöb feletti IgG antitestszintet észleltünk.
Halak és tenger gyümölcsei

Pulyka

Pisztráng

Strucc

Garnélarák

Zöldségek

Hering

Articsóka

Tőkehal

Padlizsán

Lazac

Avokádó

Makréla

Medvehagyma

Kagyló

Karfiol

Szardínia

brokkoli

Nyelvhal

Kínai kel

Tonhal

Édeskömény

Tintahal

kelkáposzta

hús

Uborka

Bárány

Hokkaido tök

Szarvas

Sárgarépa

Marha

Burgonya

Sertés

Karalábé

Vaddisznó

Fehér répa

Friss növények

Póréhagyma

Bazsalikom

kukorica

Kapor

Mángold

Koriander

Paprika

Zsázsa

Paszternák

Oregano

Petrezselyemgyökér

Petrezselyem

Vörös cikória

Rozmaring

Retek

zsálya

Pagodakarfiol

Metél?hagyma

Kelbimbó

Kakukkf?

Cékla

Baromfi

Lila káposzta

Kacsa

Fekete nadálytő

Csirke

Zeller gyökér
Spárga
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Spenót

Vesebab (kidney)

Zeller

Lencse

Édesburgonya

Mungóbab

Paradicsom

Szójabab

Csicsóka

tejtermékek

Görögdinnye

Appenzeller sajt

Fejeskáposzta

író

Kelkáposzta

Camembert sajt

cukkini

Emmentali

Cukorborsó

Gouda

Hagyma

Gruyère

Gabonafélék és fűfélék

Cottage cheese

Disznóparéj

Joghurt

Hajdina

tehéntej

Szentjánoskenyér

Mozzarella

Tönköly

Parmezán

Alakor

krémtúró

Árpa

kecske sajt

Tönköly

ömlesztett sajt

Zab

Kancatej

Köles

Tilsit

Kamut

Kecskesajt

Quinoa

kecske tej

Rizs

mogyoró félék

Rozs

Kesudió

Búza

Földimogyoró

Vadrizs

Mogyoró

Fűszerek

Kókuszdió

Ánizs

Makadám dió

Cayenne bors

Mandula

Gyömbér

Gesztenye

Fokhagyma

Pisztácia

Köménymag

Dió

Torma

Gyümölcs

Fekete bors

Ananász

Vanília

Alma

fahéj

Sárgabarack

Élesztők és gombák

Banán

Élesztő

Körte

Sörélesztő

Datolya

Gomba

Eper

Hüvelyesek

Grapefruit

Lóbab

Málna

Zöldbab

Fekete ribizli

Zöldborsó

Cseresznye

Csicseriborsó

Kiwi

21 / 38

Mandarin
Mangó
Narancs
Papaya
Őszibarack
Szilva
Szőlő (zöld)
Citrom
Sárgadinnye
Olajok és magvak
Pórsáfránymagolaj
Tökmag
Lenmag
Mák
Olíva
Repcemag
Szezámmag
Napraforgómag
Saláta
Cikória
jégsaláta
Endívia
Salátagalambbegy
fejes saláta
Rukkola
Vegyes
Szentjánoskenyér
tojássárgája
Tojásfehérje
méz
Kávé
Kakaóbab
Lupin (farkasbab) fehérje
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TUDOMÁNY
Ez a fejezet bemutatja a teszt tudományos hátterét.

TUDOMÁNY

Az IgG alapú élelmiszerintolerancia-elemzés
korlátai és lehetőségei
IgE és IgG antitestek és funkciójuk
Azok a személyek, akik gyors hatású ételallergiában szenvednek, nagy mennyiségű IgE antitest
van a vérben. Ezek hamis módon a különböző élelmiszer-fehérjéket bakteriális fertőzésként
ismerik fel, és immunválaszokat váltanak ki, amelyek allergiás tünetekhez vezetnek.
Napjainkban vitathatatlan, hogy az IgE antitestek kiváltják ezt a reakciót, és az egyes IgE
antitestek szintjének mérését rutinszerűen alkalmazzák allergiás diagnosztikában.
Az immunrendszer azonban más, úgynevezett IgG antitestekkel is rendelkezik, amelyek
elsősorban baktériumok és vírusok ellen hatnak. Ha egy személy vakcinázódik, a szervezet
olyan specifikus IgG antitesteket fejleszt ki, amelyek észlelik és leküzdik ezeket a kórokozókat.
Ha ezek a kórokozók később behatolnak a szervezetbe, az immunrendszer azonnal felismeri és
megakadályozza a fertőzést.

Az IgG hamis reakciói az élelmiszerekkel szemben
Bizonyos esetekben azonban a szervezet hamis módon IgG antitesteket alakít ki különböző
élelmiszerekre, nem pedig kórokozókra. Kezdetben ezt az élelmiszer-intolerancia jeleként
értelmezték. Számos vállalat elkezdte ezeket a teszteket piacra hozni, és az eredményeket úgy
értelmezte, mint: " Emelkedett IgG bizonyos élelmiszer ellen = élelmiszer-intolerancia". Mivel
azonban hamarosan világossá vált, hogy a megnövekedett IgG antitestek nemcsak a
tünetekkel küzdő egyéneknél, hanem egészséges emberekben is előfordulnak, ez a
megközelítés egyértelműen helytelen volt. A vizsgálatok szerint az egészséges emberek 33%
-ánál magasabb IgG antitest szintek vannak a vérben, amelyeknek úgy tűnik, hogy nincsenek
klinikai hatásaik [1].
Ennek a tudománytalan gyakorlatnak köszönhetően a német Ärzteblatt 2005-ben kiadott egy
cikket, amelyben figyelmeztetett az IgG elemzésekre, mivel ezek nem bizonyítottan
tudományosan bizonyították az élelmiszerekre való érzékenységet [19]. Azóta különböző
allergológus egyesületek csatlakoztak ehhez a véleményhez.

Az IgG-ről szóló tudományos eredmények 2005 óta
Az orvosi szakma és allergia szövetségek ezért kategorikusan elutasították 2005 óta az IgG
elemzést és ez a több mint 10 éves vélemény továbbra is az aktuális státusz a hagyományos
orvoslásban. Bár az új tudományos bizonyítékok nem igazolják az IgG elemzés jelenleg
érvényesített gyakorlatát, az IgG elemzés területén néhány újabb eredmény mutatkozott.
Többször meg lett erősítve, hogy az egészséges embereknél is jelentkeznek emelkedett IgGszintek (ez volt legnagyobb kritika), de az is egyértelmű lett, hogy a beteg embereknél sokkal
gyakrabban emelkedettek az IgG szintek [1,6]. Egészséges emberek 33%-ánál figyeltek meg
emelkedett IgG szinteket, míg a Crohn-betegségben szenvedő betegeknél ez a szám 75,9% , és a
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colitis ulcerosa betegek 63,6%-ánál figyeltek meg megnövekedett IgG értékeket [1], ami azt
mutatja, hogy összefüggés van az IgG értékek és tünetek között. Egyes élelmiszer-specifikus
IgG-szintek kapcsolata szignifikánsan összefüggésbe hozható különböző betegségek
előfordulásával. 2005 óta számos tudományos alátámasztó bizonyítékot találtak a
megnövekedett IgG értékek és a migrén [15,12], a Crohn-betegség [17], a skizofrénia [18], a
rheumatoid arthritis [2] és a cöliákia [3] kapcsolatára.
Összhangban ezek a felfedezésekkel, különböző IgG tanulmányok is kimutatták az eliminációs
étrend (a fokozott IgG értékű élelmiszerek eltávolítása az étrendből) hatékonyságát. Az
eliminációs diéta hatására javulás mutatkozott a gyulladásos bélbetegség [16], a migrén
[10,14], az asztma [4] és más szövődmények [7,8] esetében, és szintén javította az alanyok
koncentrációs képességeit [5]. Az eliminációs étrendnél azt is megfigyelték, hogy a kezdetben
emelkedett IgG szint fokozatosan csökken. [3]
Talán a legmeggyőzőbb tanulmány 2013-ból származik, amikor 14 élelmiszer-specifikus IgG
antitestet mértek egy nagyon nagy vizsgálati populációban (21305 alany). Ebben a
vizsgálatban néhány korábbi feltételezést megcáfoltak [9]. 2005-ben feltételezték, hogy az IgG
antitestek teljes mértékben integrálódnak az élelmiszerhez, és nem fejtenek ki klinikai hatást.
A vizsgálat azonban azt mutatta, hogy 14 élelmiszer közül csak 2 volt összefüggésben az
élelmiszer fogyasztásával. Az élelmiszerek többségénél nincs összefüggés a fogyasztás
mennyisége és az IgG érték között a vérben, ami elvetette a régi feltételezést. Érdekes, hogy
egyes IgG szintek összefüggtek a különböző betegségekkel és tünetekkel, de egy sokkal
összetettebb kép alakult ki, mint eredetileg feltételezték. Így például egyértelmű összefüggést
mutattak ki a specifikus emelkedett IgG szintek és azekcéma, a gasztrointesztinális tünetek, a
rhinitis, a migrén, a csalánkiütés és más tünetek között. Meglepő módon, azt találták, hogy az
alacsony specifikus IgG-szinteknek szintén lehet szerepe a különféle betegségekben (például a
paradicsom alacsony IgG szintje migrénnel társul) [9].
Az IgE-allergiához hasonlóan úgy tűnik, hogy úgynevezett keresztreakció is társul az IgG-hez.
Itt a marhahús IgG antitestei felismerik a csirkehúst is[9], amely különösen fontos lehet az
eliminációs étrend szempontjából.

Összefoglalás
Legalább 17 tudományos tanulmányt tettek közzé a német orvosi folyóirat 2005-ben közzétett
figyelmeztetése után, és fejlődött az IgG megértése.
A 2005-ben kritizált megközelítés, miszerint az emelkedett IgG szintek mindig egy élelmiszerintoleranciát jeleznek, még mindig indokolatlan, és semmilyen tanulmány sem bizonyította.
Ugyanakkor egyértelmű összefüggést mutattak ki az IgG és a különböző betegségek és tünetek
között, amelyeket 2005-ben még nem gyanítottak. A tudományos megértéshez különösen
hozzájárul a 2013-as nagyszabású tanulmány, ahol az összefüggéseket 21305 alanynál figyelték
meg [9].
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Az IgG elemzési eredmények megengedett
következtetései
Figyelembe véve az IgG diagnózis különféle korlátait és új megállapításait, néhány
következtetést lehet levonni.

Az emelkedett IgG értékek nem feltétlenül jeleznek intoleranciát
Az a tény, hogy az egészséges emberek 33% -a magas IgG szinttel rendelkezik, kizárja az
emelkedett szintek egyértelmű élelmiszer-intoleranciának való értelmezését. Azonban a
betegek kétszer gyakrabban (akár 75%) mutattak magas IgG szinteket, ami a betegség és az
IgG szintek összefüggését sugallja. Nagyon durva becslést végezve, ha az egészséges alanyok
33% -át kivonjuk az emelkedett IgG-szintek 75% -ából, akkor az emelkedett IgG-szintek
betegségét okozó része körülbelül 42%-ra becsülhető. Az egyetlen megengedhető értelmezés
jelenleg az emelkedett IgG-szintek tekintetében, hogy bár az emelkedett szintek IgG-specifikus
reakciót válthatnak ki, ez nem feltétlenül vezet tünetekhez. Az egészséges emberekben az
emelkedett IgG szint 100% -osan tünetmentes. Ezért az emelkedett IgG-szintek a tünetekkel
küzdő embereknél valószínűleg tünetmentes IgG-értékek és tüneteket okozó IgG-értékek
keverékéből állnak, amennyiben az IgG-antitestek intoleranciáját kiváltják. Az elemzés tehát
nem közvetlen diagnózis, hanem annak jelzése, hogy mely élelmiszereket kell tovább vizsgálni
lehetséges okként.

Az alacsony IgG értékek tüneteket okozhatnak
A 2013-as nagyszabású tanulmány kimutatta, hogy még az alacsony IgG szint is kockázati
tényező lehet számos tünet esetén [9]. Ez a hatás nem különböztethető meg a tünetmentes
alacsony értékektől az IgG elemzéssel a tudomány jelenlegi állapotában. Ezért fontos tudni az
elemzések eme korlátairól.
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Az élelmiszer-intoleranciának számos oka lehet, amelyeket figyelembe kell venni
Az IgG elemzések szolgáltatói gyakran elhanyagolják az intolerancia más formáit.
Mindazonáltal kötelező tájékoztatni a betegeket arról, hogy vannak olyan egyéb intolerancia
okok, amelyeket betegségek esetén figyelembe kell venni. Ennélfogva lehetséges az IgG által
közvetített ételintolerancia, de ez semmiképpen sem az egyetlen intoleranciaforma.

Tipikus allergiák (IgE)
Immunrendszer (gyorsan reagáló)
- Tejallergia (6%)
- Tojásallergia (2,5%)
- Búza allergia (3,6%)
- Szója-allergia (0,4%)
- Földimogyoró allergia (1,3%)
- Hal allergia (2,2%)
- Rákfélék allergiája (1,3%)

Enzimhiány
Genetikai okok
- Elsődleges laktóz intolerancia (20%)
- Lisztérzékenység (1%)
- Hisztamin intolerancia (?%)

TÜNETEK

Farmakológiai okok
Intolerancia egy anyaggal
- Aminok a sajtban
- Caffeine kávéban
- Salicilát
- Adalékanyagok

Toxinok
Különféle ételek tartalmazzák
- Nem megfelelően sült bab
- Nem megfelelően főzött borsó
- Baktériumok
- Toxinok

Élelmiszer-intolerancia (IgG)
Immunrendszer (lassan reagáló)
- Különböző ételek

Jelmagyarázat: az intolerancia különböző formáinak listája. A százalékos arány megfelel az intolerancia ilyen formájával
szenvedő lakosság arányának.
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Az IgG elemzések helyes alkalmazása
➤ Napjaink tudományos álláspontja szerint a tünetmentes egyéneknél az IgG elemzések
eredményei nem értelmezhetőek. Ebben az esetben csak észleljük az IgG-értékeket klinikai
hatás nélkül.
➤ Panaszos, tünetekkel rendelkező egyéneknél az emelkedett szintek további vizsgálatok
(pl. Eliminációs étrend) elvégzésére utalnak, de semmiképpen sem jelentenek intolerancia
diagnózist. Feltehetően csak a magas értékekkel rendelkező élelmiszerek egy része okoz
tüneteket.
➤ A negatív IgG szint nem zárja ki az egyéb okok (például a genetika okozta primer laktózintolerancia) miatti összeférhetetlenséget. Ezeket az okokat ki kell zárni.

30 / 38

IRODALOM
Minden eredményünk és eljárásunk a tudomány legújabb állásán alapul és optimálisan
igazodik a törvényes előírásokhoz.
➤ [1] PLoS One. 2014 Nov 13;9(11):e112154. Serological
investigation of food specific immunoglobulin G
antibodies in patients with inflammatory bowel
diseases. Cai C1, Shen J1, Zhao D1, Qiao Y1, Xu A1, Jin
S1, Ran Z1, Zheng Q1.
➤ [2] N Am J Med Sci. 2016 Jan;8(1):40-6. The
Pathogenesis of Rheumatoid Arthritis is Associated
with Milk or Egg Allergy. Li J1, Yan H1, Chen H1, Ji Q1,
Huang S2, Yang P1, Liu Z1, Yang B3.
➤ [3] BMC Gastroenterol. 2016 Mar 22;16(1):39. Food
IgG4 antibodies are elevated not only in children
with wheat allergy but also in children with
gastrointestinal diseases. Czaja-Bulsa G1,2, Bulsa
M3, Gębala A4,5.
➤ [4] Glob Adv Health Med. 2015 Jan;4(1):62-6. Foodspecific IgG Antibody-guided Elimination Diets
Followed by Resolution of Asthma Symptoms and
Reduction in Pharmacological Interventions in Two
Patients: A Case Report. Virdee K1, Musset J2, Baral
M3, Cronin C4, Langland J5.
➤ [5] Glob Adv Health Med. 2014 Nov;3(6):25-40. The
Impact of a Food Elimination Diet on Collegiate
Athletes' 300-meter Run Time and Concentration.
Stockton S1, Breshears K2, Baker DM3.
➤ [6] Gastroenterology. 2015 Feb;148(2):453-4. IgG
and EoE: too soon for a paradigm shift away from
IgE. Philpott H1, Royce S1, Nandurkar S1, Thien F1,
Gibson P1.
➤ [7] Nutr Neurosci. 2014 Sep 30. The role of IgG
hypersensitivity in the pathogenesis and therapy of
depressive disorders. Karakuła-Juchnowicz H,
Szachta P, Opolska A, Morylowska-Topolska J,
Gałęcka M, Juchnowicz D, Krukow P, Lasik Z.
➤ [8] Altern Ther Health Med. 2015 JanFeb;21(1):16-27. The relevance of using the
C3d/immunoglobulin G test in clinical intervention.
Clarke DP, Burdette C, Agolli G, Dorval B, Gaston AM,
Chesla S.
➤ [9] PLoS One. 2013;8(1):e53612. Variable foodspecific IgG antibody levels in healthy and
symptomatic Chinese adults. Zeng Q1, Dong SY, Wu
LX, Li H, Sun ZJ, Li JB, Jiang HX, Chen ZH, Wang QB,
Chen WW.
➤ [10] Cephalalgia. 2010 Jul;30(7):829-37. Diet
restriction in migraine, based on IgG against foods: a
clinical double-blind, randomised, cross-over trial.
Alpay K1, Ertas M, Orhan EK, Ustay DK, Lieners C,
Baykan B.
➤ [11] Am J Gastroenterol. 2005 Jul;100(7):1550-7.
Food-specific serum IgG4 and IgE titers to common

food antigens in irritable bowel syndrome. Zar S1,
Benson MJ, Kumar D.
➤ [12] Headache. 2013 Mar;53(3):514-25. IgG-based
elimination diet in migraine plus irritable bowel
syndrome. Aydinlar EI1, Dikmen PY, Tiftikci A, Saruc
M, Aksu M, Gunsoy HG, Tozun N.
➤ [13] Nutr Clin Pract. 2010 Apr;25(2):192-8. Testing
for food reactions: the good, the bad, and the ugly.
Mullin GE1, Swift KM, Lipski L, Turnbull LK,
Rampertab SD.
➤ [14] Nutr J. 2011 Aug 11;10:85. Randomised
controlled trial of food elimination diet based on IgG
antibodies for the prevention of migraine like
headaches. Mitchell N1, Hewitt CE, Jayakody S, Islam
M, Adamson J, Watt I, Torgerson DJ.
➤ [15] Rev Alerg Mex. 2007 Sep-Oct;54(5):162-8. Food
allergy mediated by IgG antibodies associated with
migraine in adults. Arroyave Hernández CM1,
Echavarría Pinto M, Hernández Montiel HL.
➤ [16] Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2007 Aug;46(8):641-3.
The therapeutic effects of eliminating allergic foods
according to food-specific IgG antibodies in irritable
bowel syndrome. Yang CM1, Li YQ.
➤ [17] Digestion. 2010;81(4):252-64. Clinical
relevance of IgG antibodies against food antigens in
Crohn's disease: a double-blind cross-over diet
intervention study. Bentz S1, Hausmann M, Piberger
H, Kellermeier S, Paul S, Held L, Falk W, Obermeier F,
Fried M, Schölmerich J, Rogler G.
➤ [18] Schizophr Res. 2013 Dec;151(1-3):36-42.
Association between antibodies to multiple
infectious and food antigens and new onset
schizophrenia among USmilitary personnel. Li Y1,
Weber NS, Fisher JA, Yolken RH, Cowan DN, Larsen
RA, Niebuhr DW.
➤ [19] http://www.aerzteblatt.de/archiv/47571
➤ [20] Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi.
2013 May;29(3):283-6. Investigation on the
difference of intolerance to food between southern
and northern middle-aged Chinese and its
association with eating habits. Shi HY1, Wang JR,
Cao J, Wang QY, Liu CP.
➤ [21] Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2013
Jul;15(7):550-4. An epidemiological study of food
intolerance in 2434 children. Liu XJ1, Zhu TT, Zeng R,
Chang L, Li FY, Li WS, Jiang YM.
➤ [22] J Int Med Res. 2012;40(1):204-10. The value of
eliminating foods according to food-specific
immunoglobulin G antibodies in irritable bowel
syndrome with diarrhoea. Guo H1, Jiang T, Wang J,

31 / 38

Chang Y, Guo H, Zhang W.
➤ [23] J Biol Regul Homeost Agents. 2010 JulSep;24(3):261-71. Meat-specific IgG and IgA
antibodies coexist with IgE antibodies in sera from
allergic patients: clinical association and
modulation by exclusion diet. Calderon TE1, Ferrero
M, Marino GM, Cordoba A, Beltramo D, Muino JC,
Rabinovich GA, Romero MD.

32 / 38

BEVEZETÉS

AZ EREDMÉNYEK
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Ebben a fejezetben további hasznos információkat talál

TANÚSÍTVÁNYOK

Tanúsítvány
Laborunk Európa legmodernebb és legautomatizáltabb laborjai közé tartozik. Számos
igazolással és minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik, amelyek megfelelnek vagy akár meg
is haladják a nemzetközi követelményeket. A különböző üzletágak külön kerülnek
bevizsgálásra, így minden területen a legmagasabb minőséget biztosítjuk.

Az életmód génelemzések elvégzése
ISO 15189 laborunkban való elvégzés által
tanúsítva

Labor rendelkezik az egészségügyi
genetika engedélyével
Engedélyezve az
Minisztérium által

Osztrák

Génelemzések egészségügyi
interpretációja
ISO 15189 laborunkban való elvégzés által
tanúsítva

Cégvezetés és iroda
ISO 9001 által tanúsítva

Egészségügyi
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfélszolgálat
Kérdései vagy javaslatai vannak?
Az ügyfélszolgálatunk kérdések vagy bármilyen jellegű kérések esetében szívesen áll az Ön
rendelkezésére. A velünk való kapcsolatfelvételnek több módja van.
Az elemzésekkel kapcsolatos egészségügyi kérdéseket csak szakembereinknek áll módjában
megválaszolni és ezért kérjük, hogy ilyen esetben írjon nekünk e-mailt.

➤ ugyfelszolgalat@genteszt.hu
➤ +36 70 984 9001
Csapatunk örömmel várja hívását is. Az ügyfeleink elégedettsége számunkra alapvető szükséglet, ezért
kérjük, hogy elégedetlenség esetén hívjon bennünket; igyekezni fogunk egy kielégítő megoldás
kidolgozásában.
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