
Nietolerancje pokarmowe IgG-zależne
By żywność przestała być „trucizną”, a zaczęła być lekarstwem
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Sposób odżywiania ma istotne znaczenie dla stanu zdrowia człowieka. Zmiana 

nawyków żywieniowych wpływa na bardzo złożone procesy biochemiczne, które 

zachodzą w organizmie. Zwykle dopiero problemy zdrowotne zmuszają ludzi do 

zastanowienia się nad tym, jak komponować zbilansowaną, zdrową i różnorodną 

dietę. Niestety, coraz więcej osób boryka się z nieprzyjemnymi dolegliwościami 

po spożyciu określonych pokarmów. Powodem mogą być nietolerancje lub aler-

gie pokarmowe. Niepożądane reakcje organizmu na spożywane pokarmy 
w dawce tolerowanej przez osoby zdrowe określa się terminem „nadwrażli-
wości pokarmowe”. Patomechanizm nadwrażliwości pokarmowych może mieć 

podłoże immunologiczne (alergiczne) – w przypadku reakcji IgE-zależnych lub 
IgE-niezależnych – bądź nieimmunologiczne (niealergiczne), np. w przypadku 

defektów metabolicznych. Postawienie właściwej diagnozy jest niekiedy trudne 

ze względu na mało specyficzne manifestacje ze strony organizmu. 

Niektóre pokarmy mogą wywoływać objawy alergii pokarmowej i jednocześnie 

powodować niealergiczną nadwrażliwość pokarmową, np. alergię na białka mleka 

i nietolerancję laktozy. Mnogość pojęć sprawia, że wraz z rosnącym zapotrzebo-

waniem na fachową pomoc zwiększa się także stopień dezinformacji. 

Do nadwrażliwości pokarmowych o podłożu immunologicznym zaliczamy 
nadwrażliwości pokarmowe IgG-zależne, tzw. nietolerancje pokarmowe. 

Zagadnienie to wzbudza jednak sporo kontrowersji. Jest wielu specjalistów, 

którzy na podstawie wyników testów w kierunku nietolerancji pokarmowych 

ustalają swoim pacjentom dietę. Inni nie akceptują tego rodzaju diagnostyki, 

a dietę eliminacyjną uważają za niedoborową. Mimo to w okresie leczenia 
żywieniowego wielu pacjentów informuje o ustąpieniu uciążliwych dole-
gliwości, np. o poprawie wyglądu skóry i włosów lub zmniejszeniu problemów 

ze strony układu pokarmowego. Ponadto badania wskazują, że uzupełnienie 
postępowania leczniczego o dietę eliminacyjną, np. w przebiegu migreny czy 

nieswoistych chorób zapalnych jelit, znacząco poprawia efekty terapeutyczne. 

W związku z tym nie możemy negować zasadności stosowania diety eliminacyj-

nej, która jest jedyną skuteczną metodą leczenia nietolerancji pokarmowych.

Testy na nadwrażliwości pokarmowe IgG-zależne nie powinny stanowić diagno-

styki pierwszego wyboru. Badanie należy zlecać tylko wtedy, kiedy jest to zasadne, 

np. gdy pacjenci nie reagują na standardowe leczenie lub trudno jednoznacznie 

postawić właściwą diagnozę. 

W niniejszej broszurze przedstawiamy podział nadwrażliwości pokarmowych, 

ich patomechanizm oraz objawy kliniczne towarzyszące nadwrażliwościom 

pokarmowym IgG-zależnym, a także test typu Immunoblot EUROLINE-FOOD  

do diagnostyki medycznej oraz schemat leczenia żywieniowego. 

WSTĘP
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Teoria zespołu nieszczelnego jelita

Jeżeli proces zapalny w jelitach toczy się przez długi czas, zwiększa się ich 

przepuszczalność i powstaje tzw. zespół nieszczelnego jelita lub inaczej ze-
spół cieknącego jelita (ang. leaky gut syndrome). W praktyce oznacza to, że 

połączenia między komórkami jelita, czyli enterocytami, rozluźniają się, a nawet 

ulegają rozerwaniu i znika bariera jelitowa. Konsekwencją wzrostu przepusz-

czalności jelit jest przenikanie zbyt dużych, nie do końca strawionych składników 

pokarmowych przez ścianę jelita. W odpowiedzi na obecność we krwi białek 
pokarmowych następuje aktywacja komórek układu immunologicznego. 

Zaczyna się produkcja przeciwciał klasy IgG, czyli białek, których zadaniem jest 

związanie cząsteczek, uznawanych przez organizm za szkodliwe (nazywa się je 

antygenami), i w dalszej kolejności unieszkodliwienie ich przez inne składniki 

układu odpornościowego. Układ przeciwciała związanego z antygenem na-

zywamy kompleksem immunologicznym. Jeśli organizm jest w równowadze 

(homeostazie), kompleksy immunologiczne krążące wraz z krwią zostają usunięte. 

Jednak gdy jest ich zbyt dużo, mogą odkładać się w narządach i powodować 

wielonarządowe objawy nietolerancji pokarmowych. 

Przyczyny powstawania nietolerancji pokarmowych IgG-zależnych

Rozerwane wiązania ścisłe
Niestrawione cząstki pokarmu 

przechodzą do krwiobiegu

Aktywacja układu odpornościowego

Tworzenie kompleksów immunologicznych

Krążenie kompleksów immunologicznych

Odkładanie się kompleksów

Objawy

NIESZCZELNE
 JELITO
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NASTĘPSTWA PROCESU ZAPALNEGO

Komórki w jelicie przestają 
do siebie przylegać.

Jeśli kompleksów immunologicz-
nych jest zbyt dużo, mogą 
odkładać się w narządach.

Wówczas może dochodzić 
do manifestacji różnych 
niepokojących objawów.

Przechodzące przez jelito zbyt 
duże cząsteczki pokarmu 
aktywują układ odpornościowy.

Przeciwciała łączą się 
z cząsteczkami pokarmu i tworzą 
kompleksy immunologiczne.

NASTĘPSTWA PROCESU ZAPALNEGO

Komórki w jelicie przestają 
do siebie przylegać.

Jeśli kompleksów immunologicz-
nych jest zbyt dużo, mogą 
odkładać się w narządach.

Wówczas może dochodzić 
do manifestacji różnych 
niepokojących objawów.

Przechodzące przez jelito zbyt 
duże cząsteczki pokarmu 
aktywują układ odpornościowy.

Przeciwciała łączą się 
z cząsteczkami pokarmu i tworzą 
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Przyczyny powstawania nietolerancji pokarmowych IgG-zależnych



15

Trudności w rozpoznaniu nietolerancji pokarmowych IgG-zależnych

Objawy nietolerancji pokarmowych IgG-zależnych są niejednoznaczne 
i niespecyficzne, dlatego osobom cierpiącym z ich powodu trudno powiązać 
uciążliwe dolegliwości z tym, co jedzą od lat. Dodatkowym utrudnieniem jest to, 

że symptomy pojawiają się po upływie różnego czasu od zjedzenia konkretnego 

produktu spożywczego – mogą wystąpić po 24 godzinach lub być opóźnione 
nawet do 96 godzin – i utrzymują się od kilku dni do nawet kilku tygodni. 

Problem ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ objawy nietolerancji pokar-

mowych IgG-zależnych mogą manifestować się ze strony różnych narządów, 

nierzadko jednocześnie. Z tego powodu lekarzom, zarówno internistom, jak 

i wyspecjalizowanym w konkretnej dziedzinie, często trudno jest połączyć symp-

tomy ze spożywaniem określonych pokarmów.

Objawy nietolerancji pokarmowych IgG-zależnych 

ZAPAMIĘTAJ

różnorodność objawów
różny moment pojawienia się objawów
różny czas trwania objawów.

Główne problemy w powiązaniu objawów z nietolerancją pokarmową IgG-zależną:
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DOSTĘPNE BADANIA

Panel 
podstawowy

PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH

108
PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH

216

Panel 
rozszerzony

Im szerszy panel, tym bardziej dokładna i kompleksowa diagnostyka. Oba 

panele wskazują nie tylko produkty, które powinno się wykluczyć z jadłospisu, 

ale także te tolerowane, co pozwala osobom na diecie eliminacyjnej na opty-

malny dobór zamienników. 

Dostępne są dwa panele testu EUROLINE-FOOD:

panel podstawowy, który zawiera 108 produktów spożywczych

panel rozszerzony, który zawiera 216 produktów spożywczych.

Test EUROLINE-FOOD

Diagnostyka nietolerancji pokarmowych IgG-zależnych

ZAPAMIĘTAJ

wykonuje się z krwi pobranej w laboratorium, co gwarantuje profesjonalne wykonanie 
badania i otrzymanie wiarygodnego wyniku

można wykonać w dowolnym momencie i nie trzeba być na czczo

wykrywa obecność we krwi specyficznych przeciwciał klasy IgG skierowanych przeciw 
składnikom pokarmowym

jest badaniem kompleksowym, ponieważ z jednej próbki krwi można uzyskać informację 
na temat reakcji organizmu na ponad 100 lub ponad 200 produktów spożywczych

ma dołączony przejrzysty i czytelny opis wyniku.

Test EUROLINE-FOOD na nietolerancje pokarmowe IgG-zależne:
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Istnieje teza, że przeciwciała klasy IgG mogą odgrywać istotną rolę w rozwoju 
niektórych chorób o charakterze przewlekłym. Dostępne są wyniki badań, 

które wskazują, że określenie nietolerowanych produktów oraz odpowiednie 

postępowanie dietetyczne prowadzi do trwałej odpowiedzi klinicznej i wpływa na 

poprawę samopoczucia osób chorych m.in. na zespół jelita drażliwego, choroby 

zapalne jelit, migreny i depresję. 

Szacuje się, że migrena, czyli choroba nerwowo-naczyniowa, dotyka ok. 18% 
kobiet i 6% mężczyzn. Na podstawie indywidualnej historii klinicznej pacjenta 

dobierany jest odpowiedni schemat leczenia farmakologicznego. Podejrzewa się, 

że u niektórych osób swoiste dla alergenu pokarmowego przeciwciała klasy 
IgG biorą udział w mechanizmie powstawania bólu głowy. Wielu chorych 

na migrenę nadużywa tabletek przeciwbólowych, podczas gdy wprowadzenie 
odpowiedniej diety eliminacyjnej może z powodzeniem pomóc zmniejszyć 

dolegliwości. Dane wskazują, że leczenie żywieniowe może pomóc skutecznie 

kontrolować napady migrenowe bez konieczności stosowania terapii farmako-

logicznej. Pożywienie nie jest bezpośrednią przyczyną migren, ale może wywo-

ływać lub nasilać ataki migrenowe. Restrykcje dietetyczne oparte na ocenie 
poziomu przeciwciał klasy IgG mogą stanowić strategię pomocną w redukcji 
liczby ataków migreny.

Bóle głowy i migreny

Zespół jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego (ang. irritable bowel syndrome, IBS) jest przewlekłą 

chorobą funkcjonalną przewodu pokarmowego, na którą cierpi 10–20% całej 
populacji. Do objawów IBS należą bóle brzucha, nudności, zgaga, odbijanie, 

bóle głowy oraz biegunki, zaparcia, wzdęcia lub gazy, które są spowodowane 

głównie przez nieregularne skurcze jelita grubego. Choroba nie prowadzi do 

niebezpiecznych powikłań, ale ze względu na uciążliwe objawy znacznie obniża 

jakość życia pacjentów. 

Istnieją doniesienia, że u chorych na IBS często występuje nietolerancja pokar-
mowa IgG-zależna, ale po wdrożeniu diety eliminacyjnej dolegliwości ze 
strony układu pokarmowego ustępują w znacznym zakresie. Nie wiadomo 

jednak, dlaczego nietolerancja pokarmowa IgG-zależna rozwija się tylko wzglę-

dem niektórych pokarmów. Przypuszcza się, że może to wynikać z selektywno-

ści bariery jelitowej. Zwykle pacjenci sami zauważają, po których produktach 

spożywczych nasilają się dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Jedne 

Przegląd badań naukowych w różnych jednostkach chorobowych 
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PROBLEM ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Nietolerancje pokarmowe IgG-zależne
„By żywność przestała być trucizną, a zaczęła być lekarstwem”

Niespecyficzne, wielonarządowe symptomy

Trudności w postawieniu właściwej diagnozy

Zmienny czas występowania objawów

Dolegliwości spowodowane przewlekłym 
stanem zapalnym jelit

Kompleksowa diagnostyka dzięki szerokim panelom 
obejmującym do 216 produktów spożywczych

Badanie EUROLINE-FOOD z jednej próbki krwi

Łatwiejsze komponowanie diety na podstawie 
czytelnego wyniku 

Leczenie dietą eliminacyjną przez 3 do 6 lub 12 
miesięcy

Podsumowanie


