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Food intolerance Sensor 
 

Хранителната непоносимост е често срещан проблем 

Хранителната непоносимост е широко разпространена. Смята се, че повече от 

половината от хората в световен мащаб не понасят някои храни. Често хранителната 

непоносимост остава неразпозната, тъй като оплакванията се появяват със закъснение 

след консумацията на храните, които ги причиняват. Непоносимостта към храни може да 

изчезне напълно с времето, ако съответните продукти бъдат идентифицирани, 

елиминирани от диетата за известен период и повторно въведени в менюто по 

определена схема и под наблюдението на диетолог. 

 

Какво представлява хранителната непоносимост 

Хранителната непоносимост е термин, който се използва за описване на широк спектър 

от нежелани реакции към храни. Клинически се проявава с различни симптоми, 

възникващи след консумацията на определени храни. Такива симптоми са болки в 

стомаха, гадене, киселини, подуване на корема, газове/метеоризъм, диария, синдром на 

раздразнените черва, обриви, уртикария, повтарящи се язви в устата, раздразнителност 

или главоболие. Ако непоносимостта към храна не се овладее и контролира, тези 

симптоми могат да повлияят неблагоприятно на общото здраве и самочувствието. 

Причинява се от забавен IgG (имуноглобулинG)-медииран отговор. В този случай се 

образуват специфични IgG-антитела към дадена храна или групи храни, като тези 

антитела разпознават хранителните белтъци като чужди антигени. В резултат на това в 

рамките на часове до няколко дни възниква забавена имунна реакция.  

Механизмът на непоносимост към храна включва производството на комплекси 

антиген/антитяло, които се отлагат в тъканите, предизвиквайки освобождаването на 
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възпалителни субстанции, причиняващи увреждане и възпаление в тази конкретна тъкан. 

Това може да бъде във всяка част на тялото, като например в червата, причинявайки 

симптоми на IBS, в ставите, предизвиквйки симптоми на артрит, в главата, с поява на 

мигренозни оплаквания и т. н 

Непоносимост или алергия 

Непоносимостта към храни трябва да бъде разграничавана от хранителните алергии. 

Хранителните алергии могат да бъдат предизвикани от прием дори на малко количество 

определена храна и да се появят всеки път при консумацията й. Реакцията на организма 

често е бурна, настъпва веднага след приема на храната или в рамките на няколко часа. 

Хората с хранителни алергии обикновено се съветват напълно да избягват храните, 

предизвикващи алергична реакция.  

За разлика от хранителните алергии, непоносимостта към храна обикновено е свързана 

с количеството или честотата на приемане на конкретна храна. При рядка консумация на 

определена храна или при прием на малко количество от нея, може да липсват симптоми. 

Например, човек с непоносимост към лактоза може да си позволи да консумира мляко в 

кафето или дори една цяла чаша мляко, но ако изпие няколко чаши мляко,  ще се появат 

оплаквания.  При непоносимост към храни симптомите се появяват в рамките на няколко 

часа до 3-4 дена след консумацията на определена храна. 

Непоносимостта към храни често се появява с напредване на възрастта, тъй като 

храносмилането става по-бавно и организмът произвежда по-малко от ензимите, 

необходими за разграждането на храната. Непълно разградените хранителни съставки 

попадат в дебелото черво, където под въздействието на бактериите биват подложени на 

продължителна ферментация и гниене. Продуктите, образуващи се в резултат на тези 

процеси, водят до храносмилателен дистрес.  

 

Кога трябва да се обмисли тестване за IgG хранителни антитела 

 Тестването за нежелани хранителни реакции е полезно за хора, които подозират, 

че дадена храна е отговорна за причиняването на симптомите им, но не могат да 

идентифицират конкретната храна (и).  

 Симптоми и състояния, свързани с IgG чувствителностт към храни: 

Храносмилателни проблеми – подуване на корема след хранене, рефлукс, диария, газове, 

болест на Крон. 
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Дихателни проблеми – хрема, хронична конгестия на синусите, астма. Респираторните 

проблеми обикновено са свързани със чувствителността към млечните продукти, за които 

е известно, че увеличават производството на мукозни секрети.  

Кожни проблеми – акне, екзема, суха и сърбяща кожа, тъмни кръгове под очите. 

Психологични проблеми - потиснатост, депресия, безпокойство, умора, хиперактивност. 

Други - болки в ставите, мигренозно главоболие, затлъстяване, хронични ушни инфекции 

(често при деца с чувствителност към млечни продукти), автоимунни заболявания. 

 

Как работи Food intolerance Sensor 

За изследването е необходима кръвна проба, която се взема в специален кит. 

Ще изпратим пробата ви до нашата партньорска лаборатория, която е сред най-

модерните лаборатории в Европа и е сертифицирана за качество по всички 

международни стандарти. Материалът ще бъде обработен в технологично чисти 

помещения и по най-съвременни и прецизни методи.  

Използваният метод за тестване е полуколичествен имуно-ензимен лабораторен метод 

за откриване на IgG (имуноглобулин G) антитела на вашата имунна система срещу  

хранителни компоненти. 

Резултатът ще бъде готов в рамките на 2 до 4 седмици. 

 
Какво ще получите 

Анализ за наличие на IgG антитела за около 180 различни храни. Стойностите на IgG 

показват кои храни предизвикват имунни реакции и могат да бъдат отговорни за 

появата на различни симптоми. 

Резултатът включва индидидуални препоръки за храните, които трябва да бъдат 

избягвани и кои други храни могат могли да ги заменят. 

 

Как се прилага на практика резултатът от теста 

Докладът с резултатите отразява реакцията на имунната система към конкретните храни, 

съдържащи се в списъка в табл .1. Позитивната реакция може да бъде слаба, умерена или 

силна. Възможно е да бъде отчетена реакция  към храни, които ядете често и с желание. 

Не всяка реакция ще бъде от значение за вас по-късно, т.е наличието на IgG антитела 
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срещу определена храна не е задължително да причини симптоми. Следователно 

резултатите от теста трябва винаги да се разглеждат в контекста на цялостната клинична 

картина и да бъдат обсъдени с вашия лекар.  

За идентифициране на тези храни, които реално причиняват симптоми, се прилага 

елиминираща диета под лекарско наблюдение. Ограничаването на приема на 

неподходящите храни може да бъде с различна продължителност – 3, 6 или 12 месеца, 

съответно при слаба, умерена или силна реакция на имунната система. При установяване 

на нетолерантност към конкретна храна, се ограничава и консумацията на продукти, в 

чиито състав присъства тя.  

Смята се, че когато от менюто се изключи даденият хроничен агент, организмът изгражда 

толеранс, т.е. започва да приема отново нормално тази храна. Препоръчва се постепенно 

захранване след периода на пълно ограничаване на приема.  

 

 

 

Табл. 1 
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Вижте всички тестове в нашия сайт prevista.bg или позвънете на тел. 0885 012 111 


