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Информация за изследване 
 

Наименование: IgG скринингов хранителен  88 ELISA тест 
 

Клинични 
показания: 

Реакциите на несъвместимост към храни предизвикват различни симптоми в човешкия 
организъм и това нарушение се проявява в имунната система с формирането на специфични  
IgE, IgG и IgG4 антитела. Според статистиката, 60 % от популацията страда от нетолерантност 
срещу поне един хранителен продукт. Клиничните прояви са различни, като например: кожни 
раздразнения, хранителни разтройства,  мигрена. При наличие на неспецифичен дискомфорт 
трябва да се търсят алергии или нетолерантност към храни. Теоретична основа за 
определянето на специфични IgG или IgG4 за дигнозата на хранителна нетолерантност са 
наблюденията, че няко субкласове IgG (предимно IgG4) са свързани с инвитро дегранулацията 
на базофили и мастоцити и активация на комплементната каскада. Също така е наблюдавано 
при хора с атопия високи концентрации на циркулиращи IgG. При хора с възпалителни реакции 
срещу храна се намира IgG, а не IgE. Сигнификантно увеличени титри на IgG и IgG4 са намерени 
при пациенти с нетолерантност към храни. Кожните тестове относително слабо корелират с 
хранителните алергии и са сигнификантни само при  Ig E свързани реакции. В наши дни все 
повече се прилага серологично определяне на антитела срещу различни хранителни панели. 
Двете реакции свързани с имунната система се различават доколкото IgE асоциираната 
хранителна алергия настъпва до 1 час след хранителен прием, докато IgG/ IgG4 нетолерантност 
показва забавена реакция от 24 до 120 часа с персистенция на симптомите. Включени храни в 
панела: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резултатите се представят в табличен и графичен вид по класове /от 1 до 6 клас /.  
В зависимост от степента на  непоносимост към съответната храна се дават препоръки за 
честотата на консумацията и. 

  

Метод на   
определяне: 

ELISA 

 
Материал за 
изследване: 

 
Серум или плазма 
Стабилност: серум и плазма- в хладилник до 7 дни, замразен-по-дълго съхранение 

 
Срок за 
изработване: 

 
ежедневно, технологично време около 4 часа 

 
Цена: 

  
360 лв. 

 
за допълнителна информация ползвайте  www.bodimed.com 
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