
ImuPro Vegetarian vizsgálat 

 

 

Az ImuPro egy átfogó laboratóriumi IgG ételintolerancia teszt (EIA), amely 90 vegetáriánus 
élelmiszerrel szemben termelt IgG-antitestek vérszérum koncentrációját méri. 

Az ImuPro, az immunrendszer által közvetített táplálékintoleranciák diagnosztikájában nyújt 
segítséget. Ezekben az esetekben a bélfal károsodott permeabilitása (áteresztőképessége) miatt a 



részlegesen lebomlott táplálékok (fehérjék, nagy molekulájú szénhidrátok) is a keringésbe jutnak. 
Ezen anyagok ellen az immunrendszer táplálékspecifikus IgG-típusú ellenanyagokat termel, amelyek 
az egész szervezetet érintő változatos klinikai tünetek megjelenéséhez vezethetnek. A fokozott 
permeabilitás (leaky-gut szindróma, áteresztő bél szindróma) kialakulásában több tényező is szerepet 
játszhat: bélflóra megváltozása, hyperaciditás, egyoldalú táplálkozás, gyógyszeres kezelés, alkohol, 
nikotin, fertőzések, tartósítószerek, stressz, stb.alkohol,  

Az ImuPro teszt, és a hozzá kapcsolódó értékelés segít azonosítani az Önnek megfelelő, ún. trigger 
(tüneteket kiváltó) élelmiszereket. 

Az ImuPro megmutatja Önnek, hogyan táplálkozhat helyesen, és hogyan javíthatja életminőségét. 
Mivel ez a teszt az élelmiszerek ellen termelt IgG antitestek vérszérum szintjét méri, az IgE közvetített 
azonnali típusú allergiás folyamatokról semmilyen információt nem ad (az allergiák diagnosztikájában 
az allergén specifikus IgE vérszérum szintek mérésének van szerepe). 

Az ImuPro vegetáriánus teszthez adjuk: 

● személyre szabott táplálkozási útmutatót 
● kinyomtatható listát a trigger-ételekről 
● praktikus tanácsokat a mindennapokra 

Hogy készüljön a vérvételre? 

Bár a szigorú éhgyomri mintavétel nem követelmény, a vérvételt megelőző 3 órában lehetőleg ne 
egyen zsíros ételt. 

További hasznos tudnivalók a laboratóriumi leletek értelmezéséhez 

A táplálékintoleranciák esetén (hasonlóan az allergiákhoz) a részletes specifikus kórelőzményi adatok 
ismerete, a fizikális vizsgálatok elvégzése, esetleg egyéb kiegészítő diagnosztikai vizsgálatok 
szükségesek a komplex értékeléshez. Amennyiben a laboratóriumi lelet alapján intolerancia 
valószínűsíthető, úgy mindenképpen szükséges felkeresnie a gasztroenterológus, dietetikus 
szakembert. 

Fontos figyelembe venni, hogy az egyes táplálékintolerancia tesztek módszertani különbségei miatt 
azok eredményei egymással nem összevethetőek. 

Antihisztamin gyógyszerek szedése az eredményt nem befolyásolja. 

Fontos :  hogy a vélt intolerancia szerinti étkezés/diéta (adott tápanyag mellőzése az étkezés során) 
valamint a szteroid- és immunszupresszív gyógyszerek szedése befolyásolhatja a vizsgálat 
eredményét! 

 

A vizsgálat ára: 40.000.- Ft Eredmény: 7-10 nap 

 

 


