
Több, mint 6000 beteg ételintolerancia 
adatának értékelése MICROARRAY-alapú

diagnosztikai vizsgálattal Magyarországon

Dr. Takáts Alajos Ph.D. orvosigazgató
ENDOMEDIX Diagnosztikai Központok

FreeFoodEXPO 2018.11.03. 1



Magyar Ételintolerancia és Ételallergiai Társaság
• 2017 decemberében alakult 

az ételintoleranciával foglalkozó többségében gasztroenterológus szakorvosok közreműködésével

• Tagjaink az ország számos pontján tevékenykednek: 
Budapest, Debrecen, Dombóvár, Győr, Gyula, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Siófok, Veszprém 

• A társaság vezetősége: 
Dr. Takáts Alajos Ph.D. elnök (Budapest), 
Dr. Novák János Ph.D. elnökhelyettes (Gyula), Dr. Pécsi Gyula elnökhelyettes (Mosonmagyaróvár)

• A társaság célja:
Mind a szakma (orvosok, dietetikusok), mind a lakosság köreiben  megismertetni az 
ételintolerancia és ételallergia  közötti különbségeket, tájékoztatni az ételintolerancia 
területén fellelhető külföldi és hazai irodalomról és kutatási, epidemiológiai adatokról.
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ENDOMEDIX 
DIAGNOSZTIKAI KÖZPONTOK

BUDAPEST

1139. BUDAPEST, 
Esztergomi út 66/A

Call-center: 
+36 1 4132500

web: 
www.endomedix.hu
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Ételallergia és ételintolerancia közötti 
különbségek

Ételallergia
• A tünetek az étel 

elfogyasztása után azonnal 
– néhány órán belül 
jelentkeznek

• Tünetek súlyossága változó, 
akár halálos kimenetelű is 
lehet, mennyiségtől 
független

• Bőr, légút, gyomor-
bélrendszer

• IgE által irányított

Ételintolerancia

• A tünetek az étel 
elfogyasztását követő 24-96 
órában jelentkeznek

• Tünetek enyhék, 
mennyiségfüggők

• Bármelyik szövet vagy szerv
• IgG/IgG4 által irányított
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Nem IgE által iránytott ételintolerancia
• kórlefolyása kevéssé ismert

• Felszívódási zavar

• Bélmozgás zavar

• Emésztő enzimek és nedvek 
hiánya vagy csökkent működése

• Bélflóra változása

• Bélfal áteresztőképességének 
fokozódása

• Táplálék/ étel specifikus IgG/IgG4
https://www.drhagmeyer.com/leaky-gut/
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• Az Észak Amerikában az étel allergia gyakorisága 4% körüli 
– Az előfordulása gyerekeknél (>8%) magasabb mint felnőtteknél 

(<2%)

• Az étel intolerancia előfordulása a lakosság közel 50%-ban mutatható ki.
- az előfordulás felnőtteknél magasabb, mint a gyerekeknél

• Három az előfordulással foglalkozó Holland/Angol/Norvég dupla-vak, 
placebo-kontrollált felnőtteken végzett vizsgálatot ismerünk.

- Európában a megközelítő prevalenciája a étel 
allergia/intoleranciának elég széleskörű a lakosság 

2%- 20%-a. „.

Monsbakken KW, Vandvik PO, Farup PG (May 2006). "Perceived food intolerance in subjects with irritable bowel 

syndrome-- etiology, prevalence and consequences". Eur J Clin Nutr 60 (5): 667–72. 
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Az Étel Intoleranciához kapcsolodó tünetek

• haspuffadás

• Migrénes fejfájás

• egyéb fejfájás

• Alvászavar

• hasmenés

• Súly problémák

• Kifáradás, kimerültség

• Bőr tünetek

• depresszió

• székrekedés

• Irritabilis bél syndroma

• Orr és arcmelléküreg gyulladás

• krónikus fáradtság

• ekcéma

• Hasi fájdalom

• Izületi gyulladás

• Hurutos gyulladások

• szívdobogásérzés

• Tartósan fennálló köhögés

• Pre-menstrualis problémák

• * Plusz 97 egyéb kondíció (pl. 
koncentrációzavar, 
hajhullás)
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Mikor kell gondolni ételintolerancia vizsgálat 
elvégzésére
• Teljes gasztroenterológiai kivizsgálás alapján nem találjuk meg a 

panaszok okát, vagy a talált kórképek kezelésével a panaszok (vagy 
azok egy része) nem szűnnek meg.

• Elhízás vagy kóros fogyás esetén

• Koncentrációzavar, krónikus fáradtság, alvászavar

• Kezelésre nem javuló krónikus bőrtünetek

• Újabb közlemények alapján autista gyermekek állapota javítható az 
intoleráns ételek eliminációjával
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Nutr Clin Pract. 2010 Apr;25(2):192-8.

Testing for food reactions: the good, the bad, and the ugly.

Mullin GE, Swift KM, Lipski L, Turnbull LK, Rampertab SD.
Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD 21205, USA. 

„… immunoglobulin G (IgG)-based testing showed 
promise, with clinically meaningful results. It has 
been proven useful as a guide for elimination diets, 
with clinical impact for a variety of diseases.”

ELISA test az a specifikus étel antigének elleni IgG-Ab kimutatása.
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Betegek

6049 beteg (6256 beteg adatából)

2098 férfi : 0-24 év: 409 beteg

25-54 év: 1446 beteg

54 < év: 243 beteg

3951 nő : 0-24 év: 667 beteg

25-54 év: 2753 beteg

54 < év: 531 beteg
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Határértékek változása
Az ételintolerancia vizsgálat eredmények határértékei 2017 

május 1-től megváltoztak.
Az eddig elvégzett több mint 15 000 vizsgálat statisztikai értékelése 
alapján a vizsgált populációban a 60 (U/l) és afeletti értékek 
felelnek meg a biztosan pozitívnak, továbbá a 40 és az az alattiak a 
biztosan negatívnak (a 41 és 59 közöttiek jelentik az átmeneti 
„szürke zóna” tartományt).
A határértékeket ennek megfelelően változtak:

A 59 feletti eredmények minősülnek pozitívnak
A 41 és 59 közöttiek tartoznak a „határeset” tartományba
A 41 alattiak a negatívak
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Eredmények

• A 41-59-es határértékek és a 59 feletti pozitív értékek rangsorában a tíz leggyakrabban a 
tehéntej (55,48%), a tojásfehérje (41,94%), a búza (29,00%), kazein (28,35%), a kóla dió 
(23,82% ), élesztő[sör] (12,04%), agar-agar (11,79%), kukorica (11,69%), kecsketej 
(11,49%), juhtej (11,24%). 

• A 10. helyen férfiak körében a árpa volt és a kukorica nem került be a TOP10-be. 
A nők esetében a kukorica az 5. helyen szerepelt és az árpa nincs a TOP10-ben. 

• A 7. helyen szereplő agar-agar (tengeri vörösmoszat-származék, E406 néven az 
élelmiszeriparban használják zselésítő és sűrítőanyagként, stabilizálószerként, 
joghurtokban, lekvárokban, édességekben, fűszerkeverékekben egyaránt előfordulhat), 
minkét nemben a fiatal korosztályban nincs a TOP10-ben.

• A top 10-ben mindkét nemben megtalálható a gliadin a legfiatalabb korcsoportban és a 
juhtej, amely a 2 fiatalabb korosztályt érinti. 



Pozitivitás: 60 U/l (TOP 10) 
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• A búza mindkét nemben és mindegyik 
korcsoportban az első 5 között 
található. 

• A búza pozitivitás százalékos aránya nő 
az életkorral minkét nemben 
(A nőknél az idősebb korosztályban 
kissé alacsonyabb a százalékos arány, 
de itt az első helyen áll). 

Búza Nők Férfiak

1. 0-24 év 19,04% 18,83%

2. 25-54 év 32,07% 30,57%

3. >54 év 29,94% 34,16%
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Búza intolerancia 
az életkor és a nem függvényében

0-24 év 25-54 év 54 év felett
férfiak 18,83% 30,57% 34,16%

nők 19,04% 36% 29,94%

összes 18,96% 33,98% 31,27%
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Eredmények

• A tehéntej és a tojásfehérje-pozitivitás százalékos aránya 
egyértelműen csökken a korral mind a nőknél, mind a 
férfiaknál. 

• A kesudió pozitivitás csak 54 év felett került be a 10 
leggyakoribb intoleráns közé
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• A tehéntej pozitivitás százalékos aránya 
egyértelműen csökken a korral mind a 
nőknél, mind a férfiaknál. 

• Idős korban (54 év felett) 
a férfiaknál a 4. nőknél a 8. helyre 
esett vissza a tehéntej a TOP10-ben

Tehéntej Nők Férfiak

1. 0-24 év 68,34% 68,46%

2. 25-54 év 58,00% 54,43%

3. >54 év 10,73% 29,22%

FreeFoodEXPO 2018.11.03. 18



Tehéntej intolerancia 
az életkor és a nem függvényében

0-24 év 25-54 év 54 év felett
férfiak 68,46% 54,43% 29,22%

nők 68,34% 58% 10,73%

összes 68,40% 56,92% 16,54%
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• A tojás fehérje pozitivitás százalékos 
aránya egyértelműen csökken a korral 
mind a nőknél, mind a férfiaknál. 

• Idős korban (54 év felett) 
a férfiaknál a 1. nőknél a 4. helyen 
van a tojás fehérje a TOP10-ben

Tojás 
fehérje Nők Férfiak

1. 0-24 év 51,42% 51,83%

2. 25-54 év 40,54% 39,49%

3. >54 év 20,71% 37,45%
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Tojás fehérje intolerancia 
az életkor és a nem függvényében

0-24 év 25-54 év 54 év felett
férfiak 51,83% 39,49% 37,45%

nők 51,42% 41% 20,72%

összes 51,58% 40,18% 25,97%
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Eredmények

• Teljesen negatív minden beteg esetében (0 érték): 

bivalytej, tengeri keszeg, csalán, strucc, fogolyhús, 
spárga, tápióka

• Összes nőben negatív ezen felül a fekete áfonya, kivi, faeper, 
ruccola, vizitorma. 

• Férfiak esetén negatívnak bizonyult még: kacsakagyló, angolna, 
édesgyökér, kecskehús, borjúhús, vaddisznóhús, makadámdió.
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Terápiás elvek 
• Nem szükséges gyógyszeres kezelés, csak a pozitív ételek szigorú 

kivonása az étrendből, lehetséges, hogy a panaszok miatt eddig 
alkalmazott gyógyszerek teljes elhagyása is sikerül.

• 3 hónapig célszerű kihagyni, minden pozitív és határeset ételt 
(pozitív >59, határeset 41-59 között), ha panasz és tünetmentes 
lesz a beteg, akkor egyenként a határeset ételek visszaadása az 
étrendbe megpróbálható, ha panaszok nem jönnek vissza, akkor 
ezek az ételek fogyaszthatóak. Ha a határeset étel fogyasztásakor 
panaszok visszatérnek, ezek végleg kihagyandóak az étrendből.

• Fontos az életfontos anyagok további beviteléhez alternatív 
ételek bevitelének javaslata, (pl. Kálcium pótlás esetén sertéshús, 
brokkoli, káposzta, szezámmagpástétom fogyasztása) Pont ezen 
veszélyek miatt a lelet értékelését mindig szakember 
(gasztroenterológus vagy dietetikus) végezze.
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Köszönöm a figyelmet!
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