
První samodiagnostický test na zjištění 

potravinové intolerance 



• testování pomáhá  řešit některé chronické nemoci  

a odhalit jejich možnou příčinu 

• provedení testu je vhodné vždy, pokud trpíte 

nespecifickými dlouhodobými zdravotními 

problémy – bolesti břicha, neschopnost cíleného 

hubnutí, nadýmání, plynatost, pálení žáhy, 

zácpa/průjem, kožní vyrážky, lupénka, akné, otoky 

končetin, únava, bolesti kloubů.... 

• je jedno, ve které fázi dne test uděláte, na test nemá 

vliv ani bezprostředně konzumované  jídlo, stejně tak 

ani těhotenství nebo menstruační cyklus 

• testování reakce na potraviny probíhá odebráním 

kapy krve z prstu, výsledek už za 40 minut 

• jednoduchý (i na domácí) použití, všechno je v balení  

 

K čemu je testování dobré? 



Test vyhodnocuje reakci na 46 potravin: 
Obiloviny: pšenice, kukuřice, tvrdá pšenice, oves, rýže, žito, 

lepek 

Ořechy a luštěniny: mandle, para ořechy, kešu, kakaová 

zrna, arašídy, vlašské ořechy, hrách, čočka, fazole, sója 

Maso: hovězí, kuřecí, jehněčí, vepřové 

Ryby: říční ryby (losos, pstruh), korýši (krevety, garnáty, 

kraby, humři, mušle), tuňák, ryby s bílým masem (treska, 

treska skvrnitá, platýs) 

Zelenina: brokolice, kapusta, mrkev, celer, okurka, pórek, 

paprika (červené, zelené, žluté), brambory, rajčata 

Ovoce: jablka, černý rybíz, grepfruit, meloun, ananas, olivy, 

pomeranče a citróny, jahody 

Jiné: vejce (celá), kravské mléko, česnek, zázvor, houby, čaj, 

kvasnice 

K čemu je testování dobré? 



Alergie nebo intolerance? 

 - IgE a IgG reakce na potraviny 
Potravinová alergie Potravinová intolerance 

Typ alergie Typ I Typ III 

Zprostředkovaní Protilátky typu IgE Iprotilátky typu gG 

Stupeň odezvy Okamžitě po styku Opožděná až do 72 hodin 

Mechanizmus 

vzniku 

Rychlá produkce histamínu Postupné formovaní Ag/Ab shluků  

a uvolňování„spouštěčů“ zánětu 

Symptomy Klasická  „alergická“ reakce – 

kožní projevy, dušnost, projevy 

na zažívacím traktu, nevolnost, 

riziko anafylaxe 

Symptomy ovlivňující jakýkoliv orgán 

nebo část těla. Zpravidla se 

projevuje více symptomů současně 

(symptomy viz dále v prezentaci) 

Závažnost Může být smrtelná Není život ohrožující 

Doba trvání Může trvat celý život Je možné ji zvrátit omezením nebo 

redukcí příjmu problémových  

potravin 

Tzv. kožní skin-

prick test 

Pozitivní Negativní 



IgE a IgG reakce na jídlo 

• Okamžité reakce: zprostřekované protilátkami typu IgE 

Pozitivní reakce na pokožce, často se dají určit i bez testu, 

např. alergie na ořechy, ryby, ovoce... 

 - zpravidla okamžitá a silná reakce po požití potravy  

 - vysoká produkce histamínu 

 - klasická „alergická“ reakce  

       (zrudnutí pokožky, respirační problémy) 

• Opožděné reakce: zprostřekované protilátkami typu IgG 

Viníme poslední jídlo, negativní výsledky na pokožce, 

zřídka se dají určit samostatně 

  



IgG reakce na potraviny 

• Proteiny „nežádoucích potravin“ jsou pro tělo označované 

jako “cizí” = soustavně zatížený trakt nevhodnými 

potravinami, ne zcela rozložené látky, poškozené střevo, 

oslabený imunitní systém, kožní projevy, únava... 

 

• Tělem produkované protilátky vytvářejí s antigenem shluky 

– imunokomplexy, které se usazují ve tkáních po celém 

těle, neustále sa doplňují a podporují zánět (mohou 

způsobovat reakce podobné autoimunitním poruchám  

a nemocem,  např. artritida, bolest  kloubů) 

 

• Opožděná reakce může trvat několik dnů, týdnů, dokud se 

problém neidentifikuje. 

 



Potravinová intolerance 

• je dokázána přímá souvislost  s chronickými  

nemocemi (diabetes, revmatoidní artritida, dýchací 

problémy atd.) - vyskytují  se častěji a intenzivněji 

 

• zřídka diagnostikováno lékaři, resp. 

nediagnostikováno 

 

• test potravinové intolerance by si měl udělat každý, 

kdo absolvoval už různá vyšetření a příčina jeho 

problémů se neodhalila 



Symptomy potravinové intolerance 

• Otoky tkání/opuchliny 

• Migrény/bolesti hlavy 

• Nespavost 

• Průjem, zácpa 

• Problémy s hmotností 

• Úzkost, deprese 

• Kožní problémy/akné 

• Hyperaktivita 

• Zánět střeva 

• Zánět dutin 

• Problémy se soustředěním 

• Zánět močových cest 

• Osteoporóza 

• Artritida 

 

• Nadýmání/plynatost 

• Chronická únava  

• Kožní problémy (ekzémy) 

• Bolesti břicha 

• Bolesti kloubů a otoky 

• Záněty šlach 

• Přetrvávající kašel 

• Vaginální  výtok 

• Menstruační 

nepravidelnosti 

• Před-menstruační 

symptomy 

• Neplodnost 

 



Běžné příčiny potravinové intolerance 

      Kravské mléko    

 Ořechy  

          Žito 

           

Lepek            Pšenice   

 

        

   Vejce     Sója 

           Kvasnice 

     

 



Food Detective
TM

  

 

• Food Detective je vysocekvalitní, jednoduchý, rychlý  
a spolehlivý test schopný odhalit specifické protilátky IgG  
na 46 běžných potravin. Všechno, co je potřeba  
k vykonání testu je zahrnuto v balení. 

• Test vyvinula Genesis Diagnostics Ltd. = jedna z předních 
světových společností, která se specializuje na testování 
potravinové intolerance.                    
                        

 



Food detective 



Výroba a výzkum Food Detective
TM 

  

• Cambridge Nutritional Sciences Ltd (CNS) je dceřinou 

společností Omega PLC, poskytovatele diagnostických produktů, které 

využívají nemocnice, kliniky a laboratoře ve více než 100 zemích světa.  

• Společnost CNS disponuje vlastní vědeckou a výzkumnou základnou, která 

jako první na světě vyvinula FoodDetective™ – samo-diagnostický test pro 

detekci intolerance potravin a FoodPrint™ (testování na principu 

nejmodernější technologie microarray). Společnost se už více než 20 let 

specializuje na vývoj a poskytování různých diagnostických testů, založených 

především na metodě imuno-enzymatické reakce (ELISA), která zaručuje 

bezpečnost a spolehlivost výsledků. CNS udržuje profesionální vztahy se 

specializovanými institucemi, které se zaobírají výživou a vědou v oblasti 

potravinářství a je zároveň členem britské asociace pro In Vitro diagnostiku. 

• Cílem CNS je poskytovat klientům diagnostické testy nejvyšší kvality, 

podporu a služby na nejvyšší úrovni. Firma se specializuje  

na imunologii a diagnostiku infekčních a autoimunitních chorob. 

• CNS poskytuje nejinovativnější testy se značkou kvality CE a neustále 

pokračuje ve výzkumu nových technologií, které dokážou poskytnout celé 

spektrum testů a pomoci zákazníkům ke hledání a dosažení dobrého zdraví.    

                        

 



Food Detective
TM

 – jak si udělat test 



      1.  získaní vzorku krve 

 2.  provedení testu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. interpretace výsledků a  využití           

 

• Test  je pozitivní, pokud se vyskytne modrá tečka. 

    Znamená to, že konkrétní potravina způsobila 

    zvýšenou úroveň IgG protilátek. 

• Bod tmavý tak intenzivně jako je kontrolní bod, 

znamená velmi silnou intoleranci.  



Eliminujte jídla, která jsou pozitivní 

• Vyhýbejte se potravinám se silnou reakcí minimálně  

3 měsíce  

 

 

• Omezte potraviny s mírnou reakcí, nejezte  je často 

 

 

 

• Jakmile jednou identifikujete jídlo, které spouští 

reakce, nahraďte ho jiným ze stejné kategorie. 

Kontrolované vyloučení potraviny ze stravovacího 

plánu přináší v mnoha případech skutečně rapidní 

zlepšení zdravotního stavu. 

 



Původní způsob zjišťování potravinové 

intolerance 

 Nejlepší akceptovatelná metoda zjišťování možných 

potíží s potravinami až doteď byla eliminační dieta: 

 

• = vyloučení podezřelé potraviny ze stravy a 

zkoušení vymezené diety několik týdnů 

• pokud nenastalo  očekávané zlepšení, zjistilo se,  

že vyloučená potravina není  ta, která mohla 

způsobovat problém 

• stejný  proces se  zopakoval s dalšími a dalšími 

potravinami, dokud se nenašel původce. 

 

 



Všeobecné rady při zjištěné potravinové 

intoleranci 

• eliminovat potraviny se silnou reakcí 

• zredukovat potraviny se středně silnou reakcí 

• neomezovat potraviny bez reakce  

• nahradit reakční potravinu jinou z dané kategorie 

• udržovat pestrý jídelníček 

• regenerovat střevo (zelené potraviny, probiotika) 

• pro maximální efekt – nastavení vyvážené stravy 

respektující výsledky testu, konzultovat výsledky  

s odborníkem na výživu 
 



Výsledky klinické studie z Velké 

Británie 

• Studie uskutečněná v Centru pro zdraví, University 

of York, Velká Británie, 5.286 případů testovaných 

formou Food detective 

 

• Výsledky už do 3 týdnů po vyřazení vytestované 

potraviny s pozitivní reakcí 
 

 

• Ti, kteří uvedli podstatné zlepšení (92.3%), 

zaznamenali návrat symptomů po znovu zavedení 

potraviny do stravovacího plánu 

 

 



Food Detective
TM

 – Jak to funguje? 



V jamce testovací  
podložky je nanesen            
potravinový antigen 

Každý kroužek/jamka testovací podložky obsahuje jeden nebo více 
nanesených potravinových extraktů. Tyto extrakty jsou získané vodní 

extrakcí čerstvých potravin.  Každá jamka je pokrytá stejným množstvím 

potravinového proteinu a speciálním roztokem, který zamezuje vzniku 
nespecifických vazeb a prodlužuje životnost podložky. 

Food Detective ELISA  



Protilátky ve zředěné 

krvi 

Protilátky navazující  

se na potravinový  

antigen 

Pokud se protilátky vyskytují, navážou se na potravinový 

extrakt. 



Detekční roztok vázající 

se na protilátky  

Detekční roztok je protilátkou k lidskému IgG, ke kterému se 

konjuguje enzým peroxidáza křenu (HRP). HRP konjugát 

rozezná lidské IgG protilátky a váže se na protilátku 

potraviny. 



Chromogen 
roztok 

V případě, že jsou 
přítomné protilátky, 
chromogen indikuje 

reakci na podložce.  

Za přítomnosti enzymu HRP se chromogén oxiduje  
a jamky se zbarví na modro. 



• Test Food detective zjišťuje reakce na BÍLKOVINY 

(proteiny) daných potravin nikoliv reakce na CUKRY 

 

• Příklad: projeví-li se v testu pozitivní reakce  

na kravské mléko – jedná se o reakci na bílkovinu 

kravského mléka (kasein), nikoliv na mléčný cukr 

laktózu (= laktózová intolerance) 

 

• I lidé stravující se „zdravě“ trpí často na potravinovou  

intoleranci, též vegani a vegetariáni. 
 

Upozornění! 



Mechanizmus ani přesné příčiny potravinové intolerance 

nejsou zatím přesně vysvětlené.  

 

Na základě dostupných informací se dá mezi 

možné příčiny zařadit: 

• nedostatek enzymů potřebných na trávení potravin 

• reakce na některé přirozené složky potravin 

• toxické látky v potravinách 

• nezdravý způsob života 

• vzájemné reakce potravin a léků 

• závislost na některé potravině nebo jídle 

• přijímání potraviny ve velkém množství 

• neřešená intolerance způsobuje často vznik dalších 

intolerancí 

 
 

Proč vzniká potraviná intolerance? 



• Potravinová intolerance může být odpovědí našeho 

trávicího systému na něco, co ho podráždí nebo roli může 

hrát neschopnost  trávicího systému úplně rozložit  

a strávit některou potravinu nebo její složku – právě ta má 

za následek plynatost a nadýmání. 

 

• Jídlo, které se nesprávně nebo nedostatečně stráví, 

zhoršuje, až znemožňuje vstřebávání živin. 

 

• Právě nedostatečné trávení sacharidů v tenkém střevě 

má ve většině případů za následek nadýmání a plynatost. 

Intolerance a nadýmání/plynatost 



Dermatologické nemoci (16%): akné, nespecifické kožní 

vyrážky, atopický ekzém, psoriáza, svědivé a zánětlivé nemoci  

kůže 

 

Poruchy trávení (50%): bolesti žaludku, zácpa, průjem, 

syndrom  dráždivého  tračníku, pálení žáhy, 

nadýmání/plynatost 

 

Respirační nemoci (10%): astma, rýma, potíže s dýcháním 

 

Psychiatrické nemoci (11%): úzkosti, depresivní stavy, 

únava, hyperaktivita  dětí 

 

Kloubní  nemoci: artritida, bolesti svalů a vazů,otoky kloubů 

 

  

Intolerance a nemoci 



• Výsledky bývají znatelné už po prvních dnech  

po vyloučení daných potravin – např. ústup akné, 

ekzémů, nadýmání, po několika týdnech úprava 

metabolizmu 

 

• Přináší skutečnou úlevu od potíží, vedlejším 

průvodním efektem bývá úbytek váhy a ztráta 

chronické únavy!  

 

• Na rozdíl od alergie už jen omezením potraviny 

dojde k výraznému zlepšení stavu. 

 

A když chci intoleranci řešit? 



Testování 120 a 220 potravin pomocí testu  FOOD 

PRINT = testováno též z kapilární krve, rozbor probíhá  

po zaslání vzorků do firemní laboratoře 

Další možnosti testování:  
  



Test na 120 a 220 potravin Food print 
  



Příjem objednávek a více informací na kontaktu: 

Bc. Martina Korejčková, DiS. - nutriční terpeutka Plzeň 

t. č.: 721 634 113 

e-mail: martina.korejckova@seznam.cz   

Webové stránky: www.martinakorejckova.cz 

 

Doporučení: interpretace výsledků a sestavení vhodného jídelníčku 

dle vyhodnocení testovaných potravin u nutriční terapeutky – 

Martiny Korejčkové  

 

Cena testů: 

• Food detective (46 potravin): 2450Kč 

• Food print (120 potravin – odesíláno do laboratoře 

k vyhodnocení vzorku krve): 8600Kč 

• Food print (220 potravin – odesíláno do laboratoře  

k vyhodnocení vzorku krve): 10300Kč 

 

 

Jak testy získat? 

http://www.martinakorejckova.cz/

