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Mis on toidutalumatus, kas ja milliste
meetoditega seda saab kindlaks
teha ning kuivõrd usaldusväärsed
need meetodid on – see on teema,
mis puudutab või kõnetab paljusid.
Käesoleva artikli eesmärk on pakkuda
ülevaadet teaduskirjandusest, kus
käsitletakse IgG antikehade ja ELISA
testi kasutamist toidutalumatuse
tuvastamisel. Kasutatud allikad
pärinevad erinevatest teaduskirjanduse
online andmebaasidest (PubMed,
NCBI), erialaliitude, tootjate,
konverentside jm. kodulehtedelt.
Otsisõnadeks olid peamiselt IgG, ELISA,
food intolerance.
Miks on toidutalumatust keeruline
kindlaks teha?
Toidutalumatus ja selle avaldumine
on väga individuaalne ning sõltub
mitmesugustest teguritest. Peamiseks
põhjuseks on valkude mittetäielik
lagunemine soolestikus kas
ensüümipuudulikkuse, soolebakterite
tasakaalutuse, soolepõletike
vm põhjuste tõttu. Põletik võib
suurendada soole läbilaskvust,
see põhjustab mittetäielikult

lagundatud toiduosakeste sattumise
vereringesse, mis omakorda
käivitab immuunreaktsiooni.
Toidualumatus ja selle ühe põhjusena
ensüümipuudulikkus võivad
tuleneda ka toksiliste ühendite, eriti
raskmetallide toimest.
Kuna talumatusel on mitmeid
tekkemehhanisme, on selle testimiseks
ka erinevaid analüüse ning raske on
soovitada vaid ühte neist. Ei ole olemas
universaalset testi, mis võimaldaks
tuvastada toidutalumatuse (vahel
öeldakse ka toidu suhtes esineva
ülitundlikkuse) kõiki vorme.
Selles artiklis räägime IgG antikehi
määravatest testidest, mis on Eestis
enamlevinud toidutalumatuse testid
(neid teevad näiteks Role kliinik,
Synlabi labor, Loodusravi erakliinik,
firma Sporstgene jt.) Nagu kõiki teste,
nii kritiseeritakse ka neid. Kriitikud
toetuvad peamise argumendina
erialaliitude juhistes toodud soovitusele
“mitte kasutada IgG testimist
meditsiinidiagnostilise vahendina“.1
Meie aga vaatleme teadusuuringuid
selle meetodi tõhususe kinnituseks
ning räägime testi puudustest.
Segadust tekitavad tootjate eksitava
sisuga reklaamid, mis põhjustavad
väärarusaamu testi olemuse ja
metoodika suhtes ning see, et

ei tehta vahet toiduallergial ja
toidutalumatusel.2 Väidetakse ka,
et test näitab talumatust toitude
suhtes, mida pole kunagi tarbitud.3
Samas ei saa keegi olla kindel, et pole
teatud toiduainet tarbinud. Näiteks
sojatalumatuse kujunemiseks ei pea
tingimata otseselt sojaube sööma,
soja (nagu ka näiteks piima-, nisu- ja
munavalku) leidub erinevate nimetuste
all väga paljude valmistoitude või
pooltoodete koostises, ning talumatust
põhjustava toiduaine sage tarbimine
isegi väga väikeses koguses võib IgG
taset tõsta.
IgG ja ELISA testimine
IgG on inimese organismis toodetud
immunoglobuliin ehk antikeha, mida
toodavad teatud tüüpi leukotsüüdid
(B-lümfotsüüdid). Antikehade
tootmine on üks kaitsereaktsioone
kehas. Immuunsüsteem toodab
neid võõrrakkude kehasse tungimise
korral viimaste hävitamise eesmärgil.
Antikehasid on erinevaid - IgA,
IgG, IgD, IgE ja IgM. IgG antikehade
kontsentratsiooni veres saab määrata
ELISA testiga.
IgG on kõige levinum antikeha veres,
soolestikus ja lümfis. Erinevalt allergia
puhul esinevast IgE reaktsioonist
kujunevad IgG antikehad välja aeglaselt
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(ligikaudu 1 kuu pärast kokkupuudet
immuunreaktsiooni põhjustava
võõrkeha või -ainega) ning nad jäävad
kehas kauaks ringlema.4
Kuigi mitmed uuringud sedastavad,
et IgG antikehade produktsioon võib
olla osa normaalsest imuunvastusest
toiduantigeenidele,5 on olnud
seerumi IgG tase kõrgem ka ärritunud
soole sündroomi ja toiduallergiaga
patsientidel, kellel on tegu põletikulise
või “lekkiva“ soolega.6 IgG antikehade
määramisega seotud uuringutes
on leitud seoseid peensoole seina
läbilaskvuse suurenemisega.7,2
Muutused sooleseinas viivad selle
läbilaskvuse suurenemisele ja
see omakorda toiduallergia või
ülitundlikkuse tekkimiseni.8 Arvatakse,
et IgG on blokeeriv või kaitsev antikeha,
mis ennetab allergilise reaktsiooni teket
ja viitab probleemile, kuid arvatakse ka,
et IgG taseme tõus on lihtsalt loomulik
immuunvastus korduvale kokkupuutele
antigeeniga ehk reaktsiooni põhjutava
toiduainega.9 Kui testi tulemused
viitavad IgG tundlikkusele paljude
erinevate toiduainete suhtes,
siis on praktikast tuua mitmeid
näited, kus tegemist on pigem
suurenenud sooleläbivuse kui otsese
toidutalumatusega.4 Mis tähendab
seda, et soolestik laseb liigselt läbi
lõpuni lagundamata toiduosakesi
ning see kutsub esile immuunvastuse
peaaegu kõikidele toiduainetele.
IgG uuringud erinevate haiguste
kontekstis
Atkinson jt.10 olid esimesed,
kes uurisid IgG antikehi seoses
eliminatsioonidieetidega ärritunud
soole sündroomi (IBS) puhul ja
leidsid, et toiduaine elimineerimine
IgG antikehade testi põhjal võib
olla efektiivne vahend sümptomite
vähendamiseks. Zar jt.7 uurisid sama
teemat edasi ning täheldasid IBS
patsientidel seerumis kõrgemat
IgG (kuid mitte IgE) taset selliste IBS
puhul sageli probleeme tekitavate
toiduainete nagu nisu, loomaliha,
sealiha ja lambaliha suhtes.
Paljud uurijad11,12,13 on kinnitanud
IBS ja seedehäiretega patsientidel
kontrollrühmaga võrreldes
märkimisväärselt kõrgemaid seerumi
IgG antikehade tasemeid ja seda,
et probleemsete toitude menüüst
elimineerimine võib parandada nende
heaolu ja elukvaliteeti.

IgG tasemest lähtuv eliminatsioonidieet
on andnud häid tulemusi ka
autismi ja skisofreenia puhul.
Baker and Pangborn14 viisid läbi kaks
topeltpimedat platseebokontrollitud
uuringut, kus kasutati IgG testimist
ELISA testiga usaldusväärsetes
laborites. Mõlemad uuringud näitasid
sümptomite märkimisväärset
vähenemist patsientidel, kes vältisid
kõrge IgG tasemega seonduvaid
toite. Patsientidel, kellel oli ELISA
testi abil tuvastatud kõrge IgG tase
piimakaseiini ja nisugluteeni suhtes,
andis eliminatsioonidieet sümptomite
paranemise ka Reichelt jt.15 poolt
15 autismisündroomiga isikuga läbi
viidud uuringus. Cade jt16 poolt läbi
viidud uuringus leiti suures hulgas
IgG antikehi nisugluteeni suhtes
87 protsendil autistlikest ja 86%
skisofreenilistest patsientidest ning
piimavalgu suhtes 90% autistlikest ja
93% skisofreenilistest patsientidest.
IgG antikehade taseme muutust pärast
reaktsiooni esilekutsuva toiduaine
menüüst väljajätmist on märgitud
ka migreeni korral. Rees et al.17
uuringust selgus, et IgG vahendatud
toidutalumatusel võib olla seos
migreeniga ning et menüü muutmine
vastavate toiduainete välistamiseks
võib olla potentsiaalselt tõhus vahend
migreeniravis. Teises migreeniga
patsientide uuringus18 leiti, et lisaks
tuvastatud IgG toiduallergeenide
statistiliselt olulisele erinevusele
migreenirühma ja kontrollrühma
vahel aitas eliminatsioonidieet
migreeni edukalt kontrollida ilma
ravimiteta. Ka kolmandas, juhuvalikuga
topeltpimedas uuringus19 leiti
statistiliselt oluline vähenemine
peavalupäevade ning migreeniatakkide
arvus eliminatsioonidieedi ajal.
Samuti on leitud, et toidutalumatust
peegeldav IgG antikehade taseme
tõus võib olla eelsoodumuseks madala
astme põletikule ja ateroskleroosile.20
Seos on leitud ka reumatoidartriidi
sümptomite vähenemise ja teatud
toiduainete menüüst elimineerimise
vahel.21
Kokkuvõtteks
IgG-test ei ole vahend haiguste
diagnoosimiseks, kuid teeb täpselt
seda, milleks ta mõeldud on
– määrab IgG antikehade taset
veres. Antikehade, eriti IgG tootmine
toimub immuunvastusena toidust

pärit antigeenidele. Neid osatakse
hästi määrata, kuid analüüside
tõlgendamisel ei olda kõiges
üksmeelel. Reaktsiooni mõjutavad
krooniline kokkupuude toiduga, soole
limaskesta tervis ja konkreetse indiviidi
immuunsuse seisund.22 Tulemused
võivad viidata nii konkreetse toiduaine
talumatusele, lihtsalt sagedasele
kokkupuutele toiduga kui ka soole
limaskesta läbilaskvusele. Seega peaks
analüüsi interpreteerima spetsialist, kes
vaatleb analüüsi tulemusi konkreetse
isiku sümptomatoloogia ja kaebuste
kontekstis.
IgG tasemest lähtuv eliminatsioonidieet
võib mitmete tervisehäirete puhul
sümptome vähendada ja paremaid
ravitulemusi saavutada. Nagu
nägime, on IgG teste kasutatud
mitmetes topeltpimedates kliinilistes
uuringutes, mis on läbi viidud haiglates
vastava valdkonna spetsialistide
poolt (enamasti neuroloogid või
gastroenteroloogid). IgG testide
kasulikkus abivahendina on leidnud
kinnitust eliminatsioonidieetide
määramisel, mis on avaldanud
positiivset kliinilist toimet
mitmesuguste haiguste puhul.5,23,24,25
Test võib anda reaktsioone ka
tervetel isikutel. Mis viitab sellele,
et juhtudel, mil silmnähtavad
talumatuse sümptomid puuduvad,
võib sellegipoolest esineda tundlikkus
teatava toiduaine suhtes. Sümptomid
aga puuduvad, sest immuunsüsteem
suudab probleemiga toime tulla.
IgG test EI NÄITA:
• toiduallergiat;
• talumatuse täpset tugevusastet
hoolimata IgG testide
kvantitatiivsetest näitudest.
Alati tuleb rakendada katselist
eliminatsioonidideeti, et saada
kinnitus toidutalumatuse olemasolu
või puudumise kohta. Toiduainete
põhjendamatut menüüst
väljajätmist tuleb vältida.
• seda, kas ja kuivõrd põhjustavad
või mõjutavad sümptome teised
tegurid (nt. liigne suhkrutarbimine,
endokriinne stress või ebapiisav uni)
või muud allergeenid (tolmulestad,
koerakarvad jms.).
• seda, MIKS konkreetse inimese
immuunsüsteem võttis sihikule
üldjuhul ohutud toiduained. .
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