
DIAGNOSTYKA UKŁADU POKARMOWEGO  

I GASTROENTEROLOGICZNA 
 

Badania Bazowe Jelit 

Wszystkie Badania Bazowe Jelit stanowią szeroką analizę kału i opierają się o standardową hodowlę 

mikrobiologiczną. W odróżnieniu do amerykańskich badań np. CSA, zawierają ilościowe i jakościowe 

przedstawienie parametrów bakteryjnych/drożdży wyrażoną w jtk/g.  

 

Ujawniają ważne informacje na temat wszelkich przyczyn powszechnych objawów żołądkowo-jelitowych, 

takich jak gazy, wzdęcia, niestrawność, bóle brzucha, biegunka i zaparcia. Analiza wykorzystuje markery 

stanu zapalnego, takie jak kalprotektyna służące do odróżnienia chorób zapalnych jelit (IBD) od jelita 

nadwrażliwego (IBS). Wraz z wywiadem klinicznym może być użyty do oceny stanu zdrowia pacjentów, 

których objawy sugerują infekcję przewodu pokarmowego lub dysbiozę (niezrównoważony mikrobiom 

jelitowy).  

 

Badania Bazowe Jelit oprócz sekcji mikrobiologicznej, za pomocą której można ustalić skład mikrobioty 

jelitowej, w tym niekorzystne przerosty bakterii i drożdży, poszerzone są o inne parametry, m.in. oceniające 

trawienie i wchłanianie, a także markery stanu zapalnego. Taki całościowy obraz daje możliwość dobrania 

dla pacjenta odpowiednich szczepów probiotycznych, co bez tych dodatkowych parametrów obiektywnie nie 

byłoby możliwe.  

 

Badanie Bazowe Jelit Profil Stres analizuje wszystkie parametry z podstawowej wersji badania, ale 

dodatkowo zawiera również ocenę poziomu histaminy i zonuliny.  

 

Badanie Bazowe Jelit Profil Plus zawiera bakterie produkujące maślan: Akkermansia miciniphila i 

Faecalibacterium prausnitzii.   

 

Podstawową wersję tego badania stanowi Status Mikrobioty Jelitowej obejmujący zarówno parametry 

bakteryjne, jak i drożdże.   

 

Badanie można rozszerzyć o nielimitowaną ilość dodatkowych parametrów. Wyniki pozwalają na 

ukierunkowanie terapii indywidualnie dobranej do potrzeb pacjenta. 

 

Analiza Mikrobiomu 

Mikrobiom to nazwa wszystkich mikroorganizmów zamieszkujących ciało człowieka. Ilościowo przewyższa 

150 razy informację genetyczną, dzięki czemu został zdefiniowany jako narząd metaboliczny. Komensalne 

bakterie jelitowe są w stanie nie tylko wykorzystać spożyty pokarm i rozłożyć niestrawne substancje, ale także 



syntetyzują niezbędne witaminy i substancje antybakteryjne, które kontrolują wzrost bakterii patogennych. 

Ponadto pozytywnie wpływają na nabłonek jelitowy i błonę śluzową oraz system immunologiczny. Funkcje 

mikrobiomu jelitowego są jednak realizowane prawidłowo tylko wtedy, gdy odpowiednie typy bakterii 

zasiedlają błonę śluzową jelita. Jeśli dojdzie do przesunięcia tej równowagi, sprzyja to rozwojowi infekcji 

endogennych i może prowadzić do poważnych chorób ogólnoustrojowych. Wahania w obrębie mikrobioty 

jelitowej mogą zatem pozostawać w bezpośrednim związku z objawami klinicznymi.  

 

Analiza Mikrobiomu obejmuje parametry, m.in. weryfikujące gatunki i grupy rodzajowe, dzięki czemu 

pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące różnorodności bakterii. W ramach badania określane są również 

poszczególne enterotypy - trzy główne grupy, do których można przypisać bakterie jelitowe człowieka. 

Definiowane są przez dominujące gatunki Bacteroides, Prevotella i Ruminococcus, które w różny sposób 

rozkładają składniki pożywienia i różnią się właściwościami metabolicznymi. Zmianę danego enterotypu 

można osiągnąć jedynie poprzez długotrwałą zmianę nawyków żywieniowych oraz wysoki udział błonnika i 

prebiotyków. Dla codziennej praktyki większe znaczenie ma analiza ilościowa tzw. grup funkcyjnych, w 

których klasyfikowane są m.in. : bakterie maślanowe (np. Faecalibacterium prausnitzii, Eubacterium rectale i 

Ruminococcus bromii), bakterie produkujące śluz i mucyny (np. g. Akkermansia muciniphila), bakterie 

produkujące kwas mlekowy (np. Lactobacillus, Bifidobacteria), reduktory siarczanów (np. Desulfovibrio 

piger, Desilfonomonas pigro). Ilościowe określenie obecności tych grup daje informacje o fizjologicznych lub 

zmienionych warunkach w jelicie i wskazuje na niedobory, kompensacyjne możliwości ochronne lub 

upośledzenie błony śluzowej. Im większa różnorodność, tym większa możliwa funkcja ochronna mikrobiomu 

i tym większe wsparcie dla zdrowia i sytuacji zaopatrzenia nabłonka jelitowego. W odróżnieniu od Badań 

Bazowych Jelit, które opierają się głównie na metodzie hodowlanej Analiza Mikrobiomu wykorzystuje 

bardziej zaawansowaną metodę PCR, dzięki której istnieje możliwość zidentyfikowania większej grupy 

mikroorganizmów.  

 

Diagnostyka XXI wieku  

 

Znane bakterie jelitowe, takie jak E.coli, Enterococcus, Bifidobacterium jak również różne gatunki 

Lactobacillus stanowią ważną część mikrobioty jelitowej i mogą być hodowane w sposób niezawodny w 

przeciwieństwie do całej gamy anaerobów – mikroorganizmów (np. Faecalibacterium prausnitzii, 

Akkermansia muciniphila), które mogą rosnąć tylko w środowisku beztlenowym, a stanowią największą grupę 

mikrobioty jelitowej posiadającą istotne zdolności metaboliczne. W związku z tym obszerne badanie 

mikrobiomu jelitowego jest możliwe tylko przy pomocy dodatkowych zaawansowanych analiz molekularno-

genetycznych, polegających na sekwencjonowaniu wyizolowanego DNA bakterii z próbek. W ten sposób 

analizowana jest bioróżnorodność bakterii.  

Metabolizm bakterii nie działa wyłącznie na korzyść człowieka. Bakterie redukujące siarczany biorą udział w 

rozwoju chorób jelit poprzez wytwarzanie siarkowodoru (H2S) - toksycznego produktu przemiany materii, 

który uszkadza nabłonek jelitowy. Za szczególnie silnie rozwijające H2S uważa się gatunki Bilophila 

wadsworthii, Desulfomonas pigra i Desulfovibrio piger.  

 

Badanie zawiera także panel bakterii z rodzaju Clostridium, do których należą zarówno cenne bakterie 

wykazujące działanie immunomodulujące, jak również patogenne rozwijające toksyny, które często 



występują w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu i mogą być przyczyną dolegliwości jelitowych i 

pozajelitowych związanych z autyzmem. 

 

Ponadto często w jelitach można znaleźć potencjalnie patogenne gatunki, takie jak Haemophilus i Fu- 

sobacteria - oba związane z błoną śluzową dróg oddechowych. Wyniki badań wskazują na udział tych 

gatunków patogennych w przypadku przewlekłych zapalnych chorób jelit, raka jelita grubego i zapalenia 

wyrostka robaczkowego.  

 

Parazytologia 

Zakażenie pasożytnicze wbrew pozorom nie jest rzadkim i egzotycznym zjawiskiem, ograniczonym do tych, 

którzy podróżowali do odległych, tropikalnych krajów. Może stanowić jeden z podstawowych czynników 

etiologicznych w wielu procesach chorób przewlekłych. Często nie bierze się pod uwagę potencjalnego 

zakażenia pasożytniczego, ponieważ oznaki i objawy infekcji pasożytniczej mogą przypominać objawy 

innych chorób, zwłaszcza układu pokarmowego i hormonalnego. Badanie na obecność pasożytów, powinno 

być jednym z kroków diagnostycznych do wykrywania czynników wywołujących przewlekłe zaburzenia 

żołądkowo-jelitowe. Objawy zakażenia pasożytniczego różnią się u poszczególnych osób. Częściej występują 

zaparcia, biegunka, wzdęcia, gazy, objawy zespołu jelita drażliwego, bóle stawów, bóle mięśni, 

niedokrwistość, zwiększone reakcje alergiczne, zmiany skórne, pobudzenie i lęk, trudności ze snem, 

zmęczenie, anemia i obniżona funkcja odpornościowa organizmu.  

 

Odpowiednia metoda analizy kału jest wartościowym sposobem oceny występowania pasożytów jelitowych. 

Oferowane badania parazytologiczne opierają się na mikroskopowej analizie O&P, która stanowi aktualny 

standard diagnostyczny (tzw. złoty standard), a dodatkowo wykorzystuje analizę immunoenzymatyczną EIA. 

Niektóre warianty badań opierają się na metodzie PCR – najbardziej niezawodnej i preferowanej metodzie, 

jeśli chodzi o rzetelne i terminowe rozpoznanie pasożytniczego zapalenia jelit w codziennej praktyce. 

 

Istotne jest pobranie próbek z 3 kolejnych dni, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia pasożytów.  

 

Metody badania próbek: 

 

1. Badanie mikroskopowe 

 

Należy do podstawowych metod laboratoryjnych w analizie kału, jednak ma swoje ograniczenia  

w identyfikowaniu cyst, jaj i larw pasożytów, ze względu na możliwe fałszywie ujemne wyniki. 

 

2. Test immunoenzymatyczny (EIA) 

Pozwala wykryć swoiste antygeny pasożyta w kale stanowiące uzupełnienie diagnostyki. To szeroko 

rozpowszechniony w diagnostyce laboratoryjnej i badaniach naukowych test polegający na wykrywaniu 

określonych białek w badanym materiale przy użyciu przeciwciał sprzężonych z odpowiednim enzymem. 

Najczęściej stosuje się je do potwierdzenia zakażenia takimi pasożytami jak: Gardia lamblia, pełzak 

czerwonki czy Cryptosporidium. 



1. Metoda PCR  

Jest wyraźnie szybsza i bardziej niezawodna w porównaniu do pozostałych metod. Wskazaniem do jej 

wykonania jest: podejrzenie niskiej intensywności manifestacji niemożliwej do wykrycia badaniami 

podstawowymi, trudno dostępna narządowo lokalizacja pasożyta (pobranie materiału może być zabiegiem 

inwazyjnym), trudności w zróżnicowaniu gatunków oraz potrzeba oznaczenia wrażliwości na leki. Metoda ta 

sprawdza się również w przypadku ostrej biegunki wirusowej. Zapewnia wiarygodną analizę, nawet przy 

minimalnym stopniu zakażenia, gwarantuje brak wyników fałszywie dodatnich z czynnikami niepatogennymi 

oraz zapewnia wiarygodne wyniki u pacjentów bezobjawowych, a także po leczeniu. 

 

Kompleksowa Analiza Kału (CSA) 

Kompleksowa Analiza Kału jest najbardziej popularnym badaniem wśród diagnostyki ukierunkowanej na  

układ pokarmowy. Stanowi nieinwazyjną ocenę diagnostyczną, która pozwala obiektywnie sprawdzić stan 

pożytecznych i niezrównoważonych bakterii komensalnych, bakterii chorobotwórczych, drożdży/grzybów i 

pasożytów za pomocą metod hodowli, PCR i innych złotych standardów przedstawionych w klasach, bez 

oznaczenia ilościowego. Precyzyjna identyfikacja gatunków patogennych oraz badanie ich wrażliwości na 

różnego rodzaju preparaty znacznie ułatwia dobór najodpowiedniejszych środków farmaceutycznych lub 

naturalnych. Pomaga określić przyczyny objawów żołądkowo-jelitowych i przewlekłych ogólnoustrojowych 

stanów zapalnych oraz bada kluczowe markery trawienia, wchłaniania i stanu zapalnego. 

 

Umożliwia specjalistom obiektywną ocenę stanu bakterii korzystnych i komensalnych, w tym gatunków 

Clostridium i innych bakterii chorobotwórczych, drożdży i grzybów oraz pasożytów (pierwotniaki, nicienie, 

tasiemce i przywry). Precyzyjna analiza gatunków patogennych i badanie ich wrażliwości na substancje 

czynne znacznie ułatwia wybór najbardziej odpowiedniej formy terapii w postaci środków farmaceutycznych 

lub naturalnych. Na podstawie pomiaru elastazy można ocenić zewnątrzwydzielniczą funkcję trzustki, ocenę 

zdolności trawienia tłuszczu, włókien mięśniowych i roślinnych oraz węglowodanów, co dostarcza ważnych 

informacji dotyczących wydajności trawienia i wchłaniania. Wykonanie testu daje możliwość skutecznej 

naprawy dysfunkcji układu pokarmowego ukierunkowane na przyczynę problemów, która może opierać się 

na eliminacji patogenów, ekspozycji na czynniki drażniące, suplementację kwasu solnego, enzymów 

trzustkowych oraz prebiotyków i probiotyków, a także naprawę bariery śluzowej.  

 

 

GI Effects 

Badanie GI Effects to najbardziej kompleksowe i zaawansowane badanie kału, które szybko i niezwykle 

dokładnie analizuje stan zdrowia układu pokarmowego. Badanie to wykorzystuje najnowocześniejsze 

technologie i biomarkery, dzięki czemu jest optymalnym narzędziem klinicznym dostarczającym szerokiego 

spektrum informacji o stanie przewodu pokarmowego, jego immunologii oraz mikrobiocie jelitowej.  Pozwala 

na oznaczenie 24 klinicznie ważnych gatunków bakterii, należących do 7 głównych gromad.  W przypadku 

nierównowagi funkcjonalnej wyniki pomogą w ukierunkowaniu zaleceń terapeutycznych. 

 



Wszystkie parametry są pogrupowane i oceniane w 5 kluczowych obszarach związanych z funkcją przewodu 

pokarmowego. W analizie próbek brane jest pod uwagę trawienie oraz wchłanianie (niestrawność), 

immunologie oraz stany zapalne jelit, mikrobiom jelitowy (dysbioza), wskaźniki metaboliczne – analiza 

metabolitów charakterystycznych dla mikroorganizmów, w tym krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe i beta-

glukuronidaza. GI Effects zapewnia kompleksowe mikroskopowe badanie próbek kału pod kątem jaj i 

pasożytów (O&P), co stanowi złoty standard diagnostyki wielu pasożytów. Badanie wykorzystuje także 

metodę reakcji łańcuchowej polimerazy DNA (PCR) - wysoce czułą metodę wykrywania organizmów 

zakaźnych. Pozwala na identyfikacje oraz różnicowanie poszczególnych mikroorganizmów nie tylko w 

obrębie rodzajów, ale także znacznie niższym poziomie taksonomicznym- gatunków i podgatunków. Ponad 

95% komensalnych organizmów jelitowych jest beztlenowych i trudno je odzyskać tradycyjnymi (tlenowymi) 

technikami hodowli. Jeśli badanie ujawni obecność patogennych bakterii oraz grzybów, zostanie wykonany 

test ich wrażliwości na środki bakterio- i grzybobójcze (zarówno naturalne, jak i chemiczne). 

 

W badaniu uwzględniono pomiar stosunku bakterii Firmicutes oraz Bacteroidetes (F/B ratio). Współczynnik 

ten pozwala oszacować stopień dominacji dwóch głównych fyli komensalnych bakterii, które zostały 

powiązane z wieloma chorobami metabolicznymi, w tym otyłością. 

 

Kompleksowy profil stolca GI Effects może ujawnić ważne informacje na temat przyczyn wielu 

powszechnych objawów żołądkowo-jelitowych, takich jak gazy, wzdęcia, niestrawność, bóle brzucha, 

biegunka i zaparcia. Ta analiza stolca wykorzystuje biomarkery, takie jak kalprotektyna kałowa, do 

rozróżniania choroby zapalnej jelit (IBD) i zespołu jelita drażliwego (IBS). Dodatkowo, test ten wraz z 

wywiadem klinicznym może być użyty do oceny stanu zdrowia pacjentów, których objawy sugerują infekcję 

przewodu pokarmowego lub dysbiozę (niezrównoważony mikrobiom jelitowy).  

 

Wyniki przedstawione są w przejrzystej formie w jednym badaniu, nic więcej do szczęścia. 
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Nietolerancje pokarmowe IgG 

Reakcje IgG są opóźnionymi nadwrażliwościami wywołanymi przez żywność, których nie można stawiać na 

równi z powszechnymi alergiami. Rozwój przeciwciał IgG - szczególnie tych z podklasy IgG4 – jest 

promowany przez zwiększoną przepuszczalność błony śluzowej jelit (zespół nieszczelnego jelita), co 

prowadzi do zwiększonego kontaktu komórek odpornościowych z alergenami pokarmowymi. Kiedy szczelne 

połączenia tworzące barierę w jelicie nie działają prawidłowo, większe substancje mogą "przeciekać" przez 

nie, powodując reakcję immunologiczną. Ta odpowiedź immunologiczna może skutkować produkcją 

przeciwciał IgG przeciwko pokarmom. 



Istnieje wiele czynników związanych z dietą i stylem życia, które przyczyniają się do zwiększonej 

przepuszczalności jelit. Mogą być to długotrwałe antybiotykoterapie i inne leki uszkadzające mikrobiotę 

jelitową, zakażenia przewodu pokarmowego, choroby zapalne jelit, alkohol, zanieczyszczenie środowiska, 

długotrwałe i forsowne ćwiczenia lub stres. Skutkuje to reakcją na antygeny i zwiększoną produkcją 

przeciwciał specyficznych dla alergenu, które następnie można określić w badaniach laboratoryjnych. 

 

Przeciwciała IgG mogą wywołać reakcję po upływie wielu godzin lub nawet dni od zadziałania bodźca, co 

powoduje trudności w określeniu bezpośrednich zależności pomiędzy ekspozycją na określone składniki 

pokarmowe, a pojawieniem się określonych problemów.  

 

Objawami nietolerancji typu IgG 1-3, mogą być: mdłości, uczucie pełności, odbijanie, gazy, biegunki, 

wzdęcia, zaparcia. 

 

Objawami nietolerancji typu czwartego (IgG4), mogą być: trudności z zasypianiem i przewlekłe zmęczenie, 

zmiany zachowania, stany lękowe, migreny, bóle stawów i kości, zaburzenia widzenia, różnego rodzaju 

zmiany skórne. U dzieci z problemem rozwojowym zazwyczaj wykonuje się badanie IgG4. 

 

Analiza przeciwciał IgG-/IgG4 w celu określenia nietolerancji pokarmowych jest w rzeczywistości 

przedmiotem kontrowersyjnych dyskusji, jednak badania potwierdzają wielokrotnie, że jest to pomocny i 

wartościowy wskaźnik. Potwierdza to także ponad 10 lat doświadczeń w zakresie analiz najbardziej 

czołowych laboratoriów na świecie. Po wyeliminowaniu silnie reagujących pokarmów - w zależności od 

podstawowej choroby – obserwuje się zmniejszenie dolegliwości w 60-80% przypadków. 

 

Kiedy należy rozważyć badanie na obecność przeciwciał pokarmowych IgG? 

Badanie niekorzystnych reakcji na pokarmy jest przydatne dla osób, które podejrzewają, że jakiś pokarm jest 

odpowiedzialny za wywołanie ich objawów, ale nie potrafią do końca określić, który z nich. Obecność 

krążących przeciwciał może mieć różny wpływ na każdego pacjenta. Krążące przeciwciała pokarmowe IgG 

nie są diagnostyczne dla konkretnego stanu, ale wskazują na odpowiedź immunologiczną na dany pokarm. 

Odpowiedź immunologiczna może być normalną reakcją, która niekoniecznie powoduje objawy. Dlatego 

wyniki badań powinny być zawsze rozpatrywane w kontekście ogólnego obrazu klinicznego. Rola badania 

przeciwciał pokarmowych IgG jest nadal badana, jednak badania wykazały korzyści z badania w pewnych 

warunkach. 

 

Najczęściej nietolerowane produkty: pszenica, gryka, żyto, ryż, drożdże piekarskie, mleko, dorsz, krewetki, 

wieprzowina, jajko, łosoś, orzeszki ziemne, orzechy laskowe, migdały, jabłko, kiwi, banan, ziemniak, 

pomidor, cebula, grzyby, marchew, fasola zielona, musztarda i soja. 
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DIAGNOSTYKA METABOLICZNA 

Profil Funkcji Wątroby - Hepatic Detox 

Organizm ludzki eliminuje ksenobiotyki (obce organiczne substancje chemiczne) poprzez I i II fazę 

detoksykacji wątroby. 

 

Metabolizm ksenobiotyków dzieli się na 4 główne procesy: 

● wchłanianie (absorbcja) 

● rozmieszczenie (dystrybucję) pomiędzy poszczególnymi tkankami i narządami oraz przenikanie przez 

bariery wewnątrzustrojowe i kumulację w tkankach 

● przemiany biochemiczne (biotransformacja) prowadzi często do powstania metabolitu bardziej 

toksycznego od substancji macierzystej 

● wydalanie 

 

 

Część substancji nie ulega żadnym przemianom biochemicznym, a zamiast tego mogą być: 

● wydalane – m.in. związki silnie polarne (np. kwas szczawiowy) lub bardzo lotne (eter etylowy), które 

szybko zostają wydalone przez nerki lub płuca 

● kumulowane – substancje silnie lipofilne, które kumulują się w tkance tłuszczowej 

● bezpośrednio wiązane z tkankami na drodze działania denaturującego lub hydrolitycznego, które 

prowadzi do śmierci komórek, np. silne kwasy i zasady, fenol, formaldehyd, amoniak, podchloryny. 

 

Główne miejsce biotransformacji ksenobiotyków w organizmie to: skóra, płuca, układ pokarmowy (jelita, 

wątroba).  

 

I Faza polega na chemicznej modyfikacji ksenobiotyku głównie przez systemy enzymatyczne cytochromu P-

450. W II fazie zmodyfikowane na drodze różnych reakcji chemicznych i enzymatycznych ksenobiotyki 



zostają sprzężone z niektórymi reaktywnymi metabolitami ustrojowymi. Stają się dzięki temu lepiej 

rozpuszczalne w wodnym środowisku płynów ustrojowych i w konsekwencji są łatwiej wydalane z moczem.  

 

Markery narażenia na substancje hepatotoksyczne: 

  

Kwas D-glukarowy w moczu – wątrobowy produkt uboczny reakcji enzymatycznej I fazy jest wskaźnikiem, 

który może świadczyć o ekspozycji na którykolwiek z ponad 200 różnych ksenobiotyków (np. pestycydy, 

herbicydy, fungicydy, substancje petrochemiczne, leki, alkohol, toluen, ksylen, formaldehyd, styreny, 

ibuprofen itp.) Jego wydalanie jest uważane za pośredni produkt uboczny reakcji detoksykacyjnych. 

Podwyższone poziomy tego markera w moczu zostały również skorelowane z wirusowym zapaleniem 

wątroby i żółtaczką, a także stwierdzone u pacjentów otrzymujących leki przeciwreumatyczne, niezależnie od 

aktywności choroby. Nawet przy nieznacznie podwyższonym poziomie, może istnieć zwiększone 

zapotrzebowanie na ochronę antyoksydacyjną, ponieważ toksyny przetwarzane przez fazę I generują wolne 

rodniki, które wymagają neutralizacji. Należy wziąć pod uwagę, że detoksykacja fazy I ma tendencję do 

zmniejszania się wraz z wiekiem. 

 

Kwasy merkapturowe są końcowymi produktami detoksykacji II fazy i obejmują szereg ksenobiotyków, 

które przed wydalaniem zostały sprzężone z cysteiną lub glutationem. Ich poziom w moczu powinien być 

zwiększony wraz z ekspozycją na ksenobiotyki i nasiloną detoksykacją fazy I. Gdy szybkość tworzenia się 

funkcjonalnych ksenobiotyków (faza I) przekracza zdolność do koniugacji przez fazę II, silniejsze toksyny 

mogą się gromadzić i prawdopodobnie spowodować nefrotoksyczność. Wówczas ocena czynności nerek za 

pomocą klirensu kreatyniny może być uzasadniona. Niski poziom wskazuje na spowolnioną detoksykację 

fazy II.  Analiza aminokwasów w moczu może być wykorzystana do oceny statusu prekursorów endogennej 

produkcji glutationu oraz identyfikacji zaburzeń w metabolizmie metioniny. 

 

Poziomy obu tych metabolitów w moczu dostarczają cennych informacji na temat narażenia na ksenobiotyki, 

chorób wątroby oraz ilościowej oceny stanu detoksykacji wątrobowej fazy II. 
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Analiza Porfiryn 

Porfiryny w moczu powstają jako produkty uboczne w procesie wytwarzania hemu, dlatego mogą służyć jako 

biomarkery zaburzeń w produkcji hemu. Ich nieprawidłowe poziomy w moczu są związane z zaburzeniami 

genetycznymi, metabolicznymi, anemią, stresem oksydacyjnym i wysokim poziomem ekspozycji na niektóre 

chemikalia lub leki. Specyficzne profile porfiryn są powiązane z bardzo wysokimi poziomami metali 

toksycznych, takich jak rtęć, ołów i arsen. Niedokrwistość, ciąża i choroby wątroby mogą również wpływać 

na metabolizm porfiryn. 

 

Badanie porfiryn w moczu jest kluczowe w przypadku autyzmu i obciążeń toksycznych, ponieważ na 

wytwarzanie hemu negatywny wpływ mają metale ciężkie. 

 

Analiza Kwasów Organicznych (OAT) 

Analiza Kwasów Organicznych (OAT) jest przekrojowym badaniem, które służy do oceny żywieniowej  

i metabolicznej całego organizmu. Pozwala zobrazować sytuację metaboliczną pacjenta za pomocą jednej 

próbki moczu, dzięki czemu pobranie materiału nie stanowi problemu także w przypadku dzieci. Badanie 

umożliwia analizę wykorzystania składników odżywczych spożywanych z pokarmem i ich przemianę w 

energię (ATP), która odbywa się przy udziale enzymów i ich kofaktorów. Dostarcza informacji o równowadze 

biochemicznej organizmu poprzez analizę 76 produktów ubocznych metabolizmu w moczu z kreatyniną 

włącznie. Zawiera również markery poziomu witamin i minerałów, stresu oksydacyjnego, poziomu 

neuroprzekaźników i jako jedyny na rynku ocenia poziom szczawianów w moczu, które są silnie skorelowane 

z wieloma chorobami przewlekłymi.  

 

Jeśli występuje ich niedobór lub nie działają prawidłowo, powodują nagromadzenie metabolicznych 

produktów pośrednich. 

Może posłużyć do oceny: 

● metabolizmu witamin i hormonów,  

● niedoborów żywieniowych, w tym antyoksydantów  

● funkcji cyklu energetycznego i określenia zdolności wytwarzania energii,  

● integralności ściany jelit,  

● zaburzeń metabolizmu kwasów tłuszczowych, 

● zachwiania równowagi szczawianów, 

● dysbiozy, zaburzeń równowagi mikrobiologicznej - przerostu drożdżaków i bakterii w 

przewodzie pokarmowym, 

● wskaźników toksycznych związanych z produkcją glutationu w komórkach oraz wydajności 

detoksykacji, 

● działania centralnego układu nerwowego i czynności mięśni.  



  

Niektóre związki organiczne powstają w wyniku przerostu pewnych gatunków drożdżaków lub bakterii  

w jelitach np. z powodu upośledzenia funkcji immunologicznych organizmu, przyjmowania antybiotyków  

o szerokim spektrum działania lub wysokiego spożycia węglowodanów prostych. Badanie OAT wiarygodnie 

wykrywa przerost niektórych gatunków drożdżaków i bakterii często niewykrywalnych przy użyciu 

konwencjonalnych metod posiewowych. Nieprawidłowo wysoki poziom tych mikroorganizmów może 

wzmacniać objawy wielu schorzeń, a także powodować lub pogarszać zaburzenia zachowania, 

nadpobudliwość, zaburzenia ruchowe, zmęczenie i funkcje immunologiczne. Wiele osób z przewlekłymi 

chorobami i zaburzeniami neurologicznymi często wydala w moczu kilka nieprawidłowych kwasów 

organicznych.  

 

Czym są kwasy organiczne? 

Kwasy organiczne to związki chemiczne wydalane z moczem ssaków, które są produktami metabolizmu. 

Metabolizm to suma reakcji chemicznych w żywych istotach, dzięki którym organizm buduje nowe cząsteczki 

i rozbija cząsteczki w celu eliminacji produktów odpadowych i produkcji energii. Kwasy organiczne to 

związki organiczne, które mają charakter kwasowy.  

 

Raport z badania kwasów organicznych zawiera: 

● markery zaburzeń cyklu Krebsa,  

● poziomy neurotransmiterów,  

● informacje o niedoborach żywieniowych, w tym antyoksydantów, 

● informacje dot. przerostu drożdżaków i bakterii m.in. Clostridia,  

● metabolizmu kwasów tłuszczowych, 

● poziomów szczawianów i wiele innych wskaźników. 

 

Jak testy kwasów organicznych są wykorzystywane w leczeniu chorób? 

Wiele zaburzeń genetycznych jest spowodowanych produkcją niewydajnego enzymu, który reaguje w 

wolniejszym niż zwykle tempie, co skutkuje nagromadzeniem pośredniej substancji metabolicznej. Obecnie 

znanych jest ponad 50 fenotypowo różnych kwasic organicznych od czasu, gdy najstarsza znana choroba, 

kwasica izowalerianowa, została opisana w 1966 roku. Kwasem organicznym jest każdy związek, który 

generuje protony przy dominującym pH ludzkiej krwi. Chociaż niektóre kwasice organiczne powodują 

obniżenie pH krwi, inne kwasice organiczne są związane z kwasami organicznymi, które są stosunkowo słabe 

i zazwyczaj nie powodują kwasicy. Kwasice organiczne są zaburzeniami metabolizmu pośredniego, które 

prowadzą do nagromadzenia toksycznych związków, które zmieniają wiele wewnątrzkomórkowych szlaków 

biochemicznych, w tym katabolizm glukozy (glikoliza), syntezę glukozy (glukoneogeneza), metabolizm 

aminokwasów i amoniaku, metabolizm puryn i pirymidyn oraz metabolizm tłuszczów. Nagromadzenie kwasu 

organicznego w komórkach i płynach (osoczu, płynie mózgowo-rdzeniowym lub moczu) prowadzi do 

choroby zwanej kwasicą organiczną lub kwasomoczem organicznym. 
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Glifosat z Moczu 

Glifosat został wprowadzony w latach 70-tych i od tego czasu jest najczęściej stosowanym na świecie 

herbicydem o szerokim spektrum działania i główną toksyczną substancją chemiczną środka Roundup™, 

silnego herbicydu chwastobójczego, która zapobiega zachwaszczeniu upraw oraz wyrównuje szybkość 

dojrzewania roślin. Stosuje się ją również do desykacji (wysuszenia roślin przed zbiorem) rzepaku i zbóż. Jest 

wszechobecny w naszym środowisku, pomimo że Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem Światowej 

Organizacji Zdrowia opublikowała podsumowanie, w którym sklasyfikowała glifosat jako prawdopodobny 

czynnik rakotwórczy u ludzi. Może on dostać się do organizmu poprzez bezpośrednie wchłanianie przez skórę, 

spożywanie żywności lub picie skażonej wody. Co więcej może być toksyczny poniżej ustawowego 

najniższego obserwowanego poziomu. Zatrucie glifosatem spowodowane jest jego masowym stosowaniem i 

może wyjaśnić patogenezę wielu chorób i stanów patologicznych obecnych we współczesnym 

uprzemysłowionym świecie w zależności od dawki i czasu narażenia. Badanie próbki moczu umożliwia 

zidentyfikowanie na jego narażenie oraz wprowadzenie odpowiednich działań mających na celu jego 

wyeliminowanie z organizmu oraz źródeł narażenia. 
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GPL-TOX Profil toksycznych organicznych związków 

chemicznych  

Świat w którym żyjemy składa się z różnych toksyn, na które jesteśmy narażeni codziennie. W miarę 

wzrastającego zanieczyszczenia środowiska coraz częściej stajemy w obliczu chronicznych chorób takich, jak 

nowotwory, choroby serca, syndrom chronicznego zmęczenia, nadwrażliwość chemiczna, spektrum autyzmu, 

ADD/ADHD, choroby autoimmunologiczne, choroba Parkinsona czy Alzheimera. Drogi narażenia obejmują 

wdychanie, spożycie i bezpośredni kontakt ze skórą. 

 

Badanie GPL-TOX Profil wzbudza duże zainteresowanie ze względu na szeroki zakres ocenianych toksyn 

środowiskowych. Pozwala sprawdzić obecność aż 173 różnych toksycznych substancji chemicznych, w tym 

pestycydów fosforoorganicznych, ftalanów, benzenu, ksylenu, chlorku winylu, insektycydów 

pyretroidowych, akryloamidu, nadchloranu, fosforanu difenylu, tlenku etylenu, akrylonitrylu i wielu innych 

za pomocą 18 różnych metabolitów, do czego wystarcza tylko jedna próbka moczu. Profil ten obejmuje także 

tigliglicynę  (TG), marker zaburzeń mitochondrialnych wynikających z mutacji mitochondrialnego DNA, 

które mogą być spowodowane od narażenia na toksyczne substancje chemiczne, przez infekcje, po stany 

zapalne i deficyty składników pokarmowych. 

 

Zaawansowana technologia wykorzystująca moc zaawansowanej spektrometrii masowej (MS/MS) pozwala 

wykryć nawet niższe poziomy zawartości niektórych markerów genetycznych, mitochondrialnych i 

toksycznych substancji chemicznych, często niewykrywanych w konwencjonalnej spektrometrii masowej. 
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GPL-MycoTOX Profile Analiza Mykotoksyn 

Mykotoksyny (toksyny pochodzące z pleśni) są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych toksyn w 

środowisku. Są metabolitami produkowanymi przez grzyby takie jak pleśń, które mogą rozwijać się prawie 

na każdej powierzchni, szczególnie w ciepłym i wilgotnym środowisku. W dużej mierze rozwijają się w 

ścianach budynków, pojazdach, ale także produktach spożywczych. Wiele zebranych ziaren zostało uznanych 

za zanieczyszczone mykotoksynami i często są sprzedawane na paszę dla zwierząt, taką jak karma dla psów 

lub krów, świń, kurczaków, indyków i koni. Większość ekspozycji odbywa się jednak poprzez narażenie na 

działanie powietrza.  

 

Wewnętrzne materiały ścienne budynków, tapety, izolacja z włókna szklanego, płytki sufitowe i wsparcie 

gipsowe są dobrymi powierzchniami dla grzybów do kolonizacji. Grzyby te następnie uwalniają mykotoksyny 

do środowiska powodując objawy wielu różnych chorób przewlekłych. Choroby i objawy związane z 
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narażeniem na mykotoksyny obejmują gorączkę, objawy przypominające zapalenie płuc, choroby serca, 

choroby reumatyczne, astmę, zapalenie zatok, raka, utratę pamięci, utratę wzroku, chroniczne zmęczenie, 

wysypki skórne, depresję, ADHD, niepokój i uszkodzenie wątroby. Dzięki profilowi MycoTOX możemy 

zidentyfikować ekspozycję na mykotoksyny i przedstawić zalecenia dotyczące terapii detoksykacyjnych, 

które okazały się skuteczne.   

 

Naszym głównym celem przy tworzeniu tego testu było zaprojektowanie testu, który byłby bardziej czuły i 

dokładny, jak również bardziej przystępny cenowo niż te dostępne obecnie na rynku. Byliśmy w stanie 

osiągnąć te cele dzięki naszej 

 

Badanie wykonywane jest przy użyciu najnowocześniejszej technologii chromatografii cieczowej ze 

spektrometrią mas (LC-MS/MS), dzięki czemu technologia tak jest bardzo czuła, co jest ważne, ponieważ 

mykotoksyny mogą powodować poważne problemy zdrowotne nawet w małych ilościach. Inne testy na 

obecność mikotoksyn wykorzystują technologię ELISA, która opiera się na przeciwciałach. Ponadto, 

wszystkie wyniki badań moczu wykonywane w The Great Plains Laboratory są korygowane o różnice w 

przyjmowaniu płynów przy użyciu techniki zwanej korektą kreatyniny. Nie zastosowanie korekty 

kreatyninowej może prowadzić do trzydziestokrotnego zróżnicowania stężenia mikotoksyn w przypadku 

różnic w przyjmowaniu płynów. Wykorzystanie technologii LC-MS/MS daje nam możliwość precyzyjnej 

identyfikacji wszystkich analitów, co pozwala uniknąć błędów fałszywie pozytywnych. Dla wielu naszych 

związków możemy wykryć ilości w częściach na bilion (ppt), co jest około 100-krotnie lepsze niż jakikolwiek 

inny dostępny obecnie test. 

 

Analiza D-Arabinitolu 

Badanie D - Arabinitol służy do identyfikacji ogólnoustrojowych zakażeń drożdżakiem z rodzaju Candida 

W przypadku słabego układu odpornościowego lub zaburzeń fizjologicznej mikrobioty spowodowanej m.in. 

dietą bogatą w cukry proste, grzyb rozmnaża się i prowadzi do kandydozy. Za pomocą metod hodowlanych 

trudno jest określić rozmiar zakażenia - czy jest to proces ograniczony do danego obszaru, czy już zakażenie 

ogólnoustrojowe.  

 

Badanie to pozwala na wykrycie czynnej infekcji, zwłaszcza u osób z osłabioną odpowiedzią 

immunologiczną, a jego podwyższone stężenie jest podstawą to wprowadzenia okresowej diety 

przeciwgrzybiczej oraz innych działań w tym zakresie.  
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Analiza Kwasów Tłuszczowych 

Kwasy tłuszczowe to jedne z najbardziej istotnych składników odżywczych w diecie człowieka. Modyfikacja 

wzorców żywieniowych doprowadziła do wzrostu spożycia kwasów tłuszczowych omega-6, a tym samym 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10647119/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11204140/


wyraźnego zmniejszenia omega-3, co spowodowało nierównowagę, w wyniku czego bardzo różni się od 

pierwotnego stosunku 1:1 u ludzi w przeszłości. Kwasy tłuszczowe omega-3 znajdują się przede wszystkim 

w tłustych rybach morskich. Dwa najważniejsze z nich to EPA i DHA. Należy podkreślić, że kwasy 

tłuszczowe omega-3 z oleju lnianego (kwas alfa-linolenowy, lub ALA) będą miały niewielki lub żaden wpływ 

na indeks omega-3, dlatego też ALA nie jest skutecznym zamiennikiem dla EPA i DHA. Aby upewnić się, że 

indeks Omega-3 pozostaje w docelowym zakresie, zaleca się sprawdzać go ponownie co sześć miesięcy. 

 

Dysproporcje między tymi kwasami omega-3 do omega-6 sprzyja powstawaniu chorób o podłożu zapalnym,  

układu krążenia, zaburzeniom hormonalnym, autoimmunologicznym, psychicznym, zwyrodnieniom układu 

nerwowego oraz chorobom związanym z kondycją włosów i skóry, jak zapalenie skóry, łysienie, łamliwość 

paznokci, przesuszanie i łamliwość włosów. 

 

Kwasy tłuszczowe pełnią ważną funkcję w budowie i przebudowie nowych struktur komórkowych, np. wokół 

błony komórkowej. Wpływają nie tylko na płynność krwi, ale także na aktywność i przepuszczalność błon 

komórkowych. Odgrywają również podstawową rolę w funkcjonowaniu komórek nerwowych i mózgu, a 

także w rozwoju neurologicznym u dzieci. Stanowią materiał wyjściowy do tworzenia hormonów tkankowych 

o funkcjach regulacyjnych w organizmie.  

 

Wiele badań wykazało, że wyższy poziom wskaźnika omega-3 zmniejsza ryzyko wystąpienia m.in. chorób 

serca, udaru, demencji czy depresji, a ponadto sprzyja długowieczności. Podniesienie swojego indeksu 

omega-3 dzięki odpowiednio dobranej suplementacji na podstawie uzyskanego raportu z badania i utrzymanie 

go w prawidłowych wartościach zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób. Ponadto wykazano większą 

utratę masy ciała u osób dorosłych przyjmujących kwasy omega-3 w porównaniu z osobami, które go nie 

przyjmowały.  

 

Raport z badania zawiera pełny profil kwasów tłuszczowych (wielonienasycone kwasy omega-3, omega-6, 

jednonienasycony kwas oleinowy, nasycone kwasy tłuszczowe, indeks Budwiga, wskaźnik 

długołańcuchowych kwasów tłuszczowych  stosunek omega-6 : omega-3, stosunek AA/EPA 

 

 

 

Analiza Aminokwasów z Moczu i Osocza 

Badanie dostarcza podstawowych informacji na temat jakości i ilości białka w diecie, zaburzeń trawienia oraz 

niedoborów witamin i związków mineralnych, zwłaszcza kwasu foliowego, metabolizmu witaminy B12, B6, 

cynku i magnezu. Ponadto dostarcza ważnych informacji diagnostycznych na temat czynności wątroby i 

nerek, dostępności prekursorów neuroprzekaźników, zdolności detoksykacji, podatności na zarostową 

chorobę tętnic (homocystyna) i wielu nieodłącznych zaburzeń metabolizmu aminokwasów. 

 

Badanie Analiza Aminokwasów oprócz tego, że identyfikuje ilość białka w diecie i bilans aminokwasów, 

sprawdza również: 

● dysfunkcje przewodu pokarmowego,  



● formy nietolerancji białek,  

● niedoborów witamin i związków mineralnych,  

● dysfunkcji nerek i wątroby,  

● zaburzeń psychicznych,  

● podatności na reakcję zapalną i stres oksydacyjny,  

● zdolność detoksykacji,  

● i wiele innych wrodzonych i nabytych zaburzeń metabolizmu aminokwasów. 

 

Analiza osocza, a analiza moczu 

Do tradycyjnej oceny stanu aminokwasów oznaczane jest osocze, podczas gdy analiza moczu dostarcza więcej 

informacji na temat ich degradacji oraz nieprawidłowego metabolizmu związanego z niedoborami 

kofaktorów. Wiele osób ma „ukryte” zaburzenia metabolizmu aminokwasów, które są problematyczne i 

często pozostają niezdiagnozowane, ponieważ zaburzenia te nie muszą być wyrażone jako specyficzne 

objawy, a mimo to mogą zwiększać podatność na chorobę zwyrodnieniową.  

 

Wyniki obejmują szeroki zakres aminokwasów, zarówno niezbędnych, warunkowo niezbędnych, jak i tych 

wytwarzanych przez organizm, a także aminokwasy służące jako markery żołądkowo-jelitowe, markery 

zależne od magnezu i witamin z grupy B, markery detoksykacji, markery neurologiczne oraz metabolity cyklu 

Krebsa. Wyniki pacjenta prezentowane są w formie funkcjonalnej, która pozwala na łatwą interpretację oraz 

dostosowanie i monitorowanie planu żywieniowego i terapii leczniczej pod indywidualne zapotrzebowanie 

na aminokwasy.  

 

Analiza Aminokwasów w 24-godzinnym moczu daje największe prawdopodobieństwo wykrycia 

nieprawidłowości i wskazuje jakie parametry są za wysokie lub za niskie w ciągu dnia. Odzwierciedla pulę 

aminokwasów we krwi i tkankach, na które nie wpływa rytm dobowy. Zdrowe nerki skutecznie oszczędzają 

niezbędne aminokwasy, dlatego w przypadku niedoboru w pierwszej kolejności ich poziom spada w moczu, 

dzięki czemu możliwe jest wcześniejsze wykrycie problemu niż w przypadku osocza. 

 

Analiza aminokwasów pierwszej porannej mikcji moczu (FMV), z wynikami znormalizowanymi na gram 

kreatyniny, stanowi alternatywę, gdy pełna 24-godzinna zbiórka nie jest możliwa.  
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Metabolomix+ 

Metabolomix+ (DAWNIEJ ONE) Ocena Zapotrzebowania na Składniki Odżywcze to unikalna kombinacja 

testów żywieniowych, która w sposób nieinwazyjny zapewnia analizę kluczowych biomarkerów 

żywieniowych. 

 

Enzymy odpowiedzialne za metabolizm kwasów organicznych są zależne od obecności witamin i związków 

mineralnych, w związku z tym podwyższone poziomy kwasów organicznych mogą odzwierciedlać 

funkcjonalne zapotrzebowanie na te składniki odżywcze, zarówno na poziomie komórkowym jak i 

biochemicznym, nawet pomimo prawidłowych poziomów w surowicy. Znaczne nagromadzenie kwasów 

organicznych w moczu może sygnalizować zahamowanie lub zablokowanie procesów metabolicznych, 

spowodowanych niedoborem składników odżywczych, wrodzonym niedoborem enzymów, nagromadzeniem 

toksycznych substancji lub niepożądanym działaniem leków. 

 

Wiele chorób i schorzeń takich jak depresja, lęk, choroby sercowo-naczyniowe, zaburzenia neurokognitywne, 

cukrzyca, nowotwory, anoreksja i wiele innych, wiąże się z nieprawidłowymi poziomami: kwasów 

organicznych, tłuszczowych i aminokwasów. Do typowych wskazań klinicznych należą: zaburzenia nastroju, 

dysfunkcje mitochondrialne, przemęczenie, chroniczny stres, stany zapalne, zaburzenia odżywiania, choroby 

nowotworowe, przewlekłe problemy ze strony układu pokarmowego.  

 

Badanie składa się z trzech paneli, zapewnia ukierunkowaną ocenę stresu oksydacyjnego, kwasów 

organicznych, aminokwasów oraz elementów toksycznych i odżywczych. Sprawdza zaburzenia równowagi 

według kategorii funkcjonalnych: zaburzenia wchłaniania i dysbioza, energia komórkowa, neuroprzekaźniki, 

witaminy, toksyny i detoksykacja. Informacje uzyskane z testu żywieniowego Metabolomix+ pozwalają 

ukierunkować terapie żywieniowe na konkretne potrzeby organizmu. 

 

Wynik zawiera spersonalizowane rekomendacje na podstawie wyników testów i proponowany plan 

suplementacji wraz z informacjami związanymi z funkcją składników odżywczych, przyczynami i 

powikłaniami spowodowanymi ich niedoborami oraz ich źródłami w diecie.  

W celu uzyskania jeszcze bardziej kompletnego wyniku możliwe jest rozszerzenie badania o Analizę Kwasów 

Tłuszczowych, Pierwiastki Odżywcze i Toksyczne w Moczu, część genetyczną: Genomics (Pojedyncze: 

MTHFR, COMT, APO E) oraz TNF-a.  
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NutrEval 

Test NutrEval FMV® to nowoczesne badanie diagnostyczne, które w sposób kompleksowy ocenia ponad 125 

markerów. Identyfikuje kluczowe niedobory żywieniowe, ocenia ogólny stan odżywienia w celu określenia 

spersonalizowanych potrzeb suplementacji antyoksydantów, witamin z grupy B, związków mineralnych, 

niezbędnych kwasów tłuszczowych, aminokwasów, suplementacji wspierającej procesy trawienia i innych 

wybranych składników odżywczych. Stanowi połączenie badania metabolicznego moczu (MAP), analizy 

aminokwasów z moczu oraz zawartości pierwiastków odżywczych i toksycznych w erytrocytach.  

 

Badanie stanowi zaawansowane narzędzie diagnostyczne do prowadzenia terapii dietetycznych, często 

zwiększających i przyspieszających powrót do zdrowia w sytuacji złożonych chorób przewlekłych. Do profilu 

można również dobrać wybrane biomarkery genomiczne, w celu zwiększenia personalizacji terapii.  

 

Profil NutrEval skupia się na pięciu kluczowych obszarach poprzez analizę 119 metabolitów: 

 

1. Profil metaboliczny 

Dostarcza informacji opartych na analizie 45 kwasów organicznych- kluczowych związków związanych z: 

wchłanianiem i dysbiozą jelitową, komórkową i mitochondrialną produkcją energii, metabolizmem 

neurotransmiterów, niedoborami witamin oraz ekspozycją na toksyny i efektywnością procesu detoksykacji. 

 

2. Analiza aminokwasów 

Analiza 41 metabolitów związanych zarówno z aminokwasami białkowymi, jak i niebiałkowymi, a także 

związków pośrednich, związanych z rolą witamin z grupy B uczestniczących w trawieniu oraz wchłanianiu 

białek. 

 

3. Analiza kwasów tłuszczowych 

Analiza kwasów tłuszczowych, w tym niezbędnych kwasów tłuszczowych z . Analizowane są nasycone 

kwasy tłuszczowe oraz tłuszcze trans, jednonienasycone kwasy omega 7. Analiza pozwala także na ustalenie 

wzajemnego stosunku kwasów wielonienasyconych omega 3, omega 6 i omega 9. 

 

4. Profil mineralny 

Jest to dwukierunkowa analiza pierwiastkowa wykonywana z erytrocytów dostarczająca informacji o 

wewnątrzkomórkowym stopniu odżywienia oraz wskazująca na krótkoterminową ekspozycję na 

zanieczyszczenia: zawartość pierwiastków odżywczych oraz pierwiastków toksycznych. 

 

 



5. Stres oksydacyjny 

Markery wskazujące na obecne obciążenie organizmu stresem oksydacyjnym, czyli wywołanym przez wolne 

rodniki tlenowe. Profil dostarcza informacji o zniszczeniach w obrębie błon komórkowych (utlenianie 

lipidów) oraz DNA (znacznik stopnia utlenienia kwasów organicznych 8-hydroksy 2-deoksyguanina). 

Ponadto mierzony jest poziom glutationu oraz koenzymu Q10, co pozwala na ustalenie dostępnej rezerwy 

przeciwutleniaczy eliminujących wolne rodniki. 
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Analiza Opiatów/Peptydów w Moczu 

U osób z autyzmem często występuje niealergiczna nadwrażliwość na gluten i kazeinę (egzorfiny). 

Metabolizm tych naturalnie występujących białek może być zaburzony, co skutkuje występowaniem 

produktów pośrednich zachodzących przemian – opioidy oraz peptydy spowodowane brakiem enzymu, 

odpowiedzialnego za ich rozkład w organizmie. Badania przeprowadzone na dzieciach z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu wykazały znacznie podwyższony poziom przeciwciał klasy IgG w kierunku kazeiny, alfa-

laktoalbumin, beta-laktoglobulin w porównaniu do grupy dzieci zdrowych. Zwiększona przepuszczalność 

nabłonka jelitowego dla produktów trawienia białek pokarmowych sprawia, że w przewodzie pokarmowym 

po spożyciu tych białek tworzą się substancje opionoidalne- kazomorfina z kazeiny i gliadomorfiny z glutenu, 

które przenikają barierę krew- mózg i oddziałują na układ nerwowy już w krótkim czasie po spożyciu posiłku. 

Jako neuroaktywne peptydy zakłócają rozwój mózgu i nasilają zachowania autystyczne. Mają psychoaktywne 

właściwości, efektem działania przypominające narkotyki, co może skutkować zaburzeniami centralnego 

układu nerwowego. Osoby znajdujące się pod wpływem tych substancji mają trudności w kojarzeniu i nauce, 

również kontakt z nimi może być utrudniony. 

 

Postawienie diagnozy nietolerancji glutenu i kazeiny na podstawie Analizy Substancji Opiatowych z Moczu 

i zastosowanie restrykcyjnej diety bezglutenowej i bezmlecznej sprawia, że większość osób z nietolerancją 

odczuwa poprawę zdrowia po zmianie diety dzięki wycofaniu objawów. W takim przypadku wskazania do 

eliminacji glutenu z diety nie wynikają ze współistnienia choroby trzewnej (celiakii). Należy jednak 



podkreślić, że stosowanie diety eliminacyjnej nie może być traktowane jako szablonowe i jedyne podejście 

do terapii osób z ASD.  

 

DIAGNOSTYKA ENDOKRYNOLOGICZNA 
 

Neurotransmitery i Aminy Neuro-Biogenne 

Zmiany w statusie neuroprzekaźników w moczu dostarczają ważnych informacji klinicznych i mogą wynikać 

z różnych stanów, w tym z zaburzeń metabolicznych, zaburzeń nastroju/behawioralnych, ekspozycji 

środowiskowych lub (rzadko) z obecności niektórych nowotworów. Związek pomiędzy poziomem 

neuroprzekaźników w moczu, a stanem zdrowia został udokumentowane w literaturze naukowej i może 

stanowić cenny element kompleksowej oceny stanu zdrowia. 

Na poziom neuroprzekaźników może wpływać wiele czynników, takich jak dieta (brak kofaktorów 

odżywczych: witamin, związków mineralnych wymaganych do prawidłowej funkcji enzymów), styl życia, 

wiek, płeć, wskaźnik masy ciała, zaburzenia równowagi hormonalnej, narażenie na działanie czynników 

środowiskowych, infekcje, przewlekłe stany zapalne i stosowanie nikotyny.Badanie określa ogólną ocenę 

zdolności organizmu do wydzielania i metabolizowania neuroprzekaźników i jest reprezentatywne dla 

poziomu w całym organizmie. 

Informacje uzyskane dzięki badaniu neuroprzekaźników mogą zapewnić możliwości terapeutyczne, które 

poprawiają sukces kliniczny i wyniki zdrowotne pacjenta.  

 

Profil Dzienny Kortyzolu 

Stres jest poważnym problemem medycznym, jeśli mamy do czynienia z długotrwałym stanem stresu. Może 

doprowadzić do objawów chorobowych - wyczerpania emocjonalnego i fizycznego, zespołu wypalenia, CFS 

(zespół przewlekłego zmęczenia) oraz niezdolności do pracy. Szczególnie zagrożone są osoby mające wiele 

obowiązków, często są to kobiety i mężczyźni w „kwiecie wieku” mające rodzinę i pracę, którzy nie 

rozpoznają granic swojej wydolności.  

 

Kortyzol jest naszym najważniejszym hormonem stresu, który aktywuje tzw. oś funkcji neuroendokrynnych 

organizmu. Powstaje z cholesterolu i prowadzi do reakcji organizmu, które pozwalają mu poradzić sobie z 

sytuacją stresową. W tym celu powoduje wzrost ciśnienia krwi, poziomu cukru i trójglicerydów we krwi. 

Organizm nie jest w stanie wykorzystać nagłej wysokiej podaży energii, dlatego musi ją przyswoić w inny 

sposób np. poprzez wydzielanie dużych ilości insuliny. Do pozostałych skutków działania hormonu stresu 

należy także zmniejszone ukrwienie skóry i jelit, ponieważ krew jest pilniej potrzebna w mózgu, sercu i 

mięśniach, aby były gotowe do walki z czynnikiem inicjującym stres. Jeśli mamy do czynienia z 

permanentnym stresem, kortyzol jest stale wydzielany i opisane reakcje fizyczne mają miejsce przez cały czas. 

Ciało w pewnym stopniu kompensuje wysoki poziom kortyzolu, co oznacza, że jego reakcje stają się mniejsze, 

ale mimo to stale wysokie ciśnienie krwi oraz poziom glukozy obciążają organy. Z powodu zmniejszenia 



ukrwienia jelit pojawiają się zaburzenia trawienne. Ponadto kortyzol blokuje komórkową odpowiedź 

immunologiczną: komórki NK (natural killers) i limfocyty T-pomocnicze są tłumione, co sprawia, że osoby 

zestresowane są bardziej podatne na infekcje. Zwiększa się także ryzyko rozwoju nowotworów. Jeśli stan 

stresu przedłuża się, produkcja hormonów stresu w korze nadnerczy wyczerpuje się: dana osoba jest 

zmęczona, nie ma motywacji, pojawia się wiele dolegliwości fizycznych, a każde zadanie wydaje się być 

ekstremalnym wysiłkiem. 

 

Dzięki prostemu badaniu ze śliny istnieje możliwość sprawdzenia poziomu obciążenia stresem. W tym celu 

wykonuje się Profil Dobowy Kortyzolu (3-krotne pobranie próbki śliny 8.00, 14.00, 20.00). Prawidłowo 

maksymalny poziom kortyzolu obserwowany jest w godzinach porannych, ok. 1-2 godzin po przebudzeniu. 

Następnie wartości te maleją, aby ponownie osiągnąć niewielki szczyt wczesnym popołudniem. Wieczorem 

powinny osiągać poziom minimalny. W przypadku ostrej sytuacji stresowej, poziom kortyzolu chwilowo 

wzrasta, co może wpłynąć na jedną, dwie lub wszystkie trzy wartości pomiarowe. Obniżone poziomy 

kortyzolu są charakterystyczne dla pacjentów cierpiących na wypalenie zawodowe lub zespół przewlekłego 

zmęczenia.  

 

Ważnym antagonistą kortyzolu jest dehydroepiandrosteron (DHEA), który podobnie jak kortyzol - jest 

regulowany przez ACTH i produkowany w korze nadnerczy. Pozytywnie wpływa na wartości lipidowe krwi 

poprzez obniżenie cholesterolu LDL zwiększając frakcję HDL. Ponadto poprawia stan odporności poprzez 

stymulację komórkowej odpowiedzi immunologicznej, działa przeciwzapalnie i zwiększa wrażliwość na 

insulinę. W przypadku przewlekłego stresu produkcja DHEA - podobnie jak produkcja kortyzolu najpierw 

wzrasta, by w dalszym przebiegu obniżyć się poniżej nominalnego zakresu. Produkcja DHEA jest związana 

również z wiekiem. Ludzie między 20 a 30 rokiem życia mają najwyższy wskaźnik syntezy. W dalszym 

okresie życia zdolność kory nadnerczy do produkcji DHEA maleje. Wówczas może dojść do zwiększonej 

wrażliwości na stres w starszym wieku, ponieważ brakuje antagonisty kortyzolu, a produkcja kortyzolu jest 

niezmniejszona. 
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Profil Przeciwciał Streptococcus 

Badanie wykonywane jest z próbki krwi i służy do wykrywania dwóch najczęstszych przeciwciał 

skierowanych przeciwko paciorkowcom (bakterie Streptococcus z grupy A): przeciwko DNazie w surowicy 

(ADB) oraz miana antystreptolizyny O (ASO). Oba markery wykonuje się w celu rozpoznania wcześniejszego 

zakażenia paciorkowcami beta-hemolizującymi grupy A (GAS). W większości przypadkach zakażenie można 

łatwo wyleczyć podając antybiotyki. Jeśli jednak infekcja wcześniej przebiega bez typowych objawów i 

pacjent jest nieleczony, mogą wystąpić skutki uboczne w postaci gorączki reumatycznej, która może 

uszkadzać zastawki serca i stawy lub powodować chorobę nerek zwaną kłębuszkowym zapaleniem nerek, jak 

również szkarlatynę. Ponadto przeciwciała te mogą wchodzić w reakcje krzyżowe z tkanką mózgową 

powodując nieprawidłowe zachowania. Wysokie miana zostały powiązane z PANDAS oraz z autyzmem, 

zespołem Tourette'a, zaburzeniami tikowymi, chorobą Parkinsona i OCD.  

 

Profil Metylacji SAM/SAH 

Profil metylacji osocza jest funkcjonalną oceną enzymów biorących udział w metabolizmie metioniny, który 

ma kluczowe znaczenie w procesie metylacji DNA białek i neuroprzekaźników oraz dostarcza informacje dot. 

fenotypowej ekspresji powszechnych SNP (MTHFR, MS, CBS) poprzez ocenę poziomów metioniny, 

cysteiny, SAM, SAH, homocysteiny i cystationiny w osoczu. Analiza zawiera również informacje nt. ważnego 

wskaźnika metylacji - stosunek SAM do SAH, który jest czułym wskaźnikiem niedostatecznej metylacji. 

Podwyższony poziom homocysteiny w osoczu jest niezależnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-

naczyniowych (CVD).  

 

Identyfikacja wszelkich nieprawidłowości w wyniku badania pomoże ustalić odpowiednie 

zindywidualizowane interwencje mające na celu poprawę lub normalizację metabolizmu metioniny oraz 

zapobiec niekorzystnym skutkom zdrowotnym związanym z niewystarczającą zdolnością do metylacji i/lub 

transsulfuracji.  

 

Stany związane z nieprawidłowym metabolizmem metioniny obejmują m.in. nieprawidłowy metabolizm 

neuroprzekaźników i zaburzenia psychiczne, choroby neurodegeneracyjne, stres oksydacyjny, choroby 

sercowo – naczyniowe, zaburzone endogenne procesy detoksykacji.  

 

ANALIZA PIERWIASTKOWA W TYM 

TOKSYKOLOGIA 

Analiza Pierwiastkowa z Krwi 

Chelatacja i detoksykacja  

Analizę pierwiastkową krwi szczególnie należy przeprowadzić przed rozpoczęciem i okresowo w trakcie 

detoksykacji. Metale toksyczne zaburzają metabolizm podstawowych pierwiastków i działają 

antagonistycznie w stosunku do niektórych pierwiastków. Ponadto wchłanianie, transport i metabolizm 



podstawowych pierwiastków jest wysoce zintegrowany i regulowany. Właściwa ocena stanu pierwiastków 

podstawowych jest integralnym elementem bezpiecznej i skutecznej terapii detoksykacji metali. Niewłaściwa 

suplementacja lub brak równowagi w diecie pierwiastków może mieć istotne niekorzystne skutki zdrowotne.  

 

Dlaczego badania z surowicy mają bardzo ograniczoną wartość? 

Istotnym jest fakt, iż niektóre analizowane pierwiastki jak np. wapń, potas, magnez to jony 

wewnątrzkomórkowe. Skład płynów wewnątrzkomórkowych jest bardziej podatny na niekorzystne zmiany 

stanu organizmu niż skład surowicy krwi, który jest jeszcze długo kontrolowany działaniem odpowiednich 

hormonów i wyrównywany kosztem koncentracji pierwiastków z rezerw czyli komórek krwi - erytrocytów. 

Dopiero w przypadku bardzo znacznych niedoborów ich poziom w surowicy krwi się obniża. Stąd, dla 

właściwej diagnostyki, konieczna jest analiza pierwiastków w ich magazynach - erytrocytach lub w pełnej 

krwi (elementy morfotyczne krwi + surowica). Zarówno niedobór, jak i nadmiar składników mineralnych i 

witamin wpływa na wiele procesów metabolicznych. 

 

Analiza Pierwiastkowa w Pełnej Krwi 

Analiza pierwiastków we krwi pełnej mierzy całkowite stężenie pierwiastka, niezależnie od formy 

biochemicznej i niezależnie od podziału pierwiastka na frakcje krwi. Jest metodą diagnostyczną, która pomaga 

w określeniu braku równowagi, niedoboru lub nadmiaru pewnych pierwiastków, które pełnią istotne funkcje. 

Stanowi doskonałe narzędzie do pomiaru poziomu zarówno wewnątrzkomórkowych, jak i 

zewnątrzkomórkowych elementów krążących. Elementy zewnątrzkomórkowe pełnią funkcje w surowicy lub 

są transportowane do tkanek za pomocą określonych białek. 

 

Analiza pierwiastków toksycznych w pełnej krwi jest przydatna do oceny niedawnego lub trwającego 

narażenia na toksyny, ale nie dostarcza dokładnych informacji na temat retencji netto metali toksycznych w 

organizmie. 

 

Niektóre istotne pierwiastki, takie jak selen odgrywają ważną rolę fizjologiczną zarówno w przedziałach 

wewnątrzkomórkowych, jak i zewnątrzkomórkowych. Podobnie, toksyczny metaliczny ołów jest 

transportowany zarówno w płynach, jak i komórkach (czerwonych krwinkach) krwi. 

 

Analiza Pierwiastkowa w Erytrocytach (RBC) 

Analiza ta wykonywana jest w celu ustalenia poziomu niezbędnych pierwiastków, pełniących 

wyspecjalizowane funkcje wewnątrz komórek lub na powierzchni błon komórkowych. Elementy 

wewnątrzkomórkowe pełnią bardzo specyficzne funkcje jako obowiązkowe składniki metaloprotein i 

enzymów w krwinkach czerwonych i limfocytach. Wartość tej metody wynika z faktu, że wiele pierwiastków 

występuje w znacznym stopniu wewnątrz komórek. 

Przydatna również do oceny bieżącego lub bardzo niedawnego narażenia na określone pierwiastki toksyczne, 

które gromadzą się preferencyjnie w erytrocytach. Do tych toksycznych pierwiastków należą arsen, kadm, 

ołów, metylortęć i tal.  

 



Analiza Pierwiastkowa Włosa i EHA 

Włosy są tkanką, do której wydzielane są niezbędne, a także potencjalnie toksyczne pierwiastki. Ogólnie ilość 

pierwiastka, która ulega nieodwracalnemu włączeniu do struktury rosnącego włosa, jest proporcjonalna do 

poziomu tego pierwiastka w innych tkankach ciała. Z tego powodu pierwiastkowa analiza włosa stanowi 

pośredni test przesiewowy wykrywania fizjologicznego nadmiaru, niedoboru lub nieprawidłowej dystrybucji 

pierwiastka w organizmie. 

 

Analiza Pierwiastkowa Włosa (pierwiastki odżywcze i toksyczne) wykonywana w amerykańskim 

laboratorium Doctor’s Data, oferuje badanie próbki włosa zawierające niezbędne związki mineralne oraz 

profil ekspozycji na pierwiastki toksyczne zawierający rozszerzoną gamę metali toksycznych. Kładzie dużo 

większy nacisk na obciążenia toksykologiczne, daje narzędzia do przeprowadzenia sprawnego procesu 

detoksykacji i chelatacji, ocenia poziom bieżącego narażenia na potencjalnie toksyczne metale, zwłaszcza 

metylortęć i arsen oraz uśredniony czasowo stan poszczególnych składników odżywczych. Ich wysoka 

zawartość może w większym stopniu świadczyć o ich zgromadzeniu w organizmie niż ich poziomy we krwi 

i w moczu. Z kolei Analiza Włosa (EHA) wykonywana w polskim laboratorium LifelineDiag, ocenia 

biochemiczny status komórek, określa status niedoborów, a także nieprawidłowych proporcji między 

pierwiastkami. Pomaga w identyfikacji wielu problemów zdrowotnych oraz tendencji do zachorowań. 

Informuje o stężeniu zarówno minerałów odżywczych, jak i toksycznych, dzięki czemu pozwoli dobrać 

najbardziej właściwy sposób żywienia, rodzaj suplementacji i detoksykacji. Nie jest diagnozą, a wyjątkowo 

przydatnym testem określającym ukryte i bezobjawowe (subkliniczne) postaci istniejących w organizmie 

trendów oraz tendencji. Nieskorygowanie ich na wczesnym etapie, zapoczątkuje rozwój procesów 

chorobowych. 

 

Wynik określa stężenia 29 pierwiastków oraz informacje, jakie są między nimi proporcje w organizmie. Jest 

to bardzo ważne, ponieważ odzwierciedlają równowagę biochemiczną, która jest najistotniejsza dla 

zachowania zdrowia. Na ich podstawie można ocenić aktywność metaboliczną i prawidłowość procesów 

fizjologicznych. Zawiera obszerną interpretację przygotowaną przez Jerzego Maslanky – dietetyka i 

propagatora medycyny ekologicznej, a także indywidualne zalecenia, dzięki którym dowiesz się jaką dietę 

stosować i jakie przyjmować suplementy, aby przywrócić swój organizm do stanu równowagi. 

 

Badanie EHA daje możliwość określenia własnego profilu metabolicznego, aktywności poszczególnych 

organów i gruczołów, stopnia obciążenia metalami ciężkimi, trendów i tendencji do rozwoju wielu schorzeń, 

stopnia tolerancji węglowodanów,wzorców stresu psychicznego, stanu autonomicznego systemu nerwowego. 

 

Kompleksowa Analiza Pierwiastkowa Moczu 

Analiza moczu stanowi świetną metodę oceny przebiegu przemian metabolicznych elektrolitów, kofaktorów 

i pierwiastków, niedoborów składników odżywczych w organizmie lub ogólnie, dysfunkcji narządów np. 

wątroby lub nerek, wynikającej z genetyki, stylu życia, diety lub środowiska. To bardzo skuteczne badanie 

niedoboru składników mineralnych. Diagnostyka, oprócz ogólnego wglądu w aktualny metabolizm 

pierwiastków w organizmie (a tym samym zapotrzebowania organizmu na wystarczającą ich ilość) - w tym 



specyficznych pierwiastków śladowych, takich jak miedź i chrom, pomaga monitorować skuteczność 

wszelkich dietetycznych, środowiskowych i wielu innych zmian. Wielu specjalistów wykorzystuje analizę 

pierwiastkową moczu do oceny stanu odżywienia organizmu oraz skuteczności suplementacji składników 

mineralnych podczas terapii detoksykacyjnej. Środki odtruwające mogą znacznie zwiększyć wydalanie 

określonych składników odżywczych, takich jak cynk, miedź, mangan czy molibden. 

 

Analiza pierwiastkowa moczu jest przeznaczona przede wszystkim do: diagnostycznej oceny stanu 

pierwiastków odżywczych i toksycznych w organizmie, monitorowania terapii detoksykacyjnej oraz 

identyfikacji i oceny ilościowej schorzeń związanych z utratą pierwiastków z moczem. 

Ocena stanu odżywienia i zapotrzebowania na niezbędne pierwiastki za pomocą analizy pierwiastkowej 

moczu jest trudna i problematyczna. Krew oraz inne wskaźniki asymilacji i retencji pierwiastków są lepszymi 

indykatorami stanu odżywienia organizmu. 

 

Mocz do badania może zostać również zebrany po wcześniejszym przyjęciu środków wychwytujących 

specyficzne pierwiastki toksyczne (chelatorów), np.: EDTA, DMPS, czy DMSA. Ta specyficzna analiza 

pozwala na wstępną ocenę potencjalnego obciążenia organizmu określonymi metalami ciężkimi. Analizy 

toksykologiczne ze związkami wychwytującymi pierwiastki powinny odbywać się pod opieką lekarza, który 

podejrzewając ekspozycję organizmu na określone pierwiastki toksyczne, zaleci stosowanie odpowiednich 

środków chelatujących.  

Analiza Pierwiastkowa Kału 

Analiza pierwiastków w kale dostarcza kompleksowej oceny ekspozycji środowiskowej, akumulacji i 

endogennej detoksyfikacji potencjalnie toksycznych pierwiastków. Badanie toksykologiczne kału ma za 

zadanie ocenić poziom metali ciężkich w organizmie. Badanie na metale ciężkie ma za zadanie wykrycie 

wydalanych z kałem pierwiastków. 

 

W przypadku kilku toksycznych pierwiastków takich jak rtęć, kadm, ołów, antymon i uran, wydzielanie żółci 

z metalem do kału jest główną naturalną drogą eliminacji z organizmu. Badania na obecność metali ciężkich 

w organizmie przeprowadzone w Laboratorium Doctor's Data wykazują, że zawartość rtęci w kale oraz liczba 

powierzchni amalgamatu są silnie skorelowane tak, jak ma to miejsce w przypadku poziomu rtęci w moczu 

po dodaniu DMPS przy obecności wypełnień amalgamatowych. 

 

Badanie na metale ciężkie dostarcza informacji na temat przeciążenia organizmu metalami ciężkimi, 

przyjmowanymi z pożywieniem, obciążenia metalami ciężkimi ze względu na uzupełnienia dentystyczne 

zawierające amalgamat. 

 

BADANIA GENETYCZNE 

Panel Metylacji DNA 

Badanie Metylacji DNA pozwala na przeanalizowanie wielu polimorfizmów genetycznych (SNP) w DNA 

pacjenta, które mogą wpływać na przebieg ważnych procesów zachodzących w organizmie, takich jak 



metabolizm metioniny, detoksykacja, równowaga hormonalna czy funkcja witaminy D, a także ryzyko 

wystąpienia konkretnych chorób. Większość SNP wpływa na strukturę i funkcję białek, enzymów lub 

receptorów komórkowych.  

 

Sposób leczenia można optymalizować poprzez zmianę stylu życia, a niewydajne procesy biochemiczne mogą 

być wspomagane dietetyczne, aby wzmocnić funkcjonalność niektórych ścieżek metabolizmu, co z kolei 

przełoży się na sukces terapeutyczny oraz polepszenie zdrowia i jakości życia. 

 

Badanie identyfikujące SNP – Panel Metylacji DNA – opiera się na wiedzy, jakie polimorfizmy wpływają na 

konkretne aspekty zdrowotne: wrażliwość na insulinę, choroby kości, nowotwory, choroby układu krążenia, 

procesy detoksykacyjne, płodność, metylację czy równowagę neurotransmiterów, dzięki czemu istnieje 

nadzieja, że znalezienie i zbadanie tych małych zmian w DNA doprowadzi do lepszych i bardziej 

zindywidualizowanych interwencji medycznych. 

 

Autyzm – Pakiety na START 

Autyzm często jest określany jako zaburzenie spektralne, co oznacza, że objawy mogą być bardzo różnorodne. 

Obecnie poznanych jest wiele czynników mogących mieć wpływ na wystąpienie i zaostrzenie objawów 

zaburzenia. Zazwyczaj jest to kombinacja czynników genetycznych, środowiskowych, metabolicznych i 

innych, stanowiących unikatową, indywidualną kombinację, różną dla poszczególnych osób objętych tym 

zaburzeniem. 

 

PAKIETY NA START - AUTYZM zawierają zestawy badań, które umożliwiają rozpoczęcie terapii we 

właściwej kolejności działań: od interwencji dietetycznej, przez leczenie p/grzybicze, do całościowego 

wsparcia jelit. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez dietetyka. 

 

Każdy z pakietów AUTYZM – BADANIA NA START obejmuje takie badania jak: Badanie Bazowe Jelit (i 

jego modyfikacje), Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny oraz Nietolerancje Pokarmowe IgG69. W 

pakiecie V Badanie Bazowe Jelit zostało zastąpione badaniem Analiza Mikrobiomu Profil Kompleksowy w 

ramach którego przeprowadzana jest szersza analiza mikrobioty jelitowej wraz z analizą próbki pod kątem 

pasożytów. Dodatkowo badanie zawiera analizę niestrawionych resztek pokarmowych oraz parametry: 

zonulinę i histaminę. Badanie PAKIET NA START wykonywane jest z próbki kału dostarczonej do 

laboratorium. 

 

Badania zostały zestawione w pięciu Pakietach: 

 

PAKIET NA START I 

Badanie Bazowe Jelit + Nietolerancje Pokarmowe IgG69 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa Nietolerancja 

Glutenu/Kazeiny 

 

PAKIET NA START II 



Badanie Bazowe Jelit z Zonuliną lub Histaminą + Nietolerancje Pokarmowe IgG69 + Analiza D-Arabinitolu 

+ Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny 

 

PAKIET NA START III 

Badanie Bazowe Jelit Profil PLUS + Nietolerancje Pokarmowe IgG69 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa 

Nietolerancja Glutenu/Kazeiny 

 

PAKIET NA START IV 

Badanie Bazowe Jelit Profil Stres + Nietolerancje Pokarmowe IgG69 + Analiza D-Arabinitolu + Opiatowa 

Nietolerancja Glutenu/Kazeiny 

 

PAKIET NA START V 

Analiza Mikrobiomu Profil Kompleksowy + Nietolerancje Pokarmowe IgG69 + Analiza D-Arabinitolu + 

Opiatowa Nietolerancja Glutenu/Kazeiny 

 

D-arabinitol 

U dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu często stwierdza się zaburzenia równowagi flory jelitowej, do 

których należy przerost drożdży w jelitach, manifestujący się zmianami nastroju i zachowania. D-Arabinitol 

jest metabolitem wytwarzanym przez drożdże z rodzaju Candida. Badanie to pozwala na wykrycie czynnej 

infekcji, zwłaszcza u dzieci z osłabioną odpowiedzią immunologiczną, a jego podwyższone stężenie jest 

podstawą to wprowadzenia okresowej diety przeciwgrzybiczej oraz innych działań w tym zakresie. 

 

Nietolerancje pokarmowe IgG69 (IgG w klasie 1-4)  

Jako podstawową przyczynę wzrostu przeciwciał IgG w przebiegu nietolerancji pokarmowej uznaje się zespół 

nieszczelnego jelita, czyli przerwanie ciągłości bariery jelitowej. Przeciwciała IgG mogą wywołać reakcję po 

upływie wielu godzin lub nawet dni od zadziałania bodźca, co powoduje trudności w określeniu bezpośrednich 

zależności pomiędzy ekspozycją na określone składniki pokarmowe, a pojawieniem się określonych 

problemów.  

 

Objawami nietolerancji typu IgG 1-3, mogą być: mdłości, uczucie pełności, odbijanie, gazy, biegunki, 

wzdęcia, zaparcia. 

 

Objawami nietolerancji typu czwartego (IgG4), mogą być: trudności z zasypianiem i przewlekłe zmęczenie, 

zmiany zachowania, stany lękowe, migreny, bóle stawów i kości, zaburzenia widzenia, różnego rodzaju 

zmiany skórne. U dzieci z problemem rozwojowym zazwyczaj wykonuje się badanie IgG4. 

 

Opiatowa nietolerancja glutenu i kazeiny  

U osób z autyzmem równie często występuje niealergiczna nadwrażliwość na gluten i kazeinę (tworzenie tzw. 

egzorfin). Metabolizm tych naturalnie występujących białek może być zaburzony, co skutkuje 

występowaniem produktów pośrednich zachodzących przemian – opioidów (peptydów). Przyczyną ich 

powstawania, jest niedobór enzymu, odpowiedzialnego za ich rozkład w organizmie, skutkiem czego, opioidy 



dostają się przez obie bariery (jelito-krew i krew-mózg) do układu nerwowego – zmieniając zachowanie 

dziecka. 

 

Postawienie diagnozy nietolerancji glutenu i kazeiny na podstawie Analizy Substancji Opiatowych z Moczu 

i zastosowanie restrykcyjnej diety bezglutenowej lub bezmlecznej lub obu tych diet sprawia, że większość 

osób z nietolerancją odczuwa poprawę zdrowia, dzięki wycofaniu różnych objawów. 

 

Badania Bazowe Jelit/Analiza Mikrobiomu 

Objawy ze strony przewodu pokarmowego dotykają aż 70% dzieci autystycznych. Przeprowadzone badania 

wskazują, że dolegliwości związane z dysfunkcją układu pokarmowego mają swoje odzwierciedlenie w 

zwiększonej drażliwości, niepokoju, problemach ze snem, agresją, autoagresją i wycofaniu społecznym. W 

grupie dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, zanotowano występowanie bólu brzucha, bardzo często 

zaparcia, biegunki, refluks, dyskomfort w obrębie cewki moczowej, stawów (wywołane odkładaniem się 

szczawianów) oraz inne przykre dolegliwości. 

 

Badanie polega na laboratoryjnej analizie mikrobioty jelitowej z zaznaczeniem zarówno deficytów 

bakteryjnych, szczególnie  jak i przerostu patogennej flory dysbiotycznej. W zakres badania wchodzi również 

analiza markerów stanu zapalnego, ocena trawienia i wchłaniania, ocena markerów trzustkowych oraz 

immunologii jelit. 

 

Badanie Analiza Mikrobiomu obejmuje zakresem bardzo szeroką mikrobiologię jelita wraz z oceną poziomu 

np. bakterii Oksalobakter (związanej z kumulacją szczawianów), określeniem trzech najbardziej 

rozpowszechnionych szczepów patogennej Clostridii, 11 bakteryjnych patogenów, mycobiomem i 

metabolomem. Zawiera również ocenę markerów trawienia i wchłaniania z zaznaczeniem dwóch markerów 

zapalnych oraz markerów szczelności jelitowej zonuliny i histaminy.  

 

Badanie w swoim zakresie zbliżone jest do badania GI Effects (lab.Genova/UK). W obu badaniach 

wykorzystuje się technologię PCR zarówno w mikrobiologii, jak i parazytologii. 

 

Reasumując, na podstawie pakietu proponowanych badań (w zależności od zakresu badania jelit), możemy 

podejmować różnorodne interwencje, zaczynając od koniecznych interwencji dietetycznych, leczenia 

p/grzybiczego, łagodzenia stanów zapalnych, wspierania i uzupełniania w sposób celowany – mikrobioty 

jelitowej, podjęcia walki z patogenami, aktywizowania immunologii jelitowej, uszczelniania bariery jelitowej, 

aż po poprawę procesów trawienia i wchłaniana. 

 

Pakiety Tężyczkowe 

Tężyczka jest chorobą polegającą na wzmożonej reaktywności połączeń nerwowo-mięśniowych. Na jej obraz 

składa się szereg symptomów. Rozróżnia się tężyczkę jawną i utajoną. Tężyczka jawna, gdzie obserwujemy 

niski poziom wapnia, objawia się skurczami w obrębie aparatu mowy, twarzy, rąk i stóp oraz omdleniami. 

Dla tężyczki utajonej charakterystyczny jest właściwy poziom wapnia przy obniżonym poziomie magnezu 



lub występowanie zasadowicy. W tym przypadku obserwujemy pogorszenie nastroju, rozdrażnienie oraz 

specyficzne objawy neurologiczne (objawy Chvostka, Trousseau oraz Ibrahima–Lusta). 

 

Źródłami braku równowagi pierwiastków w organizmie mogą być: niezbilansowana dieta, schorzenia układu 

pokarmowego, zaburzenia endokrynologiczne, nefrologiczne oraz choroby genetyczne. 

 

Istotnym jest fakt, iż większość pierwiastków kluczowych dla tężyczki, to jony wewnątrzkomórkowe. Skład 

płynów wewnątrzkomórkowych jest bardziej podatny na niekorzystne zmiany stanu organizmu niż skład 

surowicy krwi, który jest jeszcze długo kontrolowany działaniem odpowiednich hormonów. Stąd właściwe 

badanie na tężyczkę wymaga analizy składu pierwiastkowego w komórkach krwi, czyli w erytrocytach. 

 

Wynik badania podany jest w formie graficznej i opisowej z propozycją terapii. 

 

Pakiet Kompleksowy KPU 

Kryptopiroluria (KPU) jest biochemiczno-enzymatycznym zaburzeniem metabolizmu hemu 

uwarunkowanym genetycznie, jednak wśród przyczyn rozwoju wymienia się także czynniki środowiskowe, 

infekcyjne oraz psychologiczne. Problem może dotyczyć ponad 90% osób cierpiących na Hashimoto, ale 

również z niedoczynnością tarczycy o niejasnej przyczynie. Choroba ta występuje rodzinnie, co wskazuje na 

jej uwarunkowanie genetyczne. W początkowej fazie choroby często obserwuje się pogorszenie pamięci 

krótkotrwałej, pamięci nazw i charakteru pisma. 

 

Badanym parametrem w moczu jest HPU (kompleks 5-hydroksy-hemopirolaktam-cynk-chelat), który stanowi 

główny produkt pewnego zaburzenia przemiany materii. 

 

Pirole stanowią element składowy hemu, który podczas przemiany materii u osób zdrowych jest wydalany w 

barwnikach żółciowych z kałem. Z powodu osłabionej aktywności enzymów dochodzi do nagromadzenia 

piroli w organizmie. W następstwie nie są już one wydalane z kałem, lecz poprzez tworzenie związków 

chemicznych z cynkiem, manganem, biotyną, chromem, magnezem i witaminą B6 w postaci kryptopiroli  

z moczem, co prowadzi do powstania niedoborów tych substancji w organizmie, których nie da się uzupełnić 

samym pożywieniem. Skutkiem tego może być zwiększona skłonność do zakażeń, zaburzenia gojenia się ran, 

podatność skóry na skaleczenia, wypadanie włosów i zaburzenia troficzne (łamliwe paznokcie, szorstkie 

włosy, pękająca skóra). Ponadto niedobór tych substancji odżywczych, stanowi zaczątek wielu chorób 

uwarunkowanych metabolicznie, jak np. autoimmunologiczne choroby tarczycy  

i jelit, reumatyzm, cukrzyca, alergia, a także szeregu zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych. Pojawiają 

się objawy takie jak zmęczenie, osłabienie koncentracji, a nawet depresje aż po objawy zbliżone do psychozy.  

 

Po wykonaniu oznaczenia z moczu, a przed wdrożeniem suplementacji istotnym jest, aby sprawdzić poziom 

pierwiastków kluczowych dla KPU we krwi. Pozwoli to na indywidualne dobranie suplementacji w 

odpowiedniej dawce. Niebezpieczne dla zdrowia są, zarówno niedobory pierwiastkowe, jak i ich 

przedawkowanie.  Diagnostyka Wspierająca KPU to Analiza Pierwiastkowa z Erytrocytów, w której skład 



wchodzi oznaczenie magnezu, potasu, cynku, manganu, selenu oraz witaminy B6 i biotyny. Wykonanie 

Pakietu Kompleksowego stanowi całościową diagnostykę przy problemie Kryptopiroluriii.  

 

Wynik badania przedstawiony jest w formie graficznej i opisowej z propozycją terapii. 

 

Profile Organix 

Zaburzenia trawienia spowodowane brakiem enzymów, koenzymów, mikroelementów (zwłaszcza witamin), 

ale także chorobami jelit i niezrównoważoną dietą zwykle prowadzą do niekompletnego rozkładu 

węglowodanów i białek. Wynikająca z tego zmiana wartości pH sprzyja wzrostowi i rozprzestrzenianiu się 

mikroorganizmów chorobotwórczych w górnych odcinkach jelita cienkiego. Drobnoustroje te z kolei 

przekształcają nadmiar metabolitów w toksyczne produkty rozkładu - kwasy organiczne, które są eliminowane 

przez nerki i wykrywalne w moczu. 

 

Produkty pośrednie metabolizmu (przemiany materii), tzw. kwasy organiczne, umożliwiają dogłębny wgląd 

w biochemiczne procesy metaboliczne. Jako koenzymy i kofaktory, witaminy i pierwiastki śladowe 

odgrywają istotną rolę we wszystkich procesach biochemicznych. W przypadku niedoboru kofaktorów, 

sekwencja reakcji w metabolizmie jest zaburzona, produkty pośrednie nie mogą być metabolizowane i są 

wydalane z moczem. Za pomocą badania moczu Organix® można wykryć zaburzenia i deficyty w obszarze 

centralnego wytwarzania energii, indywidualnego zapotrzebowania witaminowego, funkcji detoksykacji, 

metabolizmu w ośrodkowym układzie nerwowym i mikrobiologicznej wydajności metabolicznej w 

przewodzie pokarmowym. 

 

Badania Organix pozwalają na zdiagnozowanie zaburzeń metabolicznych poprzez analizę różnych kwasów 

organicznych związanych z: metabolizmem kwasów tłuszczowych i węglowodanów, komórkową i 

mitochondrialną produkcją energii, witaminami z grupy B, metabolizmem neurotransmiterów, detoksykacją 

organizmu oraz aktywnością flory jelitowej (bakterie, w tym Clostridium sp. i drożdże). 

 

Badanie jest zalecane osobom z problemami z utrzymaniem masy ciała, zaburzeniami snu, depresją, 

wrażliwym na odczynniki chemiczne. 

 

Wszystkie profile badań, w których oznaczana jest zawartość kwasów organicznych, wykonywane są z 

moczu.  

 

Badanie Organix służy zarówno do diagnozy zaburzeń biochemicznych, jak i monitorowania przebiegu oraz 

efektywności stosowanej terapii. Umożliwia zaprojektowanie zindywidualizowanej suplementacji, dzięki 

której możliwe będzie odzyskanie równowagi biochemicznej.  

 

Badania Organix są cennym narzędziem diagnostycznym pozwalającym na ustalenie: 

● funkcjonalnego zapotrzebowania na witaminy oraz minerały, 

● zapotrzebowania na witaminy z grupy B, 

● niedoborów aminokwasów, 



● stresu oksydacyjnego i zapotrzebowania na antyoksydanty, 

● wydajności procesu detoksykacji, 

● metabolizmu neurotransmiterów, 

● wydajności mitochondrialnego szlaku energetycznego, 

● markerów przerostu bakterii oraz drożdży.  

 

Profile badań Organix®:  

 

● Organix® - kompleksowy profil, który zawiera wszystkie parametry za wyjątkiem tych zawartych w 

profilu TMAO.  

● Organix® Dysbioza (Gastro) – zawiera metabolity bakterii i drożdżaków zasiedlających przewód 

pokarmowy. Pozwala na wczesne wykrycie zaburzeń równowagi mikrobioty jelitowej oraz stanowi 

świetne uzupełnienie klasycznych badań oceniających zaburzenia mikrobioty jelitowej z kału.  

● Organix® Detox -  

● Organix® Neuro – zawiera parametry dot. metabolizmu tryptofanu silnie skorelowanych z depresją  

i innymi chorobami somatycznymi z towarzyszącymi objawami psychologicznymi. 

● Organix® Metabolizm energetyczny  

● Organix® Metabolizm wit. gr. B    

● Organix® TMAO – zawiera tlenek trimetyloaminy (TMAO) jako jeden z kluczowych metabolitów 

bakteryjnych biorących udział w rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, który powstaje 

oksydacyjnie w wątrobie z trimetyloaminy (TMA). Zawiera także metyloaminy takie jak cholina i 

betaina, które w niekorzystnych okolicznościach mogą działać jako prekursory TMAO. 

● Organix® Total – najbardziej kompleksowy profil zawierający wszystkie parametry, które zawarte są 

w pozostałych wariantach. Dostarcza informacji o komórkowym metabolizmie składników 

odżywczych.  

 

Pozostałe profile to poszczególne części badania Organix®.  

 

Literatura: 

1. Bralley JA, Lord SR. Organic compounds in urine: Metabolic profiling to assess functional nutrient 

deficiencies, gut dysbio- sis, and toxicity. In: Murray (eds). Natural Medicine Pizzorno, London: 

Churchill Livingstone 1998; 1-9. 

2. Rogers S. Using organic acids to diagnose and manage recalci- trant patients. Alter Health Med 2006; 

12(4): 44-45. 

3. Lord RS et al. Urinary markers of yeast overgrowth. Integrative Medicine 2004; 3(5): 24-29. 

4. Shaw W, Chaves E, Luxem M. Abnormal urine organic acids as- sociated with fungal metabolism in 

urine samples of children with autism: preliminary results of a clinical trial with antifun- gal drugs. 

The Proceedings of the Autism Society of America National Conference on Autism 1995, Greensboro.  


