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Streszczenie Niedobór laktazy/hipolaktazja (lactase deficiency/hypolactasia – LD/HL) – niska aktywność laktazy
w nabłonku jelita cienkiego w stosunku do obserwowanego u niemowląt. Weryfikowalny bezpośrednio za pomocą
biopsji jelita cienkiego. Pośrednio o predyspozycji do HL świadczy genotyp -13910 C/C genu promotorowego dla
genu laktazy.
Zespół złego wchłaniania laktozy (lactose malabsorption – LM) – upośledzenie wchłaniania laktozy przez jelito
cienkie. Obiektywnie weryfikowalny wodorowym lub wodorowo-metanowym testem oddechowym lub pomiarem
stężenia glukozy we krwi po obciążeniu laktozą.
Nietolerancja laktozy (lactose intolerance – LI) – zespół objawów klinicznych (nudności, wzdęcia, kruczenia, przelewania, bóle brzucha, luźne stolce), występujących po spożyciu laktozy przez osoby z LM. Możliwa jedynie weryfikacja subiektywna na podstawie objawów zgłaszanych przez pacjenta.
Słowa kluczowe: hipolaktazja, zespół złego wchłaniania laktozy, nietolerancja laktozy.
Summary  Lactase deficiency/hypolactasia (LD/HL) – is a condition in which lactase activity in the small intestinal brush border is low as compared to the level at infancy, which may be directly verified by an intestinal biopsy.
Demonstration of the -13910 C/C genotype for the lactase promoter gene can be used as an indicator for a predisposition to HL.
Lactose malabsorption (LM) – is the state of impaired lactose absorption in the small intestine. This may be objectively demonstrated via a hydrogen breath test, a hydrogen/methane breath test, or via the blood glucose concentration following the lactose load.
Lactose intolerance (LI) – is the symptomatic response (including nausea, flatulence, bloating, abdominal pain,
diarrhea) after the ingestion of lactose by individuals with LM. The verification of LI relies on self-reported symptoms
after the lactose ingestion by the patient.
Key words: hypolactasia, lactose malabsorption, lactose intolerance.

Laktaza – disacharydaza produkowana przez
rąbek szczoteczkowy nabłonka jelita cienkiego odpowiada za hydrolizę cukru mlecznego (laktozy) do
D-glukozy i D-galaktozy, które jako cukry proste
mogą zostać wchłonięte do krwi. Prawidłowa produkcja enzymu, stosowna do ilości spożywanej laktozy, gwarantuje skuteczny rozkład dwucukru i zapobiega jego pasażowaniu do dalszych odcinków
jelit. W przypadku niedoboru aktywności laktazy

(hipolaktazja) laktoza przedostaje się do jelita grubego, gdzie pod wpływem flory bakteryjnej ulega
procesom fermentacyjnym, powodując produkcję
gazów jelitowych oraz osmotycznie „zatrzymuje”
wodę, mogąc prowadzić do zmiany konsystencji
stolca. Obydwa zjawiska przyczyniają się do występowania objawów klinicznych [1].
Pierwotny niedobór laktazy typu dorosłych
(adult type hypolactasia – ATH, hipolaktazja typu

dorosłych) jest najczęstszym niedoborem enzymatycznym spotykanym wśród ludzi. Zjawisko dotyczy około 70% dorosłej populacji świata (ok. 4 mld
osób) i związane jest z fizjologicznym procesem
wyciszania aktywności genu odpowiedzialnego za
produkcję laktazy. Ludzie, podobnie jak inne ssaki,
tracą zdolność efektywnego trawienia cukru mlecznego po zakończeniu okresu karmienia piersią.
Produkcja laktazy obniża się około 90% w stosunku do okresu niemowlęcego [2]. Czas i dynamika
zmian mogą się znacznie różnić u poszczególnych
osób oraz grup etnicznych. Wśród osób rasy białej
obniżanie produkcji laktazy do poziomu skutkującego objawami klinicznymi rzadko rozpoczyna się
przed 6. rokiem życia, natomiast u osób rasy czarnej czy żółtej pierwsze objawy dyskomfortu jelitowego mogą pojawić się nawet przed 3. rokiem życia [2–4]. W Polsce genetyczna predyspozycja do
ATH występuje u około 30% osób, natomiast kliniczne objawy pojawiają się u znacznie mniejszego
odsetka młodych dorosłych [5].
U części ludzi występuje mutacja w sekwencji
genu promotorowego dla genu kodującego laktazę,
która chroni przed obniżaniem/zanikiem produkcji
laktazy. Pozwala to na „bezpieczną” konsumpcję
produktów mlecznych przez całe życie [6]. Mutację tę uważa się za adaptacyjną w stosunku do stosowanej diety, ponieważ występuje częściej w populacjach, które wcześniej udomowiły bydło i dla
których mleko stało się istotnym składnikiem pokarmowym.

Terminologia
Niedobór laktazy/hipolaktazja (lactase deficiency/hypolactasia – LD/HL) – stan charakteryzujący się niską aktywnością laktazy w rąbku szczoteczkowym nabłonka jelita cienkiego w stosunku
do obserwowanego u niemowląt. Weryfikowalny
bezpośrednio za pomocą biopsji jelita cienkiego
[7]. Pośrednio o predyspozycji do HL świadczy genotyp -13910 C/C genu promotorowego dla genu
laktazy. Genotypy T/T i C/T związane są z przetrwałą aktywnością enzymu [6].
Zespół złego wchłaniania laktozy (lactose malabsorption – LM) – upośledzenie wchłaniania laktozy przez jelito cienkie. Obiektywnie weryfikowalny wodorowym lub wodorowo-metanowym testem oddechowym lub pomiarem stężenia glukozy
we krwi po obciążeniu laktozą [1, 8].
Nietolerancja laktozy (lactose intolerance – LI)
– zespół objawów klinicznych (nudności, wzdęcia,

kruczenia, przelewania, bóle brzucha, luźne stolce) występujących po spożyciu laktozy przez osoby z LM. Na nasilenie odpowiedzi klinicznej ma
wpływ nie tylko bezwzględna ilość laktozy, która
nie uległa wchłonięciu w jelicie cienkim, ale także
wrażliwość osobnicza [1, 7]. Osoby z LM mogą nie
zgłaszać dolegliwości po spożyciu laktozy. Logiczną
konsekwencją tego stanu jest znacznie większa częstość występowania LM niż LI [5]. Obydwa terminy bywają jednak stosowane zamiennie albo wręcz
mylnie utożsamiane. Terminologia wydaje się mieć
w tym przypadku olbrzymie znaczenie. Zgodnie
z dostępnymi danymi z piśmiennictwa uważa się,
że LM, w przeciwieństwie do LI, nie wymaga leczenia, w tym stosowania jakichkolwiek restrykcji dietetycznych. Brak jest jednak dowodów naukowych
potwierdzających powyższe podejście [7, 8].
Skutki zdrowotne LI związane są przede wszystkim z unikaniem spożywania mleka i produktów
mlecznych. Konsekwencją może być mniejsza niż
zalecane dzienne spożycie podaż wapnia i witaminy D [9]. Restrykcyjne ograniczenie spożycia
produktów mlecznych na podstawie jedynie występujących objawów klinicznych wydaje się nieuzasadnione. Objawy kliniczne w LI są nieswoiste,
wiadomo ponadto, że nawet osoby z potwierdzoną LI są w stanie spożywać pewne ilości laktozy,
nie odczuwając dyskomfortu. Przeprowadzone dotychczas badania wskazują na możliwą tolerancję
pewnej ilości laktozy (zdaniem niektórych autorów
nawet 125–250 ml mleka) podawanej w pojedynczej dawce na czczo. Jednak dane dotyczące maksymalnej tolerowanej dawki laktozy pochodzące
z przeglądów literatury są sprzeczne i wskazują na
konieczność dalszych badań w tym zakresie [7, 8].
Wiadomo natomiast, że na wystąpienie oraz
nasilenie objawów klinicznych mają wpływ:
1) postać produktu, w jakim laktoza jest spożywana (np. produkty fermentowane: jogurt, kefir,
sery twarde są lepiej tolerowane niż mleko),
2) rozkład dawki na różne posiłki w ciągu dnia,
3) inne pokarmy spożywane razem z produktem
zawierającym laktozę,
4) współistnienie patologii przewodu pokarmowego, np. zespół jelita drażliwego, alergie pokarmowe,
5) aspekty psychologiczne modyfikujące percepcję dyskomfortu jelitowego,
6) ilość „rutynowo” spożywanej laktozy – stopniowe zwiększanie obciążenia ma prowadzić do
adaptacji flory bakteryjnej do częściowego rozkładu laktozy na drodze niezwiązanej z produkcją gazów [7].
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