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Laktoza mleka
- ptzyczyną negatywnych reakcji

pokarmowych u ludzi
Katedra Higieny Zywności Zwierzęcego Pochodzenia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, ul. Akademicka 12,20-033 Lublin

Laktoza (4- B- galaktozydo glukoz a) j est głównym
węglowodanem występującym w mleku ssaków. Jej
poziom ilościowy w mleku różnych gatunków zwle-
rząt t człowieka podano w tab. 1. Pod względem
chemicznym jest dwucukrem składającym się z D-
-glukozy i D-galaktozy, połączonych wiązaniem P-
-glikozydowym, W organizmie ludzi spełnia wielo-
rakie funkcje, Jest jedynym źródłemenergii w okre-
sie karmienia mlekiem, pobudza perystaltykę jelit
i rozwój w nich pozytywnych dlaprocesów trawienia
bakterii fermentacji kwasu mlekowego oraz stymu-
luje prawidłowe funkcjonowanie komórek nerwo-
wych i wykorzystanie wapnia z dtety. Laktoza, po-
mimo tych licznych pozytywów, jest jednak dla
niektórych |ldzi czynnikiem patogennym, unie-
mozliwiającym w ogóle spozywanie mleka (2).Zja-
wisko to określane jest jako nietolerancja laktozy.

Trawienie laktozy

Laktoza, spozyta wraz z mlekiem jest w jelicie
cienkim hydrolizowana przęz ęnzym P-D-galakto-
zydazę (laktaza, E,C.3.2.1.23) do glukozy i galak-
tozy. Te dopiero monocukry są wchłaniane przez
or g an i zm. L aktaza, enzy m r ozkładaj ący 1 akto zę, wy -
stępujć powszechnie w przyrodzie - w tkankach
ludzi i zwierząt, roślinach i drobnoustrojach (cyt. 6).

Tab. 1. Zawartość laktozy
w mleku spożywanym przez czlowieka (12)

ELZBIETA PEŁCZYŃSKA

artykuł przeglądozny

U ludzi wytwarzana jest w błonie śluzowej jelita
cienkiego począwszy od ok. 3 miesiąca życia pło-
dowego, ale cechuje się wówczas niewielką aktyw-
nością. Aktywność enzymu wzrasta dość szybko
dopiero po urodzeniu, utrzymuje się na wysokim
poziomie od 2-5 roku zycia, po czym ulega obni-
zeniu.

U ludzi występują zasadntczo dwie postacilaktazy
(6). Jedna, zlokalizowana w śluzówce jelita cien-
kiego jest enzymem lizosomalnym o aktywności w
pH 3,0, biorącym ldział w wewnątrzkomórkowym
rozpadzie glikoprotein i mukopolisacharydów, nie
hydrolizującym jednak laktozy mleka. Druga, o prak-
tycznym znaczenil w trawieniu cukru mlekowego,
wchodzi w skład warstwy glikoproteinowej pokry-
waj ącej kosmki j elitowe, tw orzącej tzw. rąbek szczo -

teczkowy. Maksymalną aktywność wykazuje ona w
pH 6,0 i łatwo rozkłada laktozę. Niektórzy altorzy
(4) wyróżniają jeszcze trzeciąformę enzymu - cyto-
p|azmatyczną, której funkcje nie zostały jednak do-
tychczas wyjaśnione.

Laktaza,,rąbka szczoteczkowego" j est enzymem
o duzej wrazliwości na niewielkie nawet zmiany
środowiska, Spośród sacharolitycznychenzymów je-
litowych ulega najłatwiej i najczęściej uszkodzeniu.
Jej poziom ilościowy w błonie śluzowej jelita jest
stosunkowo niewielki (4). Wszelkie zaburzenia w
trawieniu cukru mlekowego, wynikające z braku
lub obnizenia aktywności B-D-galaktozydazy pro-
wadzą do nietolerancji laktozy.

Występowanie nietolerancji laktozy

Brak lub niska aktywność |aktazy w organizmie
ludzkim ma przede wszystkim przyczyny genetycz-
ne . Zw iązane j es t to z htstory cznie uw arunkow an y mi
zw y czajami żywien iow ymi i kulturowymi populacj i
ludzkiej (2, 8, 13). W populacjach, które wcześniej
udomowiły zwieruęta mlęcznę i u których zwyczaj
picia mlekajest juz od dawnautrwalony, dość wcześ-
nie doszło do adaptacji trawienia laktozy;zablrzenia
w przyswajalności tego cukru występują u tych grup
stosunkowo rzadko - w 0-30Vo (14). Dotyczy to
ludności Europy północno-zachodniej i środkowej,
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NCJI LĄKTOZY NA Śwtncrt

Aborygeni'

Przyczyny pierwotne zwl1zane są
z wrodzonym obnizeniem aktywno-
ści enzymu, polegającym na braku
syntezy jego części białkowej, Ten
rodzaj alaktazjt cechuje często ro-
dzinne występowanie choroby i w
przewadze dotyczy osobników męs-
kich. Do ptzyczyn wtórnych (na-
bytych) należą zablrzenia i scho-
rzęnla występujące w obrębie jelita,
które w efekcie doprowadzają do
zaniku kosmków jelitowych. Czyn-
ność laktazy ulega łatwo uszkoclze-
niu takze w wyniku zakażeń parwo
i rotawirusami. Wtórny niedobór lak-
tazy może wystąpić w każdym wie-
ku i nie ma podłoza genetycznego.
Są to najczęściej stany przejściowe,
ustępujące po zastosowaniu odpo-
wiedniej diety lub leczenia farma-
kologicznego. Nalezy podkreślić, ze

olrvną z nisĘ
częstotliwością zaburzcń
rr,chlnniłuin laktozy

obszary z ł_vsoĘ
uęslotlirvością zabuneń
wcbhnianił lłktolry

niektórych rejonów śródziemnomorskich, części Blis-
kiego Wschodu oraz niektórych tylko rejonów Afry-
ki i Indii. Natomiast w populacjach ludzkich, w
których z różnych względów, m.in, i kulturowych
mleko nie stanowiło podstawowego środka spozyw-
czego, zaburzenia w trawieniu laktozy wynoszą nawet
IOO7o. Dotyczy to następujących grup etnicznych:
wszystkich Indian amerykańskich, Eskimosów, miesz-
kańców pofudniowo-wschodniej i wschodnie1 Azji,
ludności Fidżi, Nowej Gwinei i australijskich Abo-
}§enów, większości mieszkańców basenu Morza
Sródziemnego, Bliskiego Wschodu, Afryki i Indii
(1, 14) (ryc.1). Istnieje wreszcie mała grupapopulacji
o średnim stopniu tolerancji laktozy, w granicach
30-6OVo. Jest to ludność pochodząca z grup dobrze
i źle tolerujących ten cukier, która wchodząc we
wzajemne zwtązki uległa wymieszaniu. Stanowią
ją Mulaci, Afro-Arabowie, potomkowie związków
między Eskimosami i Finami, czy Meksykanami i
Amerykanami ( 14). Teoria ta znajduje potwierdzenie
w populacji amerykańskiej, w której biali Amery-
kanie, mający przodków pochodzących z Europy
Zachodniej, wykazują zablrzenia w trawieniu lak-
tozy jedynle w 6-25Vo przypadków, natomiast Mu-
rzyni amerykańscy w 4 1-8 I7o, Indianie amerykań-
scy, Aleuci i Eskimosj w J57o, a ludność orientalna
osiadła w USA w 65-100Vo (3, 14). Ocenia się, ze
1/3 populacji ludzkiej nie toleruje laktozy (2). W
sondazowych badaniach przeprowadzonych w Pol-
sce nietolerancję laktozy stwierdzon o u 37 ,SVa osób
(cyt, 4).

P rzy czy ny nietolerancj i laktozy

Wynikają one przede wszystkim z niedoboru lak-
tazy,któty może mieć charakter pierwotny lub wtór-
ny (2, 4).

nietolerancji laktozy nie mozna łączyć z a|ergtą na
mleko. Jest ona wynikiem dztałania innych mecha-
nizmów i nie ma tła immunologicznego (11).

Objawy

Objawy nietolerancji laktozy zależą od wieku
osobnika i charakteru zywienia (4). Przy zaburze-
niach trawienia cukru mlekowego jest on w nie-
wielkim tylko stoprriu wchłaniany, częściowo nato-
miast wydalany jest z kałem a częściowo ulega
fermentacji bakteryjnej w jelicie grubym. Nie stra-
wiony cukier, zalegający w jelicie, powoduje prze-
mieszczanie się wody i elektrolitów z przestrzeni
okołokomórkowych do światła jelita i wzrost ciśnienia
osmotycznego treści jelitowej. Powstające równo-
cześnie w wyniku fermentacji kwasy organiczne
dr ażniąbłonę ś luzo w ą j elit. Do chodzi do up orc zy wej
biegunki o charakterze kwaśnym, prowadzącej do
szybkiego odwodnięnia organizmu. Towarzyszą jej
wzdęcia, napadowe bóle brzucha i tzw. przelewania
treści jelit. U niemowląt i małych dziecl,, które otrzy-
mują w pozywieniu duzą i]ość laktozy, objawy nie-
tolerancji są gwałtowne i manifestują się przede
wszystkim biegunką. U młodzieży i osób dorosłych
objawy są łagodniejsze. Pierwsze oznaki nietole-
rancji laktozy pojawiają się w 30-90 min. po spo-
zyciu mleka, a biegunka po 2 godzlnach. Objawy
te ustępują po 2-6 godz. od spozycia mleka (7).

Postępowanie lecznicze

Nietolerancja laktozy stanowi istotny problem zy-
wieniowy. Podstawowym postępow aniem leczniczy m
jest eliminowanie laktozy lub ograniczenie jej ilości
w diecie. U niemowląt dotyczy to głównie mleka,
u dzieci starszych i osób dorosłych wszystkich pro-
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Tab. 2. Produkty spożywcze zawierające laktozę (4)

Produkty

z niską zawartością laktozy
< 1gl100 g produktu

twaróg, masło, margaryna,
niektóre dania z mięsa i ryb
(kotlety, wędliny, filety rybne),
wyroby cukiemicze,
cukierki mleczne (toffi),
produkty czekoladowe nadziewane,
niektóre napoje musujące,
niektóre wyroby piekarnicze np, chleb,
frytki lub przekąski

z wysoką zawartością laktozy
> 1gl100 g produktu

mleko wszystkich gatunków zwterząt,
śmietana i śmietanka, jogurty, kefiry, lody,
niektóre pfzystawki,
zupy zabielane mlekiem (śmietaną),

SoSy, przyprawy,
niektóre sztuczne środki dosładzające,
czekolada mleczna,
wyroby mączne wypiekane z dodatkiem
mleka

duktów sp o zy w c zy ch sp orz ąd zany ch na b azie cukru
mlekowego (tab. 2 i 3). Dieta bezlaktozowa lub
niskolaktozowa upośledza jednak wchłanianie wap-
nia, stąd też czyntone są starania, aby osobom z
ni etolerancj ą laktozy umo zliwić przy sw aj anie te go
pierwiastka właśnie z m|eka, w którym jest go naj-
więcej. Musi być ono jednak pozbawione laktozy.
Stąd tez ,w zywieniu niemowląt z oblawami nieto-
lerancji tego cukru stosowane są mieszanki zawie-
rające hydrolizaty białek mleka krowiego. Preparaty
te zostają bowiem pozbawione laktozy w czasie
procesu technologicznęgo, zachowując jednak od-
żywcze wartości mleka. W mieszankach zastęp-
czych,w miejsce laktozy wprowadzane są inne cukfy

- dekstro-maltoza, sacharoza lub cukry proste. Star-
szym dzieciom i osobom dorosłym zaleca się spo-
zywanie mleka poddanego fermentacji, zwłaszcza
w postaci jogurtu (5, 10). Zawarte w nim bakterie

- Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermop-
hilus, wytvłarzaiąc laktazę rozkładają cukier mle-
kowy do 20-30Vo jego początkowej ilości. Niewielka
zawartośĆ Iaktozy znajduje się w niektórych todza-
jach serów dojrzewających (np. cheddar). Wiąze się
to z procesem ich produkcji, w czasie którego za-
wierająca laktozę serwatka jest oddzielana od skrze-
pu, a ta częśĆ laktozy,która w nim pozostaje ulega
fermentacji bakteryjnej (9)

Tab. 3. Zawartość laktozy w mleku i jego przetworach (1)

laktozy

mleko sojowe, margalyna na bazie roślinnej,
wyroby gotowane z zawartośctą tfuszc.zu,

mięsa drobiu, ryb, podroby, jaja,

sacharoza, maltoza, dżemy, galaretki,
kisiele owocowe, żelatyna, sacharyna,
napoJe owocowe,
warzywa: ziemniaki, groszek, fasola, soczewica,

, owoce,
ryż, mąki, kasze, kukurydza, pasty odżywcze

Dobre efekty daje takze modyfikowanie składu
mleka dodatkiem laktazy pochodzącej z drobnou-
strojów. Wykorzystywane są dla tych celów niektóre
rodzaje bakterii (Escherichia, Streptococcus, Lac-
t ob acillus, B a c i llu s), dr ożdży (Kluyv e r omy c e s, C an -

dida) i grzybów (Aspergillus, Mucor, Alternaria)
(6), Handlowe prepafaty laktazy produkowane są

głównie z drożdży l grzybów i przeznaczane d|a
przemysłu mleczarskiego oraz do uzytku domowego
w postaci płynu, tabletek lub kapsułęk (2). Wpro-
wadzony na rynek amerykański w latach 8O-tych
pfeparat Lactaid, zawrcraiący laktazę bakteryjną, roz-
kJada ]\Vo laktozy zawartej w mleku w ciągu 30
min. W sprzedaży znajdują się tam takze pewne
rodzaje serów twafogowych i dojrzewających wy-
produkowane z mleka poddanego działaniu |aktazy
(2), W ogólnej jednak ocenie asortyment produktów
mlecznych o obnizonej zawartości laktozy jest nie-
wielki. Stąd tez aktywnie działające amerykańskie
organizacje konsumenckie domagają się od prze-
mysłu mleczarskiego poszer zenia oferty produktów
przeznaczonych dla osób nie tolerujących laktozy,
bezwzględnego umie szczania na etykietach infor-
macji o jej poziomie w danym środku spozywczym
oraz współfinansowan la w taz z placówkami nauko-
wymi badań nad zywnością bezlaktozową.
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Mleko i jego przetwory

Mleko pasteryzowane 3,5Vo tł.

Mleko pełne w proszku

Mleko chude w proszku

Jogurt 3,5% tł.

Jogurt 1,5% tł,

Sery pełnotłuste 50Va tl,

Sery dojrzewające twarde 45?o tł.


