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Nutriční terapie

Výživa ve zdraví i nemoci
V. díl – Osteoporóza

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha
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Osteoporóza (prořídnutí kostí) se řadí mezi civilizač-
ní onemocnění a podobně jako vysoký krevní tlak, pa-
tří mezi „tichá“ onemocnění. Může probíhat dlouho 
bezpříznakově a projevit se teprve komplikacemi, tj. 
zlomeninami, které vznikají mnohdy i na mírný pod-
nět. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je 
osteoporóza definována jako systémové onemocně-
ní skeletu, charakterizované nízkou kostní denzitou 
a poruchou mikroarchitektury kostní tkáně. Tyto změny pak vedou ke snížení kvality kostí, k jejich zvýšené křehkosti a zvýšené-
mu riziku zlomenin. Nejčastěji se jedná o zlomeniny krčku kosti stehenní, zápěstí a zlomeniny obratlových těl. Zlomeniny vzni-
kající následkem osteoporózy se nejčastěji objevují u osob mezi 60.–70. rokem života a jejich výskyt stoupá s délkou života. Udá-
vá se, že ve vyspělých zemích na následky zlomenin do jednoho roku po úrazu umírá 15–20 % pacientů a 50 % zůstává trvale 
hendikepováno.

Osteoporóza se dělí na primární a sekundární. K primární osteoporóze se řadí osteoporóza idiopatická (příčina je neznámá), 
postmenopauzální a stařecká. Sekundární osteoporóza může být způsobena mnoha vlivy a provází řadu onemocnění.

Kost je metabolicky velmi aktivní or-
gán a to v průběhu celého života. Neu-
stále se částečně odbourává (tento pro-
ces se nazývá osteoresorpce) a současně 
obnovuje (v tomto případě se jedná o os-
teoformaci, novotvorbu kosti). Soubor-
ně se oba procesy nazývají remodelace 
kosti, která spočívá ve stálém uvolňová-
ní minerálních látek do extracelulární te-
kutiny a v jejich ukládání na místech po-
třeby. Pokud by neprobíhala remodelace 
kosti, nemohla by se kost přizpůsobovat 
měnícím se podmínkám a mechanickým 
změnám. Pokud dojde z nejrůznějších 
příčin k narušení popsané rovnováhy, 
mění se objem kosti.

Kost dosahuje svého maxima, jak po 
stránce kvality, tak objemu, ve dvacátém 
roce života. Zhruba od třiceti let pak do-
chází k jejímu postupnému úbytku. To je 
také podstata vzniku stařecké osteopo-
rózy, kdy se jedná o fyziologický úbytek 
kostní hmoty. Rovnováha mezi osteore-
sorpcí a novotvorbou kosti je porušena, 
protože novotvorba je zpomalena a osteo-
resorpce zůstává nesnížena. Stařecká os-
teoporóza postihuje jak ženy, tak muže, 
ale postiženy bývají ve větší míře ženy. 
Důvodem je, že muži mají mohutnější 
a hmotnější kostru, takže pokles kostní 
denzity se u nich neprojeví tak výrazně, 
jako je tomu u žen. Výsledný úbytek kost-

Tab. č. 1: Přehled hlavních příčin sekundární osteoporózy
endokrinní příčiny

hypogonadismus, hyperparathyreóza, diabetes mellitus, tyreotoxikóza, Cushingův syndrom

hematologické příčiny

leukemie, maligní myelom, nonHodginské lymfomy, M. Hodgkin

jaterní a ledvinná onemocnění

následek užívání léků

kortikoidy, antikonvulziva, heparin, antikoagulancia, chemoterapeutika, thyroxin, lithium, antacida

nutriční příčiny

alkohol, káva, malnutrice, nízký přísun vápníku, vitaminu D, dalších vitaminů (K, C, Bl2, B6)
vysoký přísun sodíku

jiné vlivy

nedostatek pohybu, nevyvážený pohyb (nadměrný i nedostatečný), kouření

ní hmoty ve stáří závisí na tom, jakého 
kostního maxima bylo dosaženo v době 
dospívání. V rámci prevence osteoporózy 
je proto stěžejní správná výživa, zejména 
s ohledem na dostatečný příjem vápníku.

Oproti tomu postmenopauzální os-
teoporóza má jinou patogenezi. Hlavní 
příčinou je úbytek estrogenů a násled-
kem toho i vystupňovaná osteoresorpce. 
V případě postmenopauzální osteoporó-
zy má určitý ochranný vliv obezita, pro-
tože tuková tkáň je schopna tvořit vý-
znamné množství estrogenů.

Při rozvoji osteoporózy se uplatňuje 
i celá řada rizikových faktorů, zejména 
kouření, konzumace alkoholu, některé 
léky a nízká pohybová aktivita. Nutné je 
ale počítat i s tzv. neovlivnitelnými rizi-
kovými faktory, mezi které patří faktory 
genetické, pohlaví (postiženy bývají pře-
devším ženy), příslušnost k etnické sku-
pině (bílé etnikum má vyšší výskyt os-
teoporózy než černé) a věk.

Pro diagnostiku osteoporózy se po-
užívají fyzikální přístrojová vyšetře-
ní (především metoda duální rentgeno-
vé absorpciometrie – DEXA) a vyšetření 
biochemická, která umožní zhodnotit 
úroveň rychlosti resorpce kosti a stupeň 
její novotvorby. 

2



3/2011 � sestra v diabetologii

 3

V léčbě osteoporózy stojí v popředí 
dostatečný přísun vápníku potravou, po-
dávání vitaminu D, přiměřená fyzická 
aktivita, omezení vlivu škodlivých fakto-
rů, léčba sekundárních příčin osteoporó-
zy a prevence pádů. Pokud tato opatře-
ní selhávají, je důležité včas přistoupit 
k léčbě antiresorpčními léky a stimuláto-
ry novotvorby kostí skeletu celého těla. 
Významnou úlohu v prevenci a léčbě os-
teoporózy sehrává výživa.

Výživa v prevenci osteoporózy

Vápník

Vápník plní v organismu celou řadu ži-
votně důležitých funkcí. Je nezbytný pro 
krevní srážlivost, srdeční činnost, zajiš-
ťuje nervosvalovou dráždivost a svalo-
vou kontrakci. Společně s fosfáty tvoří 
anorganickou část kosti, která je odpo-
vědná za její pevnost. Vytváření kostní 
hmoty je závislé na přívodu vápníku po 
celý život. S postupujícím věkem však 
klesá míra vstřebávání vápníku. Zatím-
co v dětském věku a během dospívání 
se vstřebá až 75 % z celkového množství 
přijatého vápníku, v dospělosti je to již 
pouze 25–40 %. Míra vstřebávání a vy-
lučování vápníku není neměnná, velkou 
úlohu sehrává složení stravy.

Nejvhodnějším zdrojem vápníku jsou 
mléko a mléčné výrobky (např. tvarohy a 
sýry) jelikož mají vyvážený obsah vitami-
nů a minerálních látek. Mléko a mléčné 
výrobky obsahují ideální poměr vápníku 
a fosfátů – 2:1. Využitelnost vápníku je 
také zvýšena díky obsaženému vitaminu 
D, A a B6 a díky minerálům hořčíku a fos-
foru. Dobrými zdroji vápníku jsou rov-
něž ostatní mléčné produkty, např. ky-
selé mléko, jogurty a zakysané mléčné 
výrobky, protože jejich kyselé prostředí 
napomáhá zvyšovat využitelnost vápní-
ku. Kvůli tavicím solím jsou nevhodným 
zdrojem vápníku tavené sýry.

Mezi další potraviny, které jsou boha-
té na vápník, patří maso, ovoce, zeleni-
na a luštěniny. Ovoce může být čerstvé, 

sušené nebo ve formě kompotů. Luštěni-
ny mimo jiné přidávejte např. do náky-
pů či karbanátků. Pro zmírnění nadýma-
vých účinků luštěniny přes noc namočte 
a před vařením slijte použitou vodu. Pro-
blémem rostlinných zdrojů vápníku je 
však jeho využitelnost. Hrubá vláknina, 
kyselina šťavelová a fytáty (organické 
sloučeniny obsahující fosfor) vytvářejí s 
vápníkem nerozpustné soli a tím snižu-
jí jeho využitelnost. Omezte proto pří-
jem hrubé vlákniny (otruby, celozrnné 
mouky), ovoce a zeleniny s vysokým ob-
sahem kyseliny šťavelové (špenát, reveň, 
angrešt, rybíz). Bohatými zdroji vápníku 
jsou také sardinky, ořechy (vlašské a lís-
kové ořechy, paraořechy, mandle, pistá-
cie) a semena (mák, lněné semínko, se-
zam, slunečnice loupaná apod.). Tyto 
potraviny se však nekonzumují ve vět-
ším množství, proto hlavním zdrojem 
vápníku zůstávají mléko a mléčné výrob-
ky. Pro větší využitelnost vápníku je vý-
hodné rozdělit celkový denní příjem do 
několika menších dávek.

Pokud není možné dosáhnout požado-
vané dávky vápníku z potravních zdrojů, 
je nutné přistoupit k suplementaci. Jako 
nejvýhodnější se jeví podávání kalcium 
citrátu. Opět platí, že celkové množství 
by mělo být rozloženo do více dávek, pro-
tože vysoké dávky vápníku podané na-
jednou snižují vstřebatelnost. Vápník je 
nejvhodnější užívat večer, protože se tím 
sníží noční zvýšená hladina parathormo-
nu a příznivě se ovlivní osteoresorpce.

Vitamin D, vitamin C a vitamin K
Vitamin D přijímáme potravou a vzni-

ká také účinkem UV záření ze 7-dehydro-
cholesterolu (provitamin D) obsaženého 
v kůži. Vitamin D se vstřebává v tenkém 
střevě. Z krve je transportován do jater, 
kde se hydroxyluje na 25-hydroxychole-
kalciferol (kalcidiol) a následně se v ledvi-
ně kalcidiol hydroxyluje na 1α,25 dihyd-
roxycholekalciferol (kalcitriol). Hlavní 
funkcí vitaminu D je podpora vstřebá-
vání vápníku ze střeva do krve, zvy-
šuje také zpětné vychytávání vápníku 

z moči a navrací jej do krve. Z potravin 
jsou dobrými zdroji mořské ryby, rybí 
tuk, játra, vaječný žloutek nebo smeta-
na. Nedostatek vitaminu D je velmi častý 
u starých osob, zejména pokud žijí v so-
ciálních ústavech. Významnou příčinou 
nedostatku bývá vedle nedostatečné-
ho příjmu potravou a dlouhodobého po-
bytu v uzavřených místnostech i výraz-
ný pokles účinku enzymů, které zajišťují 
tvorbu vitaminu D v kůži. U seniorů jsou 
časté i poruchy renálních funkcí, což má 
za následek sníženou konverzi kalcidio-
lu na kalcitriol. Nízký příjem vitaminu D 
bývá problémem ale i zdravé mladé po-
pulace, a to následkem nedostatečného 
příjmu v potravě (např. z důvodu vyzná-
vání alternativních způsobů stravová-
ní) a používání ochranných krémů proti 
slunci s vysokým UV faktorem. Důsled-
kem nedostatku vitaminu D je naruše-
né vstřebávání vápníku, vzestup hladiny 
parathormonu, vystupňování kostního 
obratu a úbytek kosti. Oproti tomu do-
statečný příjem vitaminu D a vápníku 
chrání před mnoha typy rakoviny a sni-
žuje riziko vzniku infekčních, autoimu-
nitních a chronických zánětlivých one-
mocnění (roztroušená skleróza, lupus, 
zánětlivá onemocnění střev, diabetes 
mellitus 1. typu). Vitamin D také přízni-
vě ovlivňuje svalovou sílu a snižuje ri-
ziko pádů u starší populace o 22–49 %. 
Doporučená denní dávka vitaminu D je 
u osob mladších 50 let 400 IU (10 μg) 
a u osob starších 50 let 800 IU (20 μg).

Vitamin C podporuje vstřebávání váp-
níku. Vysoký obsah vitaminu C mají 
např. citrusové plody, kiwi, papája, ka-
pusta, brokolice a paprika.

Vitamin K snižuje vylučování vápníku 
a podporuje novotvorbu kosti. Dobrými 
zdroji vitaminu K jsou játra, zelí, broko-
lice a většina rostlinných olejů.

Zinek, hořčík
Zinek je nepostradatelný pro metaboli-

smus kostní tkáně během celého života. 
Podporuje novotvorbu kosti, tlumí kost-
ní resorpci a ovlivňuje příznivě syntézu 

Tab. č. 2: Denní spotřeba vápníku dle 
věkových skupin

věková skupina denní potřeba 
vápníku (v mg)

dospívající 1 300 – 1 500

dospělí do 50 let 800 – 1 000

dospělí nad 50 let 1 200 – 1 500

těhotné a kojící matky 1 200

Cushing Harvey Williams (1869–1939) – americký neurochirurg. Studoval na Yale a Harvardu, praktikoval 
v Massachusetts General Hospital a v Johns Hopkins Hospital (pod vedením W. S. Halsteda). Působil také v Peter Bent 
Brigham Hospital v Bostonu. Během 1. světové války působil jako chirurg v Evropě. Je považován za otce moderní 
neurochirurgie, vyvinul řadu nových operačních postupů, které umožnily významně snížit úmrtnost při operacích 
mozku. Přispěl k rozvoji řady diagnostických postupů (měření krevního tlaku, využití RTG vyšetření při diagnostice 
mozkových nádorů aj.). Popis syndromu spojeného dnes s jeho jménem (Cushingův syndrom) publikoval v roce 1932 
(po 20 letech studia této problematiky). V roce 1926 obdržel Pulitzerovu literární cenu za životopis Williama Oslera. 

Hodgkin Thomas (1798–1866) – britský lékař a patolog. Vystudoval na Univerzitě v Edinburghu. Působil mj. jako 
kurátor Lékařského muzea, pracoval jako patolog. V Guy´s Hospital a St. Thomas Hospital v Londýně, později měl 
soukromou praxi. S jeho osobou je spojován objev Hodgkinova lymfomu a řada dalších onemocnění a symptomů. 
Někdy je označován také za průkopníka preventivní medicíny. Znám byl také jako filantrop s širokými kulturními 
a politickými zájmy se zájmem o světové a evropské dění. Zemřel na úplavici v Palestině 4. dubna 1866. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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kolagenu. Jeho nedostatek bývá spojen 
se špatným hojením ran. Ve stravě na-
jdeme zinek v mase, rybách, ovesných 
vločkách a celozrnných obilovinách.

Hořčík je další z minerálních látek, kte-
ré jsou nezbytné pro zdraví kostí. Hořčík 
má pozitivní vliv na metabolismus kosti 
a její kvalitu. Dlouhodobě nízký příjem 
hořčíku ve stravě vede ke zvýšenému 
úbytku kostní hmoty a vyššímu výskytu 
zlomenin. Bohatým zdrojem hořčíku je 
především rostlinná strava, jako luštěni-
ny, rýže, zelenina, ovoce, celozrnné obi-
loviny, semena, brambory, ořechy, mine-
rální vody s hořčíkem.

Příjem bílkovin
Pro zdraví kostí je adekvátní příjem 

bílkovin velice důležitý, protože níz-
ký příjem bílkovin vede k nedostatečné 
tvorbě kostní hmoty. Dříve se předpo-
kládalo, že vysokobílkovinné diety mo-
hou mít nepříznivý vliv na zdraví kostí. 
U těchto diet je pozorována zvýšená kal-
ciurie, která byla dávána do souvislosti 
se zvýšeným uvolňováním z kostí. Poz-
ději bylo dalšími studiemi prokázáno, že 
hlavní příčinou zvýšené kalciurie je zvý-
šená resorpce vápníku v tenkém střevě. 

Při porovnání vysokobílkovinné a níz-
kobílkovinné diety se ukázalo, že na-
opak nízkobílkovinná dieta vede ke sní-
žené absorpci vápníku v tenkém střevě 
a ke zvýšení hladiny cirkulujícího para-
thormonu. Podle současných poznatků 
je nízký příjem bílkovin pro zdraví kostí 
nepříznivější než vysoký příjem. Za opti-
mální je pro ženy považován příjem bíl-
kovin 1 g bílkovin/kg hmotnosti/den.

Přiměřený příjem sodíku
Sodík v nadbytku zvyšuje vylučování 

vápníku močí. Mezi potraviny s vysokým 
obsahem sodíku patří zejména uzeniny, 
solené a nakládané potraviny (solené bur-
ské oříšky, chipsy, některé druhy nakláda-
né zeleniny), instantní výrobky a sýry. Pro 
dochucování pokrmů užívejte namísto 
soli zelené natě (petrželka, celerová nať, 
libeček, pažitka apod.) a koření (majorán-
ka, tymián, červená paprika, kari atd.). 
Hotové pokrmy již nedosolujte.

Přiměřený příjem jednoduchých  
sacharidů

Nadměrná konzumace sladkostí 
a moučných výrobků zvyšuje vylučování 
vápníku do moči. Sladkosti nahraďte pu-

dinkem s ovocem, tvarohovými dezerty 
nebo ovocným salátem.

Omezený příjem kávy, alkoholu 
a nápojů typu Coca-Cola 

Nápoje obsahující kofein zvyšují vy-
lučování vápníku močí. Vhodné jsou 
ovocné a některé bylinné čaje (např. 
kopřivový, šípkový, z jahodového nebo 
maliníkového listí), některé minerál-
ní vody (Korunní, Mattoni), voda ředě-
ná s džusem minimálně v poměru 1:2 ve 
prospěch vody. Namísto kávy zvolte žit-
nou kávu (Caro, Vita káva).

Udržování přiměřené tělesné  
hmotnosti

Tělesná hmotnost by měla být po-
kud možno v normě. Podváha je spojena 
s menší tvorbou kostní hmoty, u obéz-
ních osob je hlavně ve vyšším věku zvý-
šené riziko zlomenin klínovitých obratlů 
následkem zvýšené zátěže páteře.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Web dm2t.cz startuje e-larningové kurzy pro sestry
Oborný web dm2t.cz poskytující lékařům a zdravotním sestrám 

informace o diabetu 2. typu a jehož garantem je prof. MUDr. Milan 
Kvapil, CSc., MBA, zahájil na začátku září elektronické vzdělávání 
pro zdravotní sesty formou e-learningových kurzů.

První kurz na téma Pohybová aktivita u diabetes mellitus 2. typu 
vznikl ve spolupráci s členy redakční rady dm2t.cz, MUDr. Janem 
Brožem z Diabetologického centra FN Královské Vinohrady a Vla-
dimírou Havlovou, předsedkyní diabetologické sekce České asociace 
sester (ČAS). Kurz je zařazen do kreditního systému celoživotního 
vzdělávání České asociace sester a je ohodnocen dvěma kredity.

Studijní materiál je přístupný pro registrované uživatele webu 
dm2t.cz rozkliknutím odkazu „Vstoupit do e-learningu“. Po prostu-
dování textu následuje test, který má omezený časový limit a účastník 
kurzu má na jeho správné vyřešení až tři pokusy. Po úspěšném složení 
testu obdrží řešitel elektronický certifikát, který slouží jako doklad 
pro uznání kreditů u ČAS.

Partnerem e-learningu je také Nakladatelství GEUM, které prv-
ním úspěšným absolventům kurzu věnuje dárky v podobě knižních 
publikací a předplatného časopisů.

Nabídka bude postupně doplňována o další kurzy a rozšíří se také 
o e-learning pro lékaře.

(kla)

Pro absolvování kurzu a více informací  
navštivte www.dm2t.cz.

Zpráva

... vstupte

PŘEHLEDY   |   AKCE   |   KONTAKTY   |   E-SHOP

PO RYCHLÉ REGISTRACI ZDARMA

WWW.DIAPOMOCNIK.CZ
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Laktózová tolerance versus laktózová 
intolerance - I. část
Veronika Březková1,2, Halina Matějová1
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ěÚvod
Mléko a mléčné výrobky patří mezi 

velmi diskutované složky potravy. Vedle 
potravin obsahujících lepek či vaječnou 
bílkovinu bývají také nejčastěji vylučo-
vány z jídelníčku. Důvody mohou být 
různé – kromě oprávněných alergií na 
bílkovinu mléka, také laická odůvodnění 
typu „mléko do jídelníčku dospělého ne-
patří, vždyť žádný savec v dospělosti ne-
konzumuje mléko“ či obavy „mléko za-
hleňuje a je tak příčinou mnoha chorob“.

Příčina potíží s konzumací mléka 
a mléčných výrobků a tedy častá nesná-
šenlivost těchto potravin je spíše zakot-
vena v různé snášenlivosti (toleranci) 
respektive nesnášenlivosti (intoleran-
ci) mléčného cukru (laktózy), která sou-
visí s genetickou výbavou jedince. Lidé 
z celého světa se na první pohled odlišu-
jí barvou pleti, očí, vlasů, tvarem nosu, 
či přirozenou tělesnou konstitucí – stej-
ně tak i tradiční skladbou jídelníčku. Pro 
někoho je výhodné mít tmavší kůži, pro-
tože jej chrání před silným slunečním zá-
řením – pro jiného by tmavá kůže byla 
z důvodu nižší intenzity slunečního záře-
ní v jeho geografické poloze nevýhodou 
(nedokázal by si např. vytvořit v kůži po-
třebné množství vitaminu D). Podobně je 
tomu i u stravovacích zvyklostí.

První část textu se věnuje obecné cha-
rakteristice laktózové intolerance, pří-
činám jejího vzniku a souvislostem vy-
světlujícím její různý výskyt u různých 
populací. Druhá část (připravovaná pro 
následující číslo časopisu) se věnuje dia-
gnostice a výživovému doporučení při 
laktózové intoleranci.

Laktóza a laktáza
Disacharid laktóza je výhradním sa-

charidem mateřského mléka téměř 
všech savců. Jeho správné využití je pro-
to v raném dětství nezbytné – vzniklá 

energie je nutná pro správný růst a vý-
voj malého jedince. Nicméně laktózu je 
potřeba nejdříve rozštěpit příslušným 
enzymem, laktázou na glukózu a galak-
tózu. Enzym laktáza se tvoří v tenkém 
střevě a zde také z důvodu optimálního 
pH jeho aktivita dosahuje vrcholu. Tím 
se vzniklé produkty štěpení laktózy oka-
mžitě dostávají do krevního oběhu, kde 
se stává glukóza zdrojem energie a ga-
laktóza složkou glykolipidů a glykopro-
teinů.

Enzym laktáza vzniká již v prenatál-
ním období. Při narození dosahuje maxi-
málních hodnot své aktivity, což je v ra-
ném dětství předpoklad pro dostatečnou 
výživu zabezpečenou mateřským mlé-
kem (kojením). Jídelníček malého savce 
se však jeho růstem a fyziologickými po-
třebami postupně zpestřuje a kojení se 
stává „jen“ doplňkem výživy. Savci v do-
spělosti mléko nekonzumují, nicméně 
člověk je výjimka. Přesněji řečeno někte-
ré populace jsou výjimkou.

U lidí dochází ke snížení aktivity lak-
tázy až ve věku 3 až 4 let, což kopíru-
je dobu přirozeného odstavení. Nicmé-
ně například potomkům severoevropanů 
se snižuje aktivita laktázy až ve věku 
18 až 20 let. Snížení aktivity laktázy je 
mezi jednotlivými národy různé (podob-
ně jako barva kůže, tělesná konstituce 
apod.), ale často je individuální i mezi 
jednotlivci.

Osud laktózy v trávicím  
traktu v případě laktózové  
intolerance

Částečný či úplný nedostatek laktázy 
v tenkém střevě je příčinou nedostateč-
né hydrolýzy laktózy na glukózu a galak-
tózu. Laktóza přechází do distální čás-
ti ilea, kde může docházet k fermentaci, 
případně ke zvýšení osmotického tla-
ku s následným prouděním tekutin do 
střevního lumen.

V tlustém střevě přítomnost grampo-
zitivních bakterií mléčného kysání při-
rozeně způsobuje fermentaci nevstřeba-
né laktózy za vzniku mnoha produktů. 
V průběhu fermentace nejdříve dochá-
zí k hydrolýze laktózy laktázou bakterií 
mléčného kysání. Vzniklé produkty, glu-
kóza a galaktóza jsou dále fermentová-
ny na laktát a také vodík a oxid uhličitý, 
který se konečnou redukcí určitými bak-
teriemi přeměňuje na metan. Z laktátu 
dále vznikají mastné kyseliny s krátkým 
řetězcem. Nicméně optimální pH pro ak-
tivitu laktázy je 6–8, v tlustém střevě je 
pH sníženo na 4. Aktivita bakteriální lak-
tázy je zde proto nižší a v důsledku toho 

Crohn Burrill Bernard (1884–1983) – americký 
gastroenterolog. Novou chorobu, která dnes nese 

jeho jméno (Crohnova choroba) popsal na 14 kazu-
istikách se svými kolegy Dr. Leonem Ginzburgem 
a Dr. Gordonem Oppenheimerem. Většinu svého pro-
fesního života spolupracoval s  Mount Sinai Hospital 
v New Yorku. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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je fermentováno i nižší množství laktó-
zy. Transport nefermentované laktózy je 
doprovázen dalším zvýšením osmotické-
ho tlaku. Následné vyšší množství vody 
a elektrolytů ve střevě způsobuje zrych-
lení pasáže a změkčení stolice.

Příznaky laktózové intolerance
Ačkoliv první zmínky o laktózové into-

leranci se objevují již u Hippokrata (tzn. 
přibližně 400 let před naším letopoč-
tem), klinické příznaky jsou sledovány 
až v posledních padesáti letech. Některé 
zdroje uvádějí, že až 70 % populace celé-
ho světa trpí určitou formou nesnášen-
livosti laktózy. Různorodost mikroflóry 
tlustého střeva je však příčinou rozdíl-
ných projevů laktózové intolerance.

Mezi základní příznaky laktózové in-
tolerance patří nadýmání, pocity tla-
ku v břišní dutině způsobené produkty 
fermentace laktózy, které zvyšují rych-
lost pasáže trávicím traktem (tzv. transit 
time) a tlak v tlustém střevě. Typické prů-
jmy s vodnatou pěnovitou a kyselou sto-
licí souvisejí s transportem nevstřebané 
laktózy, díky kterému se ve střevě zvyšu-
je množství vody a elektrolytů a celko-
vě opět dochází ke zvýšení transit time. 
Méně typické projevy zácpy jsou spo-
jeny s produkcí metanu v průběhu fer-
mentačních procesů v tlustém střevě. 
Laktózová intolerance je však ve svém 
důsledku možnou příčinnou dalších 
zdravotních obtíží.

Demonstrace výše uvedených základ-
ních příznaků (30 minut až 2 hodiny po 
konzumaci laktózy) svědčí pro laktózo-
vou intoleranci. Zda a v jakém rozsahu 
skutečně symptomy vzniknou, však zá-
leží na množství laktózy a především na 
složení střevní mikroflóry a individuální 
přecitlivělosti.

Hypotézy vzniku laktózové 
tolerance v dospělosti

Ačkoliv byla intolerance laktózy dříve 
považována za patofyziologický jev, no-
věji se řadí k jevům fyziologickým.

Laktózová intolerance byla poprvé po-
psána v roce 1963 – se svými typický-
mi příznaky se tehdy jen příležitostně 
vyskytovala u bílé rasy. Následně byla 
u lidí různých ras po celém světě měře-
na schopnost trávit laktózu. Z výsledků 
vyplynulo, že k úbytku enzymu laktázy 
dochází brzy po odstavení či postupně 
v průběhu raného dětství. Bylo zjištěno, 
že tento jev je u většiny světové popula-
ce vlastně normální. Jedná se o nejběž-
nější selektivní malabsorpci. Následné 
studie u laktózově tolerantních a intole-
rantních osob podpořily teorie hypotézy 
tzv. „variantního genu“, který je přítom-
ný u laktózově intolerantních a který je 
vlastně původní formou tohoto genu, za-
tímco u laktózo-tolerantních osob se vy-
skytuje genová mutace.

Hypotézy vzniku mutace variantního 
genu jsou vysvětlovány různě. Nejčas-
těji tzv. kulturně-historickou hypotézou, 
působením aridního klimatu a geogra-
fickými souvislostmi. Svoje opodstatně-
ní mohou mít všechny, neboť laktózová 
tolerance se vyskytuje všude po celém 
světě.

• Kulturně-historická hypotéza vzni-
ku laktózové tolerance v dospělosti 
byla poprvé popsána v roce 1970 Si-
moonsem. Mutace genu vedoucího 
k laktózové toleranci je zde spojová-
na s počátkem konzumace mléčných 
výrobků, tedy s dobou přibližně 
před 10 000 lety. Tehdy docházelo 
k domestikaci zvířat a začaly se vyu-
žívat k obživě i jejich produkty (kro-
mě masa tedy i mléko). S pravidel-
nou konzumací mléka a mléčných 

výrobků se postupně začala zvyšo-
vat schopnost produkovat laktázu 
i v dospělosti. Vzhledem k tomu, že 
je mléko i kvalitním zdrojem živin, 
bylo pro takto adaptované jedince 
zdravotně prospěšné – jak z hledis-
ka přežití, tak reprodukce. Možnost 
štěpit laktózu byla tak přenášena do 
dalších generací.

• Hypotéza laktózové tolerance souvi-
sející s aridním klimatem byla popr-
vé vyslovena v roce 1975 Cookem 
a al-Torkim. Popisuje možný vznik 
laktózové tolerance u pouštních 
nomádů, kočujících v převážně su-
chých oblastech světa. Jejich vel-
bloudi mají ve svých hrbech záso-
by tuku, díky kterým přežívají i více 
než dva týdny bez potravy a vody. 
V pouštních podmínkách Středního 
a Blízkého Východu, kde jsou voda 
i potraviny vzácné, mohou skupiny 
nomádů přežít právě díky schopnos-
ti využívat mléko svých velbloudů 
jako zdroj potravy. Jako zdroj vody 
a elektrolytů je zde mléko prostřed-
kem přežití v horkém a suchém po-
časí. Schopnost štěpit laktózu byla 
a je pro tyto obyvatele Arabské-
ho poloostrova naprosto nezbytná. 
Mléko je pro ně jedinečným zdrojem 
výživy a to i z hlediska hygienické 
čistoty.

• Nejvíce osob s laktózovou tolerancí 
se nachází ve Švédsku a Dánsku. Zde 
jsou hypotézy laktózové tolerance za-
loženy na geografických souvislostech. 
Tyto oblasti jsou typické nižší expo-
zicí slunečního záření a tedy nižší 
produkcí vitaminu D v kůži, nezbyt-
ného pro absorpci vápníku. Laktózo-
vá tolerance může být zřejmě i kom-
penzací za nedostatečné ultrafialové 
záření.

Tab. č. 1: Možné zdravotní potíže související s laktózovou intolerancí

příznaky výskyt (v %)

trávící potíže

bolest břicha 100

nadýmání 100

borborygmus 100

pocit plného břicha 100

průjem 70

zácpa 30

nevolnost 78

zvracení 78

příznaky výskyt (v %)

sytémové potíže

bolest hlavy 86

ztráta koncentrace a špatná krátkodobá paměť 82

tzv. „alergické projevy“ (ekzém, svědění, rýma,  
zánět dutin, astma)

40

bolest svalů 71

dlouhodobá těžká únava 63

srdeční arytmie 24

vředy v dutině ústní 30

zvýšení frekvence močení, bolest v krku <20
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Typy laktózové intolerance

Výskyt laktózové intolerance nabý-
vá po celém světě různých hodnot. Nej-
vyšší výskyt (až 95 %) je u Asiatů, Afriča-
nů a Američanů původně pocházejících 
z Asie či Afriky, dále u Indiánů či původ-
ního obyvatelstva Austrálie. Naopak lak-
tózově tolerantní jsou nejvíce obyva-
telé severní Evropy. V Evropě je obecně 
prevalence laktózové intolerance velmi 
rozdílná a zvětšuje se ze severu na jih. 
V České republice je nedostatkem enzy-
mu laktázy postiženo přibližně 6–12 % 
populace (některé zdroje uvádí i 20 %). 
Ve všech těchto případech jde o tzv. pri-
mární typ laktózové intolerance – je nej-
častějším a vlastně přirozeným typem 
tzv. nedostatku laktázy.

Vzhledem k tomu, že nejde o chorobu 
v pravém slova smyslu, ale o normální 
jev u velké části populace, doporučuje se 
v literatuře používat nedostatečnost lak-
tázy (non-perzistence laktázy).

V případě poruchy funkce tenké-
ho střeva se velmi často vyskytuje tzv. 
sekundární typ laktózové intolerance, kte-
rý je většinou přechodný. Objevuje se 
v důsledku poškození epitelu tenkého 
střeva po užití některých léků, ozařová-

ní, při tropické a celiakální sprue, Cro-
hnově nemoci, při parazitárních one-
mocnění, po chirurgickém zákroku na 
zažívacím traktu, infekci apod., které 
ničí kartáčový lem či zvyšují transit time.

Velmi vzácně se vyskytuje typ tzv. vro-
zené laktózové intolerance. Na celém světě 
je známo přibližně 40 případů. Jde o au-
tozomálně recesivní poruchu, s málo 
známými molekulárními podklady.
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