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Výživa ve zdraví i nemoci
VI. díl – Metabolický syndrom

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha
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Na vztah mezi androidní obezitou 
a dalšími metabolickými poruchami, 
které vedou ke zvýšenému riziku vzni-
ku diabetes mellitus 2. typu a kardiovas-
kulárních chorob, bylo upozorněno již 
v první polovině 20. století. V průběhu 
let se definice MS rozšiřovala, upravo-
vala a doplňovala, podle prohlubujících 
se znalostí o příčinách a souvislostech 
MS. V současnosti je používána tzv. har-
monizovaná definice MS, která je vý-
sledkem prohlášení International Dia-
betes Federation (IDF), American Heart 
Asociation (AHA) a dalších. Oproti před-
chozím definicím je abdominální obezi-
ta jedním z možných rizikových faktorů, 
nikoli nezbytnou podmínkou pro vyslo-
vení diagnózy MS. Hranice pro obvod 
pasu se dosud mezi jednotlivými defini-

Metabolický syndrom (MS) lze definovat jako soubor 
klinických, biochemických a humorálních odchylek, je-
jichž nejpravděpodobnější příčinou a zároveň nejčas-
tějším jevem je inzulínová rezistence (IR). V literatuře 
se můžeme setkat také s názvem Reavenům metabolic-
ký syndrom X nebo Kaplanův smrtící kvartet. Klinický 
význam MS spočívá především v urychlení aterosklero-
tických změn a výskytu kardiovaskulárních komplika-
cí. Kardiovaskulární riziko je tím vyšší, čím více složek 
MS je přítomno.

Prevalence MS celosvětově narůstá, odhaduje se, že MS postihuje 25–30 % dospělé evropské populace, přičemž výskyt stoupá 
s věkem. Při vzniku MS se uplatňují jak vlivy genetické, tak vlivy prostředí. Z hlediska genetického podílu sehrává úlohu úspor-
ný genotyp, který byl výhodný v období hladomoru a relativního dostatku potravy. Při současném životním stylu, pro který je 
charakteristický nedostatek pohybové aktivity a nadměrný příjem potravin o vysoké energetické denzitě, se stalo genetické vy-
bavení podporující ukládání energie do zásob a její nízký výdej nevýhodným. V rámci sledování genetických vlivů byla popsána 
i řada polymorfismů souvisejících s rozvojem obezity, distribucí tuku i jídelním chováním.

Tab. č. 1: Harmonizovaná definice MS (2009)
metabolický syndrom = přítomnost nejméně 3 z 5 rizikových faktorů

zvýšený obvod pasu specifická hranice pro jednotlivé populace/země

• muži (evropského původu)
≥94 cm (zvýšené riziko)
≥102 cm (vysoké riziko)

• ženy (evropského původu)
≥80 cm (zvýšené riziko)
≥88 cm (vysoké riziko)

HDL-cholesterol muži <1,0 mmol/l nebo specifická léčba
ženy <1,3 mmol/l nebo specifická léčba

triacylglyceroly ≥1,7 mmol/l nebo specifická léčba

krevní tlak ≥130/85 mmHg nebo specifická léčba

glykemie nalačno ≥5,6 mmol/l nebo diabetes mellitus 2. typu

cemi lišila, nebyla dosud přesně stano-
vena. Důvodem jsou rozdíly mezi po-
pulacemi. Např. v asijské populaci je za 
vysoce rizikový považován obvod pasu 
90 cm u mužů a 80 cm u žen. V porov-
nání s definicí National Cholesterol Edu-
cation Program Expert Panel and Adult 
Treatment Panel III (NECP ATP III) z roku 
2001 došlo ke zpřísnění hladin glykemie 
nalačno z 6,1 mmol/l na 5,6 mmol/l.

Na MS je vázáno více než 50 různých 
nemocí nebo příznaků. Jedná se přede-
vším o glykoregulační poruchy (IR, hy-
perinzulinemii, poruchu v dynamice se-
krece inzulínu, hyperglykemii a poruchu 
glukózové tolerance), hypertenzi, hyper-
lipoproteinemii (hypertriacylglycerole-
mii, malé denzní LDL částice, nižší HDL 
cholesterol), koagulační odchylky (zvý-

šení hladiny Plazminogen Activator In-
hibitor-1, zvýšení hladiny fibrinogenu, 
zvýšení faktoru VII a VIII, zvýšená agre-
gace trombocytů), hormonální odchylky 
(např. u mužů je pozorován obezitou za-
příčiněný hypogonadismus, snížení hla-
din testosteronu a Sexual Hormone Bin-
ding Globulin), antropometrické změny 
(androidní typ obezity, viscerální uložení 
tuku, nízká porodní hmotnost), psychic-
ké změny (vyšší výskyt depresí, úzkost-
ných stavů, schizofrenie) a prozánětlivý 
stav (vyšší hladina Tumor Necrosis Fac-
tor-1, C-reaktivního proteinu). Z dalších 
poruch je MS asociován např. s cholecy-
stolitiázou, syndromem spánkové ap-
noe, hyperurikemií, oxidačním stresem 
a endoteliální dysfunkcí.

Metabolický syndrom a inzu-
línová rezistence

Klíčovým jevem u MS je IR. Inzulíno-
vá rezistence znamená poruchu v účin-
ku inzulínu a je definována jako stav, při 
níž normální hladiny inzulínu v plazmě 
vyvolávají nižší biologickou odpověď or-
ganismu. Pro MS je typická tzv. postre-
ceptorová IR, která je vyjádřena přede-
vším v tukové tkáni, svalech a játrech. IR 
se vyskytuje jak u obézních, tak u neo-
bézních jedinců.



 2

4/2011 � SESTRA V DIABETOLOGII

Inzulínová rezistence a tuková 
tkáň

Důsledkem nedostatečného působení 
inzulínu v buňkách je snížená oxidace 
glukózy a zvýšení hladiny laktátu, který 
se dostává do jater, kde podporuje glu-
koneogenezi (tvorba glukózy z nesacha-
ridových zdrojů). IR vede také k tomu, 
že v průběhu glykolýzy (procesu štěpení 
glukózy) vzniká méně glycerol-3-fosfátu. 
Glycerol-3-fosfát tvoří základní kostru 
triacylglycerolů (TG), na kterou se mast-
né kyseliny navazují. Z důvodu nedo-
statku glycerolu dochází ke zvýšenému 
vyplavování mastných kyselin z tuko-
vé tkáně do krevního oběhu. K vzestu-
pu hladin cirkulujících mastných kyse-
lin přispívá také to, že za normálních 
okolností je inzulínem inhibována lipo-
lýza (štěpení TG za uvolnění mastných 
kyselin a glycerolu). Velké množství 
mastných kyselin vyplavovaných z tu-
kové tkáně vede k tomu, že játra a buň-
ky kosterního svalu využívají přednost-
ně mastné kyseliny a oxidace glukózy je 
inhibována. Mastné kyseliny také vedou 
k aktivaci zánětlivých cytokinů (TNF-α, 
IL-1, IL-6), což jsou faktory podporující 
vznik prozánětlivého stavu a akceleraci 
aterosklerózy.

Inzulínová rezistence a sval
Jak již bylo řečeno, při vzniku IR se 

uplatňují zejména mastné kyseliny ve 
zvýšené míře vyplavované z tukové tká-
ně. Zvýšená hladina mastných kyselin 
vede ve svalu k jejich využití jako hlav-
ního zdroje energie. Jejich oxidace však 
způsobuje vzestup hladiny acetylkoen-
zymu A (acetyl-coA) a citrátu. Acetyl-
-CoA a citrát následně potlačují aktivitu 
enzymů důležitých pro oxidaci glukózy. 
Výsledkem je vzestup hladiny glukózy 
v buňkách svalu a potlačení vstupu dal-
ší glukózy do buňky. Vstup glukózy do 
buňky je potlačen snížením transporté-
rů GLUT4 na povrchu buňky, což v ko-
nečném důsledku přispívá ke zvýšení 
glykemie. Při obezitě a diabetu 2. typu 
dochází také ke snížení transportu mast-
ných kyselin do buněk svalu a jejich oxi-
daci. Zvýšená nabídka i nižší oxidace 
mastných kyselin vedou ke zvýšenému 
ukládání TG, což dále zhoršuje metabo-
lismus svalových buněk a zvyšuje rezis-
tenci k inzulínu.

Inzulínová rezistence a játra
Zvýšená nabídka mastných kyselin 

z tukové tkáně při obezitě vede v játrech 
k vystupňování glukoneogeneze a zá-
roveň díky jaterní autoregulaci k pokle-
su glykogenolýzy. U zdravých jedinců 
tedy nedojde ke zvýšení hladiny glyke-
mie. Pokud je hladina mastných kyse-
lin v krvi zvýšená dlouhodobě, dochází 
k porušení této autoregulace a zvýšení 
jak glukoneogeneze, tak i glykogenolý-
zy a zvýšenému vyplavování glukózy do 
krve. Dlouhodobě zvýšená hladina mast-
ných kyselin také snižuje oxidaci mast-

ných kyselin. V cytoplazmě jaterní buň-
ky dochází ke zvýšenému hromadění TG, 
které je spojeno se zvýšeným vyplavo-
váním VLDL (Very Low Density Lipopro-
teins) částic do krevního oběhu. Zároveň 
je, v důsledku nižší aktivity lipoproteino-
vé lipázy (enzym zodpovědný za štěpení 
TG), sníženo vychytávání LDL částic v já-
trech. Všechny uvedené změny akcentu-
jí rozvoj MS.

Léčba metabolického syndromu
Léčba MS musí být vždy komplexní, 

zaměřená na všechny přítomné slož-
ky MS. Vzhledem k tomu, že ve většině 
případů je přítomna obezita, je základ-
ním terapeutickým přístupem redukce 
hmotnosti. V léčbě obezity stojí v popře-
dí opatření režimová, tedy úprava jídel-
ních a pohybových zvyklostí, možnos-
tí je i psychoterapie a v odůvodněných 
případech je indikována farmakoterapie 
nebo chirurgická léčba obezity. Stejně 
tak v léčbě poruch glukózové tolerance 
je nejdříve indikována dietní léčba zamě-
řená na pokles hmotnosti a navýšení po-
hybové aktivity. Cílem je zastavení pro-
grese poruchy, zabránění vzniku diabetu 
a snížení kardiovaskulárního rizika.

Konkrétní doporučení při terapii obe-
zity, poruchách glukózové tolerance, hy-
pertenzi, dyslipidemií a dalších složkách 
MS budou rozepsány v následujících dí-
lech seriálu.

Kontakt:
PhDr. Karolína Hlavatá
khlavata@endo.cz

  Reaven Gerald M. – americký endokrinolog, geri-
atr a kardiolog. Svou kariéru začal na Univerzitě 
v  Chicagu, později působil také v Michiganu 
a  dokonce i v americké armádě. Emeritní profesor 
lékařské fakulty Stanfordské univerzity. Popis metabo-
lického syndromu (dnes někdy také syndrom X nebo 
Reavenův syndrom) přednesl v roce 1988 v rámci 
Banting Lecture organizované ADA. Člen řady vědec-
kých a výzkumných organizací a viceprezident pro 
výzkum společnosti Sahman Pharmaceuticals v San 
Francisku. 

(zdroj informací: archiv redakce)

Nakldtelsví GEUM

Přjmné prožií áčních tů,
moo zraví a štěsí
v re 2012
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Laktózová tolerance

Laktózová tolerance versus laktózová 
intolerance - II. část
Veronika Březková1,2, Halina Matějová1

1Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
2Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod
Ačkoliv se tolerance laktózy v různé 

míře vyskytuje u lidí po celém světě, je 
pro určité skupiny obyvatelstva typic-
ká vyšší či nižší forma laktózové intole-
rance. V literatuře bývá popisována také 
jako hypolaktázie či non-perzistence lak-
tázy (nedostatečnost laktázy).

Mění se věkem či v důsledku aktuální 
„kondice“ tenkého střeva. Hlavní přízna-
ky projevů laktózové intolerance jsou 
poměrně jasné, ale také celkem nespe-
cifické, snadno zaměnitelné za přízna-
ky častých či méně častých onemocnění 
trávicího traktu. Jejich správná diagnos-
tika tak může být bez použití speciálních 
testů na aktivitu laktázy zkomplikována. 
Výživové doporučení silně závisí na po-
chopení podmínek individuální laktózo-
vé intolerance, která je pak jednoduše 
umírněna vhodným výběrem potravin 
obsahujících laktózu.

Diagnostika
Přítomnost nevstřebané laktózy v tlus-

tém střevě nemusí vždy způsobit trávící 
obtíže a naopak nevhodná diagnostika 
laktózové intolerance pouze na zákla-
dě klinických příznaků může zdravotní 
potíže komplikovat. Pro správnou dia-
gnostiku laktózové intolerance je nut-
né zhodnocení nespecifických střevních 
problémů doplnit o speciální testy na ak-
tivitu laktázy.

Diagnostika laktózové intolerance „na-
slepo“ doporučuje prostě a jednoduše 
vyloučit potraviny obsahující laktózu 
z jídelníčku po dobu přibližně jedno-
ho měsíce. Pokud se z jídelníčku vylou-
čí i mléčné výrobky (např. tvrdé sýry) 
obsahující třeba jen malé a tím pádem 
střevem často akceptovatelné množství 
laktózy, může být tímto doporučením 
falešně skryta alergie na bílkovinu mlé-
ka. Proto je nutné tuto formu diagnos-
tiky doplnit o další specifičtější diagnos-
tiku laktózové intolerance. Nezbytné je 

pro průkaz laktózové intolerance sou-
časně s testem vždy konzumovat zdro-
je laktózy.

K přímým a zároveň invazivnějším 
diagnostickým metodám určování akti-
vity laktázy patří tzv. jejunální biopsie. 
Bioptický vzorek se získává použitím 
Crosbyho nástroje 10 až 20 cm distálně 
od Treitzova ligamenta za kontroly rent-
genu. Intubace je relativně pracná a pro 
pacienta nepříjemná. U této metody je 
důležité místo odběru, protože aktivita 
laktázy mezi duodenem a ileem značně 
kolísá.

Mezi nepřímé metody určování akti-
vity laktázy patří toleranční test, který 
je podobný orálnímu glukózovému to-
lerančnímu testu. Laktóza v množství  
50 g na m2 tělesného povrchu se podá-
vá rozpuštěná v 500 ml vody nebo čaje. 
Po dobu dvou hodin se měří ve čtvrtho-
dinových intervalech koncentrace glu-
kózy v krvi. Pro snížené štěpení laktózy 
svědčí již vzestup glukózy o méně než  
20–25 mg/100 ml (1–1,2 mmol/l). Množ-
ství laktózy v nápoji je však poměrně vy-
soké – už množství 50 gramů laktózy 
odpovídá jejímu obsahu v jednom litru 
mléka, což je nezvykle vysoká koncent-
race ve srovnání s normálním příjmem. 
Z tohoto důvodu bývá toleranční test 
kritizován pro možnou falešnou pozitivi-
tu. Pro souvislosti spojené s projevy lak-
tózové intolerance je nutné respektovat 
množství konzumované laktózy.

Mezi standardní diagnostické meto-
dy patří vyšetření určování vodíku ve vy-
dechovaném vzduchu (H2-test). Z neroz-
štěpené laktózy vzniká v tlustém střevě 
působením mikroflóry vedle dalších lá-
tek také vodík. Ten přechází částečně do 
krve, kde se transportuje do plic a je zde 
eliminován. Stanovení se provádí buď 
plynovým chromatogramem, nebo elek-
trofyzikální metodou. Zvýšení vodíkové 
koncentrace od základní hladiny o více 
než 20 mg/l se obecně považuje za projev 

nedostatečného štěpení laktózy. Určová-
ní vodíku ve vydechovaném vzduchu je 
relativně jednoduché a oproti určování 
glukózy v krvi výhodnější. Existují však 
jedinci, jejichž mikroflóra neprodukuje 
žádný vodík. Také léčba antibiotiky vede 
ke snížení mikrobiální masy, a tím ke sní-
žení hladiny vodíku v dechu. Další fakto-
ry jako je spánek, pohyb, kouření a ace-
tylsalicylová kyselina způsobují zvýšení 
eliminace vodíku nezávisle na množství 
konzumované laktózy.

Test kyselosti stolice se používá u dětí 
a měří se jím množství kyselin ve stoli-
ci. Z nestrávené laktózy v tlustém střevě 
vzniká kyselina mléčná a různé mastné 
kyseliny, které lze ve stolici detekovat. 
Stejně tak může být ve stolici přítomna, 
jako metabolit laktózy, glukóza.

Mezi nejmodernější diagnostické me-
tody patří obecně využívání genetických 
testů – stejně tak je tomu i u laktózové 
intolerance. Vzorkem je venózní krev, 
případně zamražená střevní biopsie. 

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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Překážkou však může být finanční nároč-
nost provedení testu.

Doporučení při laktózové in-
toleranci

Stupeň intolerance laktózy závisí na 
množství a aktivitě laktázy v tenkém 
střevě, celkové konzumaci zdrojů laktó-
zy a individuální citlivosti. Při výživo-
vém doporučení je nezbytné zmíněné re-
spektovat.

Pro další nabízená řešení a doporuče-
ní při laktózové intoleranci je dobré lak-
tózově intolerantní seznámit s rozdíly 
všech možných nesnášenlivostí mléka 
(alergie na bílkovinu kravského mléka, 
laktózová intolerance, averze nebo dal-
ší psychologické důvody odmítání mléka 
apod.) a případně důkladně vysvětlit pří-
činné souvislosti s další diagnózou (celi-
akie, střevní záněty atd.).

Ať jsou příčiny jakékoliv, většinou into-
lerance laktózy neznamená naprosté vy-
loučení laktózy z jídelníčku, ale správné 
načasování konzumace vhodného množ-
ství laktózy v průběhu dne (viz tabulka 
č. 1).

Malé dávky laktózy jsou totiž často 
velmi dobře snášeny a víceméně i pod-
porují určitou adaptaci střeva na lepší 
toleranci laktózy. Denní konzumace 12 g 
laktózy u většiny laktózově-intolerant-
ních nevede ke zdravotním obtížím.

Mléko jako samotný nápoj je velmi bo-
hatým zdrojem laktózy, což souvisí také 
s jeho celkovou konzumací. Mléčné vý-

robky oproti tomu jsou konzumovány 
v menších porcích, navíc většinou obsa-
hují i celkově nižší množství laktózy.

Toleranci laktózy v mléce často zvy-
šuje současná konzumace dalšího po-
krmu s ohledem na rychlost vyprazd-
ňování žaludku. Lépe je také snášen čaj 
s mlékem, káva s mlékem, kakao či mléč-
né koktejly – jejich přípravou se snižuje 
koncentrace laktózy.

Oproti samotnému mléku jsou vel-
mi dobře tolerovány zakysané mléčné 
výrobky. Při výrobě jogurtů a ostatních 
zakysaných mléčných výrobků se pou-
žívá živých bakterií, které obsahují beta-
-galaktosidázu. V důsledku fermentace 
laktózy bakteriemi mléčného kysání je 
koncentrace laktózy v řadě zakysaných 
mléčných výrobků snížena (během fer-
mentace mléka dochází ke štěpení lak-
tózy na glukózu a galaktózu – galaktó-
za se přeměňuje na glukózu, která se 
pomocí bakterií mléčného kysání mění 
na kyselinu mléčnou). Toleranci laktózy 
také může podporovat fakt, že její cel-
kové konzumované množství je nižší – 
respektive porce zakysaného mléčného 
výrobku je menší (např. 150 g jogurtu 
versus 250 ml mléka). V jídelníčku tak 
zůstávají zdroje vápníku a fosforu, vita-
minu A, D, B2 a kvalitních bílkovin.

Laktóza se vyskytuje také v nemléč-
ných zdrojích, kam je při výrobě při-
dávána (např. masné výrobky, polévky, 
omáčky, směsi koření, pekárenské výrob-
ky a hotová jídla). Stejně tak je i součás-

tí většiny léků. Při obtížích s laktózovou 
intolerancí je dobré zvážit jejich konzu-
maci.

Laktóza jako prebiotikum  
i jako přirozená prevence  
zácpy

Vysvětlením pozitivních účinků fer-
mentovaných mléčných výrobků a nižší 
konzumace laktózy je i fakt, že nehydro-
lyzovaná laktóza bývá zařazena k pre-
biotikům. Prebiotikum je definováno 
jako nestravitelná složka potravy, která 
má pozitivní vliv na selektivní metabo-
lismus zažívacího traktu. Příjem laktózy 
v tomto případě způsobuje zvýšení po-
čtu bakterií mléčného kysání. Fermen-
tované mléko tak, díky obsahu bakterií 
mléčného kysání, zvyšuje toleranci lak-
tózy. Je proto doporučováno ke konzu-
maci, neboť je i dobrým zdrojem bílko-
vin a vápníku.

Prebiotika specificky podporují růst 
a funkci probiotik (mikrobiální součást 
potravy, která při konzumaci dostateč-
ného množství vykazuje účinky na zdra-
ví konzumenta). Probiotika působí ve 
střevě, kde např. tlumí růst patogen-
ních bakterií a zvyšují odolnost proti 
střevním obtížím a infekcím. V případě 
laktózové intolerance probiotika svými 
účinky zmírňují plynatost a tím zvyšují 
laktózovou toleranci.

Laktóza působí i jako přirozená pre-
vence zácpy. Díky pomalému enzymové-
mu štěpení v horní části tenkého střeva 
zvyšuje laktóza svou osmotickou aktivi-
tu, která vede ke zvětšení objemu hmoty 
ve střevě a ke zvýšení motility. V tlustém 
střevě se osmotický účinek ještě zvýší 
v důsledku vzniklé kyseliny mléčné. Pro-
dukce oxidu uhličitého zase podporuje 

Tab. č. 1: Množství laktózy v různých potravinách
potravina obsah laktózy 

(g/100 g)
velikost obvyklé 

porce
obsah laktózy 

v porci (g)

lidské mléko 7,2 – –

kozí mléko 4,4 250 11,0

ovčí mléko 5,1 250 12,3

kravské mléko – plnotučné 4,7 250 11,8

kravské mléko – odstředěné 4,9 250 12,3

šlehačka 3,1 15 0,5

smetana do kávy 3,8 15 0,6

jogurt 4,1 150 6,2

jogurt ovocný 3,0 150 4,5

kefír 3,8 200 7,6

zmrzlina 6 50–100 3,0–6,0

cottage 2,2 100 2,2

tvaroh měkký 3,5 100 3,5

eidam (30 % t. v s.) 1,3 50 0,7

gervais 1,6 100 1,6

Niva 1,3 50 0,7

Hermelín 1,2 50 0,6

Madeland (45 % t. v s.) 0,4 50 0,2

sušená syrovátka 74 – –

Aktuální záznam stravy ženy, které byla 
v minulosti diagnostikována laktózová  
intolerance biopsií tenkého střeva

1. den
snídaně: rohlík, 150 g cottage, 150 g rajče
svačina: káva, 2 banány
oběd: pizza tyčinka, 100 g müsli, 150 g jogurtu
svačina: kuřecí zeleninový salát, 30 g sušenka
večeře: 400 ml ledové kávy

2. den
snídaně: 4 vajíčka, rohlík ciabata, 100g okurky
svačina: –
oběd: rohlík, salám
svačina: 3 banány, káva
večeře: 100 g müsli, 100 g mléka

3. den
snídaně: 450 g kefír, rohlík, banán
svačina: –
oběd: 100 g rýže, pečené maso s cibulkou, rajčata
svačina: 300 g hroznového vína, banán
večeře: 4 rajčata
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peristaltiku, doba průchodu střevem se 
zkracuje. Důsledkem je kromě zvětšení 
objemu stolice i její četnost a měkčí kon-
zistence. Působením vznikajících kyse-
lin (především kyseliny mléčné) se oky-
seluje prostředí, které podporuje růst 
aerobních laktobacilů. Přitom je brzděn 
růst patogenních mikroorganismů. Tak 
se snižuje množství hnilobných bakterií 
a sníží se i množství bílkovinných pro-
duktů jako je amoniak, fenoly a indoly. 
Tím je podporována činnost jater fun-
gujících jako likvidátor toxických látek. 
V kyselém prostředí se přeměňuje amo-
niak na amonný iont, který je vyloučen 
stolicí.

Při užívání laktózy k prevenci zácpy 
nedochází k návyku, kontraindikací však 
je laktózová intolerance, případně galak-
tosemie.

Kazuistika
Laktózová intolerance bývá v praxi 

diagnostikována tzv. naslepo. V přípa-
dě 26leté ženy (tělesná výška 173 cm, tě-
lesná hmotnost 78 kg) však především 
z důvodu pozitivní rodinné anamnézy 
(Crohnova choroba) byla laktózová into-
lerance diagnostikována na základě bi-
opsie tenkého střeva. Po porodu v roce 
2006 ji delší dobu trápily průjmy nebo 
tzv. velmi častá stolice, bolest žaludku 
i břicha, křeče a škroukání žaludku. Měla 
pocit „nafouknutých střev“ a trápila ji 
únava. Obtíže trvaly vždy více než něko-
lik hodin. Ve stejném roce jí byla pomo-
cí biopsie diagnostikována laktózová in-
tolerance – vyšetření proběhlo z důvodu 
podezření na Crohnovu chorobu, neboť 
jí trpí otec. Crohnova choroba u ní neby-
la potvrzena.

Přímá diagnóza laktózové intoleran-
ce s vyloučením jiných možných příčin 
zdravotních obtíží vyjasnila možnos-
ti léčby akutních příznaků. Následnou 
úpravou jídelníčku se podařilo zdravot-
ní stav stabilizovat.

V současné době se v jídelníčku paci-
entky objevují nejenom zakysané mléč-
né výrobky, ale také samotné mléko. Je-
jich množství respektuje individuální 
citlivost. Kromě pestrosti a pravidelnosti 
jídelníčku nechybí ani časové rozložení 
příjmu zdrojů laktózy, které může souvi-
set i s její lepší tolerancí.

Závěr
Laická diskuse kolem problematiky ne-

snášenlivosti mléka často přináší spous-
tu mylných informací, které následně 
zbytečně omezují ve výběru potravin. 
Nicméně mléko a mléčné výrobky do jí-
delníčku populace České republiky roz-
hodně patří. Míra tolerance laktózy je 
pro každého individuální ale přirozená. 
V případě obtíží je potřeba správně po-
chopit a diagnostikovat možné příčiny 
– a následné řešení je poměrně snadné. 
Laktózová intolerance většinou nevyža-
duje úplné vyloučení mléka a mléčných 
výrobků ze stravy – velmi často však 
pomáhá celková úprava jídelníčku do 
pestré a pravidelné podoby s výběrem 
mléčných výrobků, který respektuje in-
dividuální snášenlivost určitého množ-
ství laktózy.
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