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1. Wstęp 
 

Około 70% dorosłej populacji na świecie, w mniejszym bądź większym stopniu, cierpi na 

nietolerancję laktozy ze względu na niski poziom laktazy jelitowej – enzymu rozkładającego 

laktozę. Przyczyny niskiego poziomu laktazy są różne, zależne m.in. od wieku, genetyki czy 

narodowości, jednak dolegliwości z tym związane mogą być bardzo uciążliwe.  

Laktoza, ze względu na swoje właściwości, jest często i chętnie wykorzystywana 

w przemyśle farmaceutycznym. Jako słodki, obojętny, chemicznie stabilny, nietoksyczny i tani 

cukier jest idealnym wypełniaczem i nośnikiem dla wielu substancji leczniczych. 

Wykorzystywana jest do produkcji takich postaci farmaceutycznych jak kapsułki, tabletki oraz 

kapsułkach do inhalacji (dry-powder inhalator). Dodatkowo wykorzystywana jest w recepturze 

aptecznej jako substancja pomocnicza. Używana do tworzenia rozcierek a także, jako 

zabezpieczenie proszków silnie wilgotniejących.  

Ze względu na tak szerokie zastosowanie laktozy w lekach oraz tak częste występowanie 

nietolerancji laktozy coraz częściej pojawiają się wśród pacjentów wątpliwości, co do 

zasadności i możliwości stosowania leków zawierających w swoim składzie laktozę.   

Praca ta ma na celu przeanalizowanie możliwości stosowania leków z laktozą wśród 

chorych cierpiących na nietolerancję laktozy oraz możliwe rozwiązania problemu, jakim jest 

konieczności przyjmowania leków przez pacjentów z tą dolegliwością.  
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2. Laktoza  
 

Laktoza, inaczej nazywana cukrem mlecznym, jest organicznym związkiem z grupy 

węglowodanów naturalnie występującym w mleku. Z punktu widzenia chemicznego jest 

dwucukrem zbudowanym  z D-galaktozy i D-glukozy, połączonych wiązaniem β-1,4-

glikozydowym. [1,2] 

 

Ryc. 1.  Budowa Laktozy [3] 

 

Naturalnie laktoza występuje w mleku ssaków. W świeżym krowim mleku jej ilość mieści się 

w przedziale od 4,5 do 5,2%.   

 

Poniżej przedstawiono zawartość laktozy w 100 g wybranych produktów mlecznych [4]: 

 mleko słodkie krowie – od 4,6 do 4,9 g laktozy 

 mleko słodkie kozie – 4,4 

 mleko słodkie owcze – 5,1 

 mleko krowie w proszku – od 39 do 51 

 mleko krowie zagęszczone – od 9,4 do 10,3 

 jogurt – od 4,6 do 5,0 

 kefir – 4,1 

 maślanka – 4,7 

 serwatka – 5,1 

 sery żółte – 0,1 

 sery białe – od 2,9 do 3,1 

 ser typu „Feta” – 1,0 

 serek homogenizowany – od 2,0 do 2,9 

 serek ziarnisty (wiejski) – 3,3 

 ser topiony – 1,0 

 lody – 4,4 

 śmietana, śmietanka – od 3,1 do 4,0  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Galaktoza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glukoza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_O-glikozydowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_O-glikozydowe
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Laktoza zwiększa absorpcję wapnia, magnezu i cynku. Dodatkowo wspiera wzrost 

bakterii Lactobacillus oraz dostarcza galaktozy, która jest niezbędna do tworzenia 

galaktolipidów korzystnie wpływając na strukturę błon komórkowych rozwijającego się 

mózgu dziecka. Rozkładana jest w jelicie cienkim przez enzym laktaza- obecny w rąbku 

szczoteczkowym błony śluzowej ssaków. Enzym katalizuje rozpad disacharydu do galaktozy 

i glukozy, które są następnie wchłaniane. 

 

 

Ryc. 2.  Rozpad laktozy [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Laktaza
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3. Wykorzystanie laktozy w przemyśle farmaceutycznym 
 

 Laktoza jest jedną z najczęściej stosowanych substancji pomocniczych w przemyśle 

farmaceutycznym, a szacunkowo 20% leków na receptę zwiera w swoim składzie tę substancję.

 Laktoza, jako naturalnie występujący disacharyd galaktozy związany z glukozą, 

otrzymywana jest z serwatki mleka. Laktoza jest  swobodnie płynącym proszkiem, którego 

rozmiar i charakterystyka przepływu może być łatwo modyfikowana. Jest cukrem 

rozpuszczalnym w wodzie, obojętnym, tanim, nietoksycznym, chemicznie trwałym i bardzo 

smacznym. Dzięki tym wszystkim właściwościom jest chętnie i często wykorzystywaną 

w przemyśle farmaceutycznym substancją pomocniczą. Stosowana głównie w kapsułkach 

i tabletkach jako środek wypełniający lub rozcieńczalnik. Dodatkowo znalazła zastosowanie 

w  produktach liofilizowanych, jako nośnik leku w inhalatorach suchego proszku, 

a w połączeniu z sacharozą w cukrowych roztworach powlekających.  [3,6,7] 
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4. Nietolerancja laktozy 
 

 Nietolerancja laktozy jest kliniczną prezentacją niedoboru laktazy –enzymu 

rozkładającego laktozę do cukrów prostych oraz złego wchłaniania laktozy. 

Niemetabolizowana, a zatem niewchłonięta laktoza zwiększa ładunek osmotyczny przewodu 

pokarmowego, przez co zwiększa się zawartość wody w jelitach. Zgromadzona w jelitach woda 

prowadzi bezpośrednio do biegunki. W wyniku fermentacji niewchłoniętej laktozy przez 

bakterie w okrężnicy wytwarzane są krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe i gazy -flora 

bakteryjna jelit rozkłada laktozę do kwasu mlekowego, dwutlenku węgla, wodoru, metanu 

i wodorotlenków. Te procesy powodują szereg dodatkowych objawów, takich jak dyskomfort, 

ból brzucha, wzdęcia, skurcze żołądka, wzdęcia i bóle głowy, które często są niepokojące dla 

pacjenta. [2,3,8,9,10] 

 Nie u wszystkich osób występują tak samo nasilone objawy - zależy to od stopnia 

niedoboru laktazy. U człowieka najwyższa aktywność laktazy występuje u noworodków 

i niemowląt w okresie karmienia piersią, później stopniowo zmniejsza się z wiekiem 

i u większości osób dorosłych osiąga zaledwie 10% aktywności pierwotnej [2,3,8,9,10]. 

 

Objawy nietolerancji laktozy to: 

 ból brzucha, 

 mdłości, 

 wzdęcia, 

 biegunka, 

 kolka, 

 gazy. 

 

Najczęstszą przyczyną nietolerancji laktozy jest pierwotny (dziedziczny) niedobór 

laktazy  zwany inaczej hipolaktazją dorosłych. Przyczyną choroby jest postępujące już od 2. 

roku życia zmniejszanie się aktywności laktazy, która osiąga najwyżej kilka procent swojej 

wyjściowej aktywności u dorosłych. Nietolerancja laktozy u dorosłych może być spowodowana 

również dziedziczonym recesywnie polimorfizmem genu LCT (genu laktazy). 

Objawy mogą być również wynikiem wrodzonego niedoboru laktazy (alaktazja), gdzie jest to 

uwarunkowany genetycznie wrodzony defekt metaboliczny, który sprawia, że organizm nie 

może wytwarzać laktazy. W tym przypadku objawy nietolerancji pojawiają 
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się u noworodków już po pierwszym podaniu mleka matki lub modyfikowanego 

mleka zawierającego laktozę.  

 

Nietolerancja laktozy może mieć również charakter wtórny gdzie przyczyną jest wtórny 

(nabyty) niedobór laktazy -przejściowy lub utrwalony niedobór enzymu. Taki wtórny niedobór 

enzymu może być wynikiem przebytych chorób lub obecności czynników doprowadzających 

do uszkodzenia nabłonka i kosmków jelitowych, produkujących laktazę, np.: 

 choroba Leśniowskiego-Crohna  

 martwicze zapalenie jelita 

 choroba Whipple’a 

 zespół krótkiego jelita 

 infekcje żołądkowo-jelitowe, np. ostra lub przewlekła biegunka - wywołana przez bakterie 

(najczęściej Escherichia coli i Salmonella) lub wirusy (zwykle rotawirusy i adenowirusy) 

 zakażenia pasożytnicze przewodu pokarmowego: lamblioza, tasiemczyca 

 celiakia 

 choroba Duhringa (skórna manifestacja nietolerancji glutenu) 

 

Do niszczenia nabłonka i kosmków jelitowych może dojść także w wyniku nadmiernego 

stosowania niektórych leków, np. antybiotyków, niesterydowych leków 

przeciwzapalnych, kwasu acetylosalicylowego, chemioterapeutyków, oraz alkoholu.  

Dodatkowo na rozwój nietolerancji laktozy może mieć wpływ także długotrwałe 

stosowanie diety bezmlecznej, podczas której dochodzi do zmniejszenie aktywności 

wydzielania laktazy.  [2,3,8,9,10,11,12] 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/zdrowie-dziecka/mleko-modyfikowane-jak-przygotowac-mieszanke_35051.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/zdrowie-dziecka/mleko-modyfikowane-jak-przygotowac-mieszanke_35051.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/choroba-lesniowskiego-crohna-rozlegly-stan-zapalny-ukladu-pokarmowego_38572.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/choroba-whipple-rzadka-choroba-jelit_39211.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/zespol-krotkiego-jelita-przyczyny-objawy-leczenie_44490.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/biegunka-przewlekla-objawy-jak-zdiagnozowac-przyczyny-przewlekajacej-s_41616.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/bakteria-E-coli-jakie-sa-objawy-zatrucia-czym-grozi-zakazenie_38106.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/salmonella-objawy-zatrucie-pokarmowe-wywolane-przez-salmonelle_37975.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/rotawirusy-objawy-zakazenia-i-leczenie_39829.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/adenowirusy-objawy-zakazenia-u-dzieci-i-doroslych_36723.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-pasozytnicze/lamblioza-zakazenie-lambliami-utrapienie-przedszkolakow_33533.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-pasozytnicze/tasiemczyca-czyli-choroba-wywolana-przez-tasiemca_38380.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/celiakia-choroba-trzewna-objawy-zaleza-od-jej-rodzaju_38422.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-pokarmowy/choroba-duhringa-czyli-skorny-przejaw-nietolerancji-glutenu_44995.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/antybiotyki-pod-lupa-jak-dzialaja-i-na-jakie-choroby-pomagaja_34589.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/niesteroidowe-leki-przeciwzapalne-nlpz-dzialanie-i-skutki-uboczne-stos_43362.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/niesteroidowe-leki-przeciwzapalne-nlpz-dzialanie-i-skutki-uboczne-stos_43362.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/aspiryna-czyli-dobroczynny-kwas-acetylosalicylowy_38770.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/diety/dieta-bezmleczna.html
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5. Diagnostyka nietolerancji laktozy 

W celu diagnostyki nietolerancji laktozy stosowane jest kilka rodzajów badań [8,9,10,13,14]: 

1. Analiza pH stolca – ponieważ niestrawiona laktoza wywołuje zakwaszenie kału 

kwaśne pH stolca oznacza nietolerancję pokarmową.  

 

2. Wodorowy test oddechowy WTO-  przy nietolerancji laktoza ulega fermentacji 

w jelicie grubym wydzielane są duże ilości wodoru, usuwane kolejno przez drogi 

oddechowe. Test ten polega na podaniu diagnozowanej osobie określonej dawki 

laktozy, a następnie zmierzeniu stężenia wodoru w wydychanym powietrzu w 

3 kolejnych próbkach. Przekroczone stężenie wodoru wskazuje na nietolerancję 

laktozy.  Wodorowy test oddechowy jest najlepszym badaniem pomocniczym 

w diagnostyce nietolerancji laktozy, ponieważ jest badaniem nieinwazyjnym a pobranie 

próbek jest bezbolesne. 

 

3. Próba eliminacyjna - polega na wyeliminowaniu z diety przez okres 2 tygodni 

produktów zawierających w swoim składzie laktozę. W trakcie próby obserwuje się czy 

objawy znikają, i czy kolejno po spożyciu tego cukru pojawiają się ponownie.  

 

4. Test doustnego podawania laktozy - pacjentowi podawana zostaje doustnie laktoza, 

a następnie lekarz oznacza stężenie glukozy we krwi. 

 

5. Badanie molekularne polimorfizmu genu laktazy (LCT) – diagnostyka pozwala 

wykluczyć hipolaktazję (ATH) u dorosłych.  

 

6. Endoskopia: Jest najbardziej skuteczną i jednoczenie najbardziej inwazyjną z metod 

diagnostycznych. W trakcie badania endoskopowego pobierany jest wycinek jelita 

cienkiego w celu określenia zawartości w nim laktazy. 
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6. Predyspozycje do wystąpienia nietolerancji laktozy  
 

 Aktywność laktazy jest wysoka i istotna u większości ssaków, w tym także u ludzi, 

po urodzeniu w okresie niemowlęcym oraz okresie karmienia piersią. Jednak u około dwóch 

trzecich populacji na świecie po kilku miesiącach życia w naturalny sposób ekspresja laktazy 

maleje, ponieważ dieta na bazie mleka nie jest już niezbędną do przetrwania. Wynikające z tego 

problemy z trawieniem laktozy, znane jako niestrawność laktazy, wywołane są niedoborem 

tego enzymu. W dorosłym życiu aktywność laktazy jest zmienna w zależności od wielu 

czynników. Niedobór laktazy drugorzędowej występuje, gdy choroby przewodu pokarmowego, 

takie jak zapalenie żołądka i jelit lub zapalne zaburzenie jelit, powodują uszkodzenie jelita 

cienkiego i spadek aktywności laktazy. Uważa się, że wiele czynników takich jak wiek, 

szczątkowa ekspresja laktazy, czas tranzytu jelitowego, ekspresja jelita cienkiego, przerost 

bakterii w jelicie cienkim i mikrobiologiczny skład jelit przyczynia się do różnic między 

pacjentami [3,6,11,12, 15] 

 Ważnym aspektem jest również spożycie laktozy z innymi składnikami diety oraz 

ilość spożywanego mleka. Tu wykazuje się, iż częste spożycie nawet niewielkich ilości mleka 

przez pacjenta sprawia, że jest on mniej podatny na objawy nietolerancji.  

 Grupą chorych często cierpiących na nietolerancję laktozy są pacjenci z zespołem 

jelita drażliwego. 

Czynnikami predysponującymi do niskiej aktywności laktazy są dodatkowo określone 

predyspozycje genetyczne oraz pochodzenie etniczne. Częstotliwość występowania niedoboru 

laktazy różni się znacznie wśród różnych populacji na całym świecie.  Częstość występowania 

wynosi powyżej 50% na południu Ameryka, Afryka i Azja, osiągając prawie 100% w 

niektórych krajach azjatyckich. W USA częstość występowania oscyluje w granicach 15% 

populacji wśród białych, 53% wśród meksykańskich Amerykanów i do ok 80% w populacji 

czarnej. Niedobór laktazy u Europejczyków jest różnorodny od około 2% w Skandynawii do 

około 70% na Sycylii. Jak podają źródła w Polsce na nietolerancję laktozy cierpi co 3 Polak (ok 

30% populacji). [3,6, 16] 
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7. Nietolerancja laktozy a „tolerancja” laktozy  
 

 Wyniki systematycznego przeglądu danych i ich metaanaliza wskazują, że pacjenci 

z nietolerancją laktozy zgłaszaną przez samych pacjentów prawie zawsze mogą tolerować 

około 12 g laktozy spożywanej w diecie w pojedynczej dawce bez innych składników 

odżywczych oraz ok 15-18 g, jeśli przyjmują ją wraz z innymi substancjami odżywczymi. 

Ponieważ ilość laktozy zawartej w 1 ml mleka wynosi około 47 mg, oznacza to w przeliczeniu 

tolerancję około 254 ml mleka. W przypadku większości produktów farmaceutycznych 

całkowita dawka laktozy zawartej zazwyczaj w preparacie wynosi mniej niż 2 g / dzień 

stosowania leku. Dlatego większość leków nawet zawierających laktozę w swoim składzie 

powinna być bezpieczna dla osób, u których pojawiają się objawy jej nietolerancji [6, 17, 18, 

19]. 

 

 Należy jednak pamiętać, że ilość laktozy wymaganej do wywołania objawów 

klinicznych u pacjentów z nietolerancją laktozy jest różna. U osób z niestrawnością laktazy 

pojawienie się objawów zależy od ilości laktozy, która musi zostać skonsumowana, zanim 

dostępna laktaza stanie się nasycona. Ponieważ nietolerancja laktozy uwarunkowana jest 

wieloma czynnikami literatura opisuje przypadki wystąpienia objawów nietolerancji nawet po 

spożyciu niewielkich ilości (100-200 mg laktozy). Są to jednak przypadki opisane jako 

„pacjenci wyjątkowo wrażliwi na laktozę”. [6,20,21] 

 

 W przypadku trudnej do określenia tolerancji laktozy literatura podaje możliwość 

„miareczkowania dawki”, czyli obliczenia jej w sposób indywidualny dla danego pacjenta. 

Polega ona na obliczenie względnej ekspozycji na laktozę, podaniu wybranej dawki a następnie 

stopniowym zwiększaniu ilości laktozy celem ustalenia wartości, po której występują objawy. 

[6] 

 

 Należy wziąć pod uwagę również fakt, iż ważną rolę w pojawieniu się objawów 

odgrywają czynniki psychologiczne tj. oczekiwanie i nastawienie na objawy. Pacjenci, 

u których wystąpiły objawy po spożyciu dużych ilości mleka mogą stać się psychicznie 

wyczuleni i przewidywać ich wystąpienie nawet po spożyciu bardzo małej ilości laktozy. 

Dlatego bardzo ważne jest, aby podczas leczenia informować pacjentów zarówno o możliwych 

efektach stosowania leków z laktozą, jaki i o możliwym wpływie oczekiwania na tego typu 

objawy. Jeśli pacjent uskarża się bardzo mocno na objawy żołądkowo-jelitowe po spożyciu 
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leków z laktozą należy rozważyć stosowanie wersji bez laktozy. Na rynku dostępnych jest wiele 

preparatów wolnych od laktozy. Jeśli pacjenci wykazują wysoką nietolerancję laktozy bądź 

czynniki psychologiczne sprawiają, że wyczekują „efektów” należy sięgnąć po tego typu 

preparaty. Dodatkowo na rynku dostępnych jest wiele postaci leków z założenia wolnych od 

laktozy jak np. tabletki musujące, będących alternatywą do stosowania u tej grupy pacjentów 

[6,22] 

 

 Co ważne, określając leczenie różnych chorób u osób cierpiących dodatkowo na 

nietolerancję laktozy, należy ilość przyjmowanej laktozy u takich pacjentów rozpatrywać przez 

pryzmat wszystkich przyjmowanych leków łącznie oraz ilość laktozy spożywanej w diecie. [6] 

 

 W badaniu przeprowadzonym na grupie siedemdziesięciu siedmiu chorych 

z nietolerancją laktozy wykazano, iż podawanie laktozy w dawce do 400 mg nie wywołuje u tej 

grupy chorych objawów żołądkowo –jelitowych, przez podana dawka uznana została za 

skuteczną. W podwójnie ślepym badaniu klinicznym grupie chorych podawano kapsułki 

zawierające 400mg laktozy (grupa A) oraz kapsułki zawierające 400 mg placebo (grupa B). 

Następnie dokonano oceny objawów żołądkowo-jelitowych za pomocą skali wizualno-

analogowej oraz zmierzono ilość wodoru H2 w wydychanym przez nich powietrzu. W badaniu 

nie wykazano żadnych statystycznych różnic pomiędzy grupami A i B. Dopiero w porównaniu 

z przyjęciem 20g laktozy (LBT) wykazano statystyczne różnice zarówno dla grupy A jak i dla 

grupy B. Poniżej tabelka ukazuje zestawienie wyników dla przeprowadzonego testu [23]. 
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Ryc. 3 Rycina przedstawia porównanie wyników badania na grupach osób cierpiących na 

nietolerancję laktozy gdzie na skali mierzone były objawy żołądkowo jelitowe takie jak: 

wzdęcia brzucha (bloating), ból brzucha (abdominal pain), wzdęcia (flatulence) burczenie w 

brzuchu (borborygami) oraz objawy łącznie (cumulative) dla 3 grup po podaniu 20 g laktozy 

(LBT), 400 mg laktozy (grupa A) i 400 mg placebo (grupa B) [23]. 

 

Ponieważ badanie nie wykazało żadnych statystycznie istotnych różnic między dawką 400mg 

laktozy a placebo badacze uznali, że dawka poniżej 400mg jest bezpieczną ilością, jaka można 

stosować w nietolerancji laktozy bez ryzyka wystąpienia objawów ze strony układu żołądkowo-

jelitowego [23]. 
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8. Wykorzystanie egzogennej beta-galaktozydazy w łagodzeniu 

objawów nietolerancji 
 

 Strategie mające na celu uniknięcie złego wchłaniania laktozy, które dotyka prawie 

70% światowej populacji, koncentrują się głównie na ograniczeniu przyjmowania mleka 

i produktów mlecznych (dieta bezlakozowa) lub zastosowaniu niepochodzących od człowieka 

β-galaktozydaz, czyli podaży egzogennego enzymu lub probiotyków posiadających aktywność 

β-galaktozydazy. Zarówno enzym jak i probiotyki powinny być dodawane do posiłków, 

zawierających produkty mleczne [24,25,26]. 

 

 Objawy nietolerancji laktozy zwykle nie występują, nim aktywność laktazy nie 

spadnie poniżej 50%. Mimo, iż ekspresja laktazy nie jest regulowana w górę przez 

przyjmowanie laktozy, tolerancję można indukować przez „adaptację” flory jelitowej. 

Ponieważ skład naszej mikroflory jelitowej ma znaczny wpływ na rozwój i nasilenie objawów 

nietolerancji niejednokrotnie w terapii stosowane są probiotyki.  

Probiotyki to żywe bakterie lub drożdże, które uzupełniają florę żołądkowo-jelitową.  Liczne 

badania wykazały, że probiotyki wykazują różne korzystne dla zdrowia właściwości, takie jak 

poprawa zdrowia jelit, poprawa odpowiedzi immunologicznej i obniżenie poziomu 

cholesterolu w surowicy [24,25,26]. 

 

 Przeprowadzone badanie pacjentów z nietolerancją laktozy polegające na podaniu im 

egzogennej laktazy uzyskanej ze szczepów bakterii wykazało zmniejszenie objawów 

nietolerancji. Podwójnie ślepe, kontrolowane poprzez podanie placebo, krzyżowe badanie 

wykazało, że w przypadku nietolerancji laktozy laktaza otrzymana z Kluyveromyces lactis 

stanowi prawidłową strategię terapeutyczną, o obiektywnej i subiektywnej skuteczności bez 

skutków ubocznych. Laktaza egzogenna uzyskana z Aspergillus oryzae lub z Kluyveromyces 

lactis rozkłada laktozę na glukozę i galaktozę, co umożliwia jej wydajną absorpcję, a co za tym 

idzie zmniejsza wyraźnie objawy fermentacji niestrawionych resztek. Powiązana strategia 

obejmuje probiotyki, które zmieniają florę jelitową i mogą mieć korzystne działanie 

u pacjentów z IBS. Czterotygodniowe spożycie probiotycznej kombinacji Lactobacillus casei 

Shirota i Bifidobacterium breve Yakult poprawiło objawy i zmniejszyło produkcję wodoru 

u pacjentów z nietolerancją laktozy. Badanie wykazał, że efekty stosowania probiotyków 

utrzymywały się przez co najmniej trzy miesiące. Niestety jednak w innym badaniu mleko 

zawierające Lactobacillus acidophilus nie zmniejszało konsekwentnie objawów żołądkowo-
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jelitowych u pacjentów z nietolerancją laktozy zgłaszaną przez samych pacjentów 

w porównaniu z grupą kontrolną. Przez co trudno jest jednoznacznie określić istotny klinicznie 

wpływ probiotyków na leczenie nietolerancji laktozy. Można jednak założyć, że wybrane 

szczepy bakterii łagodzą objawy nietolerancji dzięki wytwarzaniu egzogennej laktazy 

[24,25,26,27]. 

 

 Inną metodą łagodzącą objawy nietolerancji jest przyjmowanie z pokarmem 

egzogennej latazy (enzymu beta-D-galaktozydazy). Grupa badaczy z Uniwersytetu w Atenach 

weryfikowała skuteczność peletek zawierających w swoim składzie beta-D-galaktozydazę 

(enzym laktaza), które można zastosować w leczeniu objawów nietolerancji laktozy. 

Kapsułkowane peletki beta-D-galaktozydazy (laktazy) badano najpierw in vitro pod kątem ich 

aktywności enzymatycznej w środowisku symulującym warunki żołądkowe, a następnie w 

środowisku symulującym warunki dwunastnicy. Skuteczność określano poprzez badanie ilości 

glukozy wytworzonej przez hydrolizę laktozy. Badanie dowiodło, że peletki zachowują 

aktywność enzymatyczną w kwaśnym pH oraz, że hydrolizują laktozę w ludzkim płynie 

dwunastniczym. Dodatkowo skuteczność laktazy potwierdzono na grupie 8 pacjentów 

z nietolerancją laktozy w randomizowanej, podwójnie ślepej próbie krzyżowej. Badani 

otrzymali (po poszczeniu) otrzymali jedną kapsułkę zawierającą 100 u / ml beta-galaktozydazy 

lub jedną kapsułkę zawierającą peletki placebo, a następnie 100 g laktozy rozpuszczonej 

w wodzie. Aby sprawdzić działanie peletek z laktazą badanym sprawdzano stężenia glukozy 

w osoczu oraz dodatkowo wypełniali oni kwestionariusze objawowe co osiem godzin przez 24 

godziny. Wyniki wykazały statystycznie istotny wzrost stężenia glukozy w osoczu 30, 60, 90 i 

120 minut po przyjęciu laktozy (analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami, p <0,01). 

Subiektywne oceny nasilenia skurczów brzucha, odbijania, wzdęć, wymiotów i biegunki były 

istotnie zmniejszone po spożyciu peletek zawierających laktazę w porównaniu z połknięciem 

placebo. Zatem badacze uznali, iż wyniki są obiecujące, ponieważ preparat zawierający beta-

D-galaktozydazę opierał się inaktywacji w żołądku, skutecznie przekształcał laktozę w glukozę 

in vivo oraz zmniejszał objawy nietolerancji u chorych [28]. 
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9. Nietolerancja laktozy a występowanie innych chorób  
 

 Laktoza jest łatwo fermentowana przez florę bakteryjną okrężnicy co  prowadzi do 

wytwarzania krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i gazu (głównie wodór (H2), 

dwutlenek węgla (CO2) i metan (CH4)). Te procesy biologiczne są obecne również 

w przypadku innych słabo wchłanianych, ulegających fermentacji oligosacharydów, 

disacharydów, monosacharydów i polioli (FODMAP), które są wszechobecne w diecie 

[2,6,9,10]. Dlatego czasem trudno w jednoznaczny sposób określić czy dane objawy (jak 

biegunka i wzdęcia) są wywołane bezpośrednio przez nietolerancję laktozy czy może przez 

obecność współistniejących chorób lub nietolerancja wytworzyła się niemal jako „efekt 

uboczny” uprzedniej choroby. Chorobą, której bardzo często towarzyszy nietolerancja laktozy 

jest niedoczynność tarczycy. Niedoczynność tarczycy to stan, w którym ilość hormonów T3 i 

T4 wydzielanych przez gruczoł tarczycy jest niewystarczająca do zapotrzebowania organizmu. 

Niedoczynności tarczycy bardzo często współtowarzyszy nietolerancja laktozy. Niestety wiele 

leków mających na celu regulację poziomu hormonów zawiera w swoim składzie laktozę, co 

może nasilać objawy nietolerancji a przyspieszony pasaż oraz biegunka mogą zaburzać 

wchłanianie i działanie leku. Jeśli objawy nietolerancji laktozy nasilają się pewną formą 

zmniejszenia podaży laktozy wraz z lekiem jest stosowanie wersji preparatów bez laktozy. 

Obecnie na rynku dostępny jest Letrox (jako zamiennik Euthyroxu), który w swoim składzie 

jako substancję pomocniczą zawiera celulozę mikrokrystaliczną, dekstryny, skrobi glikolan 

sodu oraz długołańcuchowe glicerydy. Niestety preparat nie daje tak wielu możliwości wyboru 

dawki jak Euthyrox co w pewnym stopniu ogranicza możliwości stosowania preparatu. [30,31]. 

 

 Inną chorobą, dla której coraz częściej badania dostarczają ważnych nowych 

informacji na temat złożonego związku między niedoborem laktazy, zespołem złego 

wchłaniania laktozy i nietolerancji pokarmowej jako przyczyny objawów jest Zespół jelita 

drażliwego –IBS.  

 Zespół złego wchłaniania, jako choroba związana z układem trawiennym 

niejednokrotnie jest związana z nietolerancją laktozy. Pacjenci z IBS są bardziej wrażliwi na 

różne dietetyczne i fizyczne interwencje, które powodują rozszerzenie przewodu 

pokarmowego. Grupa Chińskich badaczy porównała testy tolerancji laktozy przy użyciu 10 g, 

20 g i 40 g laktozy u pacjentów z przewagą zespołu jelita drażliwego z przewagą biegunek 

(IBS-D) a grupą kontrolną [2]. Badanie było podwójnie ślepe, randomizowane, krzyżowe 

i polegało na podaniu pacjentom 3 dawek laktozy: poniżej normalnego progu objawów (10 g), 
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dawkę odzwierciedlającą normalne spożycie podczas jednego posiłku (20 g), a także "kontrolę 

pozytywną" zwykle stosowaną w badaniach epidemiologicznych -czyli 40 g. Metoda 

wielokrotnych dawek wykazała wpływ dawki w obu badanych grupach. Co ważne, ryzyko 

wystąpienia objawów było znacznie wyższe u pacjentów z IBS-D, zwłaszcza przy niskich 

dawkach stosowanych w diecie. Niewiele zdrowych osób z niedoborem laktazy zgłosiło 

objawy żołądkowo-jelitowe (GI), z wyjątkiem dawki 40 g laktozy. Zwiększona wrażliwość na 

wzdęcia była związana z bólem brzucha, wzdęciem i ogólnymi nasileniami objawów. 

Nadmierne wytwarzanie gazu przyczyniło się do objawów trawiennych, zwłaszcza wzdęcia i 

burczenia. Rycina nr 4 obrazuje wyniki badań i wskazuje, iż nawet niewielkie dawki laktozy u 

pacjentów z zespołem jelita drażliwego (IBS –D) wywoływały pozytywny wynik testu na ilość 

wydalanego wodoru w porównaniu z grupą kontrolną zdrowych badanych (HS) [2]. 

 

 

 

Ryc. nr 4. Porównanie występowania pozytywnej odpowiedzi w teście HBT (wydychany 

wodór) po podaniu różnych dawek laktozy badanym: z zespołem jelita drażliwego (IBS-szare 

kolumny) i grupie kontrolnej (HVs-białe) [2]. 

 

 

 

 

 

 



Strona 18 z 26 
 

10. Identyfikacja ilości laktozy w lekach 
 

 Badania prowadzone przez oddział gastroenterologii i medycyny biochemicznej 

szpitala w Cardiff we współpracy z uniwersytetem w Cardiff miały na celu identyfikację 

i określanie ilościowe ilości laktozy w lekach stosowanych w leczeniu zaburzeń żołądkowo-

jelitowych takich jak IBS. Dodatkowo badacze mieli na celu potwierdzenie, czy leki „bez-

laktozowe” rzeczywiście nie zawierają w swoim składzie dodatku tej substancji pomocniczej. 

Preparaty badano przy wykorzystaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). 

Badacze oszacowali, że laktoza, jako substancja pomocnicza, jest składnikiem leków 

występujących na ok 20% leków na receptę i ok 6% leków dostępnych bez recepty[3,18]. Wiele 

z tych leków stosowanych jest w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, takich jak 

niestrawność, nieswoiste zapalenie jelit i zespół jelita drażliwego (IBS), gdzie dodatkowa podaż 

laktozy może mieć znaczenie przy występowaniu objawów ze strony żołądkowo-jelitowej. 

Ponieważ producenci i wytwórcy leków nie mają obowiązku podawania dokładnych ilości 

substancji pomocniczych używanych w lekach grupa Badaczy samodzielnie przeanalizowała 

składy 71 preparatów: 31, dla których deklarowano obecność laktozy jako substancji 

pomocniczej oraz 40, które zostały określone jako wolne od laktozy, używanych 

w zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego- w leczeniu różnych objawów, w tym 

brzucha np. środki przeciwbólowe czy leki przeciwdepresyjne. Ich wyniki pokazują, że 

zawartość laktozy w wielu preparatach jest bardzo różna i waha się od 4mg laktozy w składzie 

dla Losec (omeprazolum) aż po 600mg laktozy w preparacie Budenofalk (Budesonide) na 

1 dawkę przyjmowanego leku. Autorzy wskazują również uwagę na ważny aspekt jakim jest 

złożoność i często ilość przyjmowanych przez pacjentów leków. Wykazali, iż standardowe 

leczenie pacjentów z zespołem złego wchłaniania może wiązać się z przyjmowaniem ok 1200-

1400mg laktozy dziennie. Ponieważ liczne badania dowodzą, iż pacjenci z nietolerancją laktozy 

mogą przyjmować niewielkie ilości laktozy bez wywołania objawów lekarze niejednokrotnie 

bagatelizują ilość laktozy stosowaną jako substancja pomocnicza w lekach. Dodatkowo jako 

problem autorzy wskazują fakt, iż ilość substancji pomocniczych nie jest wykazywana 

w informacjach o leku dla pracowników medycznych czy na ulotkach dla pacjentów. Ponieważ 

dodatkowo ilość laktozy przyjmowanej z pożywieniem jest trudna do ustalenia autorzy 

podkreślają istnienie i znaczenie leków bez laktozy, gdyż pozwalają one uniknąć zaostrzenia 

objawów ze strony przewodu pokarmowego. Jako alternatywne formy leczenia polecają 

również płynne postaci leków, które w swoim składzie nie zawierają laktozy [3].  

Tabele poniżej ukazują przykładowe wyniki otrzymane przez badaczy z Cardiff [3]: 
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11. Podsumowanie:  
 
 

 Laktoza jest jedna z najszerzej stosowanych substancji pomocniczych w przemyśle 

farmaceutycznym.  Jest wiele powodów, które zagwarantowały laktozie, iż producenci leków 

tak chętnie sięgają po ten składnik-obojętna i nietoksyczna, względnie niedroga, stabilna 

chemicznie i nie mająca tendencji do reagowania z aktywnym składnikiem lub innymi 

składnikami preparatu znalazła zastosowanie w produkcji wielu leków. Ponieważ laktoza jest 

tak bezpieczną i dobrze znaną substancją pomocniczą wiele firm farmaceutycznych nie 

decyduje się na zmianę tej substancji na inną mimo, iż coraz częściej pojawia się problem 

nietolerancji laktozy wśród pacjentów.  

 Nietolerancja laktozy związana jest z pierwotnym lub wtórnym niedoborem laktazy.  

Charakteryzuje się  bólem brzucha, wzdęciem, burczeniem brzucha i biegunką indukowaną 

przez laktozę zawartą w produktach mlecznych. Nietolerancja laktozy zależy nie tylko od 

ekspresji laktazy, ale także od dawki laktozy, flory jelitowej, ruchliwości żołądkowo-jelitowej, 

przerostu bakteryjnego jelita cienkiego czy wrażliwości przewodu żołądkowo-jelitowego na 

wytwarzanie gazu i innych produktów fermentacji trawienia laktozy. Leczenie nietolerancji 

laktozy zwykle obejmuje dietę polegającą na redukcji przyjmowanej laktozy oraz 

przyjmowaniu egzogennego enzymu – w postaci gotowego preparatu z enzymem bądź 

probiotyku zawierającego szczepy o właściwościach  enzymatycznych.   

 Jednak nie wszyscy pacjenci z nietolerancją laktozy wymagają przyjmowania 

egzogennego enzymu. Badania wykazują, ze większość pacjentów z nietolerancją laktozy może 

przyjmować niewielkie ilości tego składnika, zwłaszcza jeśli jest on przyjmowany z pokarmem 

bądź w dawkach podzielonych. 

 Nietolerancja często towarzyszy innym chorobom takim jak zespół jelita drażliwego 

czy niedoczynność tarczycy. Jednak nawet bez zwyczajowo współistniejących chorób dotyka 

wielu pacjentów, który muszą zażywać leki doraźnie bądź przewlekle. 

 Ważnym aspektem w doborze leków jest informowanie pacjenta o tym, że dawki 

laktozy zawarte w lekach są niewielkie i nawet przy przyjmowaniu wielu leków nie powinny 

przekraczać zwyczajowej ilości wywołującej objawy. (Choć tu problemem może być 

niedokładna wiedza na temat ilości laktozy zawartej w leku ponieważ firmy farmaceutyczne 

nie mają obowiązku podawania dokładnych ilości substancji pomocniczych i nie chcą 

upubliczniać „gotowych przepisów” firmom generycznym mimo, iż może to być informacja 

istotna z punktu widzenia pacjenta). Niestety część pacjentów wykazuje dużą wrażliwość na 
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laktozę i nawet niewielkie ilości mogą wywołać u nich niepożądane efekty. Dodatkowo 

niektórzy pacjenci wykazują strach przed objawami oraz pewnego rodzaju „nastawienie 

i wyczekiwanie” objawów, zwłaszcza jeśli już wcześniej u nich wystąpiły. Wówczas warto 

rozważyć i polecić takim pacjentom wersje leków nie zawierające w swoim składzie laktozy. 

Tabela nr 2 zawiera porównanie preparatów przeciwbólowych zawierających 

i niezawierających w swoim składzie laktozę. Obecnie dostępne są preparaty, które pozwalają 

na wybór wersji „bez laktozowych”. Jeśli niedostępna jest opcja w tabletkach bądź kapsułkach 

danego preparatu zawierającego laktozę, a konieczne jest ograniczenie podaży, słusznym 

wydaje się być również zastosowanie innej formy leku z wybraną substancją leczniczą- systemy 

transdermalne, płynne postaci leku, musujące, podawane donosowo czy donaczyniowo 

pozbawione są tej substancji. Gdy jednak niemożliwy jest wybór innej postaci leku pomocne 

mogą być preparaty stosowane w leczeniu nietolerancji – egzogenna laktaza oraz probiotyki 

przyjmowane wraz z pokarmem i lekiem, łagodzące biegunki i pozostałe objawy.  

 Niezależnie od obranej drogi niezwykle ważna jest opieka farmaceutyczna polegająca 

na wytłumaczeniu pacjentowi wszystkich możliwych objawów, sposobów leczenia oraz 

możliwości stosowanych preparatów celem uniknięcia i zredukowania strachu towarzyszącego 

pacjentowi w chorobie.    
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Tabela nr 2.  Preparaty przeciwbólowe (drug name) zawierające (lactose-containing products) 

i niezawierające (laktose-free products) w swoim składzie laktozę [6]. 
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