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Rezumat 

Intoleranța la lactoză apre la un individ sus-
ceptibil genetic, prin defi cit de lactază la nivelul in-
testinului subțire, care determină simptomatologie cu 
debut brusc după consum de lactoză. Tratamentul este 
unul în principal dietetic.

Pacientul în vârstă de 10 ani se prezintă pentru 
dureri abdominale, scaune diareice, inapetență, cu de-
but în urmă cu 3 luni. Clinic și anamnestic ne-am ori-
entat spre un sindrom de malabsorbție, în speță o boală 
celiacă, având în vedere antecedentele heredo-colate-
rale (AHC) pozitive pentru boala Hashimoto și diabet 

zaharat tip 1 (DZ tip1) la un pacient cu boală diareică 
recidivantă/cronică. Serologic, am exclus celiachia și 
nu au existat argumente paraclinice pentru boală infl a-
matorie intestinală. Pe parcursul internării, consumul 
de lactate agravează simptomele digestive și astfel se 
ridică suspiciunea unui intoleranțe genetice la lactoză 
de tip adult. Diagnosticul e confi rmat inițial prin proba 
terapeutică de excludere a lactozei, sub care simpto-
matologia cedează, apoi prin testare genetică. 

Cuvinte cheie: intoleranță, lactoză, genetic, 
tip adult

GENETIC LACTOSE INTOLERANCE, ADULT-TYPE. 
CLINICAL CASE

Abstract

Lactose intolerance occurs in a genetically sus-
ceptible individual through lactase defi ciency in the 
small intestine, which causes symptoms with sudden 
onset after lactose consumption. The treatment is 
mainly dietetic.

 Patient, aged 10, presents abdominal pain, 
diarrhea, loss of appetite, with onset of 3 months. 
Clinically and anamnestically, we focused on a ma-
labsorption syndrome, particulary a celiac disease 
considering positive family history for Hashimoto’s 

disease and type 1 diabetes in a patient with recurrent 
/ chronic diarrheal disease. Serologically, we ruled 
out celiac disease and there are no paraclinical argu-
ments for infl ammatory bowel disease. During hos-
pitalization, dairy consumption aggravates symptoms 
and thus raises the suspicion of a genetic lactose into-
lerance, adult-type. The diagnosis is confi rmed initi-
ally by following a lactose free-diet, under which the 
symptoms subside and, afterwards, by genetic testing.
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INTRODUCERE

Intoleranța la lactoză este o afecțiune gastroin-
testinală, clinic manifestă la un individ susceptibil ge-
netic, datorată defi citului lactazei la nivelul marginii 
în perie al enterocitului matur, care determină maldi-
gestia și malabsorbția lactozei [1-3].

Această afecțiune se prezintă sub patru forme: 
1. Hipolactazia tranzitorie primară a prematurului 
cu vârsta gestațională sub 34 săptămâni; 2. Conge-
nitală, extrem de rară, cu potențial fatal, care apare 
la nou-născut, care se transmite autosomal recesiv 3. 
Defi citul primar de tip adult, care survine doar după 
perioada de înțărcare; 4. Carența secundară unui pro-
ces cu afectare a marginii în perie vilozitare intesti-
nale (pe termen scurt sau lung) [3-5]; 

Activitatea lactazei scade cu până la 95 % după 
înțărcare și continuă să scadă pe parcursul vieții. La ni-
vel mondial, aproximativ 70% din populație prezintă 
intoleranța la lactoză, cu variații în funcție de zona 
geografi că, menținerea toleranței fi ind strâns corelată 
cu consumul de lactate la anumite grupuri etnice, care 
dețin acest avantaj evolutiv produs prin mutații gene-
tice. Astfel, persoanele cu origini nord-europene au o 
prevalență a defi citului de lactază de tip adult de doar 
2%, pe când la cei cu origini africane sau la evrei pre-
valența acestui defi cit enzimatic este de 80% la vârsta 
adultă, și ajunge până la 100% la asiatici și amerindi-
eni. Se pare că consumul continuu de lactate produce 
persistența activității lactazei [1,2,5-7]. 

Gena lactazei se afl ă situată pe cromozomul 2, 
fi ind denumită LCT. Mutațiile care au permis consu-
mul de lactate s-au produs prin înlocuirea Citozinei cu 
Timină și Guaninei cu Adenină. Astfel că, persoanele 
cu genotip C/C și G/G cel mai probabil vor dezvolta 
de-a lungul vieții această afecțiune, cei cu genotip he-
terozigot C/T vor dezvolta o formă ușoară. Persoanele 
cu genotip homozigot T/T, A/A nu au predispoziție 
genetică pentru intoleranță la lactoză [1-3,5,7].

Fiziopatologic, prin reducerea activității enzi-
mei lactază, la nivelul marginii în perie, se produce 
stagnarea lactozei nedigerate la nivelul intestinului 
subțire. Lactoza nedigerată din intestin, având efect 
osmotic, atrage apa și electroliții de la acest nivel, 
producând un tranzit accelerat prin umplerea rapidă 
a intestinului, cu eliminarea unor scaune neformate. 
Prin persistența lactozei la nivelul colonului, aceasta 

fermentează sub acțiunea bacteriilor locale, cu pro-
ducția excesivă de gaze intestinale [2,5].

Simptomatologia apare brusc, între 10 și 30 mi-
nute de la ingestia lactatelor, prin dureri abdominale, 
meteorism abdominal, crampe migrante, scaune moi, 
voluminoase, spumoase, fl atulență excesivă, greață. De 
obicei, afecțiunea apare între vârsta de 2-5 ani [1,4,5].

Un prim pas în confi rmarea suspiciunii clinice 
se poate face prin proba terapeutică de eliminare a 
produselor care conțin lactoză din dietă. Ca test dia-
gnostic de laborator, în trecut se folosea testul de to-
leranță la lactoză per os care consta în ingestia unei 
doze standard de lactoză de 1,75 g/kg corp sau 50 g/
m² suprafaţă corporală, apoi se măsura glicemia din 
30 în 30 de minute, timp de 2 ore. Dacă creşterea ma-
ximă a concentraţiei glicemiei în sânge era mai puţin 
de 25% din valoarea iniţială, se diagnostica malab-
sorbţia lactozei. 

Rezultate fals pozitive sau negative apar frec-
vent. Testul diagnostic modern care a înlocuit testul 
de încărcare cu lactoză per os este testul măsurării hi-
drogenului în aerul expirat. Acesta este pozitiv dacă 
creșterea hidrogenului în primele 3 ore este de peste 
20 ppm. Modifi carea ph-ul din scaunul pacientului 
nu este un test diagnostic de încredere, având spe-
cifi citate și sensibilitate reduse. Biopsia de mucoasă 
jejunală este rareori necesară, de obicei fi ind utilă în 
formele de intoleranță secundară la lactoză în scopul 
de a elucida etiologia și a stadializa afectarea mucoa-
sei intestinale. Mai nou, și în România au intrat în uz 
testele genetice pentru demonstrarea predispoziției 
genetice pentru intoleranța la lactoză [2,4,7,8].

Intoleranța la lactoză este de multe ori confun-
dată de unii practiceni, la pacienții de vârstă mică, cu 
alergia la proteinele laptelui de vacă, iar la vârstă mai 
mare cu sindromul intestinului iritabil [4].

Tratamentul este, în principal, unul dietetic. 
Majoritatea pacienților pot suporta un consum sub 12 
g de lactoză/zi (adică sub 250 de ml de lapte). Iaur-
tul și brânzeturile, în special cele dure, sunt tolerate 
mai bine deoarece au un conținut mai scăzut de lac-
toză. Este necesară suplimentarea dietei cu calciu și 
vitamina D. Se pot folosi preparate de lactază pentru 
corecția enzimatică. Utilizarea probioticelor poate fi  
benefi că, în special tulpini ale specilor Lactobacillus 
and Bifi dobacterium [1-3, 9-14].
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Pacientul în vârstă de 10 ani se prezintă în UPU 
pentru dureri abdominale, scaune diareice, inapetență. 

Boala actuală a debutat în urmă cu 3-4 luni– 
aproximativ 3 zile din 7, iar episodul actual în urmă 
cu 4 zile, prin scaune diareice (12), fară produse pato-
logice, voluminoase, în afebrilitate, cu dureri abdomi-
nale periombilicale și inapetentă. De asemenea, aso-
ciază scădere neintențională în greutate (aproximativ 
4 kilograme în 3 luni). Se prezintă în UPU, unde sunt 
recoltate probe biologice, care relevă un PCR reacți-
onat ușor, uree ușor crescută, monocitoză și ușoară 
eozinofi lie. S-a efectuat consult chirurgical, care a 
exclus un abdomen acut chirurgical și ecografi e abdo-
minală, care relevă un cadru colic destins, cu conținut 
mixt, predominant lichidian și câțiva limfoganglioni 
reacționați în fl ancul drept (sub 9 mm în diametru). 
Inițial, nu s-a considerat necesară internarea, fi ind 
prescris tratament cu antiiinfl amator nonsteroidian 
oral la domiciliu. Revine a doua zi pentru persistența 
simptomatologiei, moment în care este redirecționat 
spre serviciul nostru.

La internare, starea generală este bună, este afe-
bril, cu tegumente si mucoase palide și uscate, țesut 
subcutanat slab reprezentat, pectus excavatum, echi-
librat cardio-respirator, sufl u sistolic grad I paraster-
nal stâng, abdomen suplu, cu sensibilitate dureroasă 
ușoară periombilical, fară organomegalii, fără semne 
de iritație meningeană sau de focar.

Din antecedentele heredo-colaterale, reținem 
că mama, fratele și tatăl sunt cunoscuți cutiroidită 
Hashimoto, iar fratele cu DZ tip1. 

Clinic și anamnestic, ne-am orientat spre un sin-
drom de malabsorbție, în speță o boală celiacă având 
în vedere AHC pozitive pentru boala Hashimoto și 
DZ tip 1 și asocierea bolii diareice recidivante/cro-
nice. Deși nu aveam argumente clinice sufi ciente, s-a 
indicat și un bilanț orientativ pentru o boală infl ama-
torie intestinală.

Paraclinic, leucopenie, neutropenie, limfope-
nie, monocitoză, eozinofi lie, ușoară hiperglicemie, 
Ca și Fe la limita inferioară, Ac anti EBV( VCA și 
EBNA) Ig G crescuți, hormoni tiroidieni și Ac anti 
TPO în limite normale, Hb glicozilată în limite nor-
male și p-ANCA în limite normale, testul de hemo-
ragii oculte în scaun pozitivă. Serologic, am exclus 

celiachia și nu există argumente paraclinice pentru 
boală infl amatorie intestinală. 

Pe parcursul internării, a primit tratament an-
tisecretor, antidiareic, probiotic, reechilibrare hi-
dro-electrolitică, cu evoluție clinică favorabilă, scaun 
de aspect normal.

Pe parcursul internării, pacientul consumă ma-
măligă cu brânză și are după 15 minute scaune dia-
reice și dureri abdominale. La reluarea anamnezei, 
descoperim că pacientul are frecvent această simp-
tomatologie în special dimineața, după ce consumă 
produse lactate. De asemenea, mama prezintă o aver-
siune față de lapte, indiciu al unui refuz inconștient 
al mamei de a consuma un aliment cu efect potențial 
negativ. Astfel, se ridică suspiciunea de intoleranță 
genetică la lactoză de tip adult. 

Este externat cu diagnosticele – abdomen du-
reros cronic, enterocolită acută, pectus excavatum, 
suspect intoleranța genetică la lactoză de tip adult, in-
fecție latentă cu EBV, limfadenită mezenterică, sufl u 
sistolic de grad I.

S-a recomandat regim alimentar cu exclude-
rea laptelui lichid sau consum de lapte fără lactoză, 
preparate cu lactază la consum de lactate peste limita 
superioară tolerată, suplimente cu calciu și vitamina 
D. Pacientul a prezentat remiterea completă a simp-
tomatologiei sub acest tratament. S-a efectuat testare 
genetică în regim privat, care a revenit pozitivă pentru 
genotipul C/C 13910 homozigot, fi ind confi rmată pre-
dispoziția pentru intoleranța la lactoză.

DISCUȚII

Vârstă la care a apărut simptomatologia a fost 
10 ani, comparativ cu media de 2-5 ani, probabil prin 
stimularea continuă a activității lactazei prin consum 
de lactate.

AHC pozitive pentru boală Hashimoto și DZ 
tip 1, ghidau spre un diagnostic mai probabil de boală 
celiacă. 

Pacientul și familia nu au avut informațiile ne-
cesare pentru a putea asocia consumul de lactate cu 
debutul brusc al simptomatologiei.

Nu au fost necesare alte teste de confi rmare a 
bolii, având în vedere că simptomatologia a remis sub 
tratament dietetic, iar genetica a fost pozitivă
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