Nietolerancja laktozy
Alergia to choroba autoimmunologiczna, z alergii się nie
wyrasta, może nastąpić remisja, może się zmieniać, ale
alergikiem jest się do końca życia, alergia to nieprawidłowa
odpowiedź układu immunologicznego na obce białka, które
dostały się do organizmu. Alergie mogą być IgE zależne i IgE
niezależne.
Nietolerancja, to problem z trawieniem jakiegoś składnika
pokarmowego, który może się objawiać w różny sposób. Większość
nietolerancji
jest
okresowa,
lub
nie
stanowi istotnego obciążenia w dalszym życiu, ale są takie
które eliminują dany składnik z diety do końca życia.
Nietolerancje zwykle dają objawy ze strony układu pokarmowego
– kolki, wzdęcia

NIETOLERANCJA LAKTOZY
Laktoza to CUKIER MLECZNY, jest bardzo potrzebna,
ponieważ zwiększa absorpcję wapnia, magnezu i cynku. Wspiera
również wzrost Lactobacilli i dostarcza galaktozy, która jest
niezbędna do tworzenia galaktolipidów mózgu i tym samym
rozwoju mózgu.
– nietolerancja spowodowana jest niedoborem laktazy – enzymu
niezbędnego do rozłożenia laktozy, w wyniku czego laktoza
fermentując w jelitach zbija się w bąble powietrzne powodując
niemowlęca kolkę, aby złagodzić objawy, podaje się otrzymywany
z roślin enzym – laktazę, dodatkowo podaje probiotyki i
simeticon, ułatwiający odgazowanie jelit.
ZAWARTOŚĆ LAKTOZY W MLEKU KOBIECYM JEST NIEZALEŻNA OD DIETY
MAMY
Nietolerancja laktozy może być wrodzona, pierwotna lub wtórna.
PIERWOTNA NIETOLERANCJA LAKTOZY

Dotyczy głownie dorosłych, związana jest ze stopniowym
zanikiem umiejętności wytwarzania laktazy przez organizm
człowieka, ta nietolerancja nie pojawia się przed 2-5 rokiem
życia a zwykle dopiero w dorosłym życiu. Prawie wszyscy
dorośli cierpiący na nietolerancję laktozy, mają własnie ten
typ nietolerancji i nie jest on związany z dziecięcą
nietolerancją laktozy.
WRODZONA NIETOLERANCJA LAKTOZY
Występuje niezwykle
metabolicznym

rzadko,

jest

wrodzonym

zaburzeniem

POTWIERDZA SIĘ JĄ POPRZEZ WYKONANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Z
KAŁU CUKRY REDUKUJĄCE I DWUCUKRY W KALE (test Kerry’ego)
ORAZ ORAZ TEST TOLERANCJI LAKTOZY – WODOROWY TEST ODDECHOWY
Zaburzenie to jest zwykle widoczna w ciągu kilku dni po
porodzie i charakteryzuje się ostrą biegunkę, wymioty,
odwodnienie i braku prawidłowego rozwoju. To rozwiązuje po
ukończeniu sześciu miesięcy. [Kelly Bonita, IBCLC]
Podobnie wrodzony niedobór laktazy
To zaburzenie, pojawia się w ciągu 10 dni od urodzenia,
występuje wtedy, gdy aktywność laktazy wyściółki (wymagane do
trawienia laktozy) w jelicie cienkim jest niski lub nieobecny
w chwili urodzenia i charakteryzuje się biegunka i zaburzenia
wchłaniania. [Kelly Bonita, IBCLC]
Galaktozemia, jest rodzajem zaburzeń metabolicznych, związany
z częściową lub całkowitą nieobecnością enzymów wątrobowych
GALT, mimo że, galaktozemia nie dotyczy dzieci z nietolerancją
laktozy, to w cięższych postaciach galaktozemii, może dojść do
nietolerancji laktozy zbudowanej z glukozy i galaktozy,
Charakterystyczną galaktozemię charakteryzują wymioty,
biegunka, żółtaczka i brakiem rozwoju w ciągu kilku dni po
urodzeniu.
Galaktozemia – Duarte, wariant klasycznej

galaktozemii, nie jest tak ciężki i dziecko może być w stanie
częściowo lub całkowicie karmione piersią.
Niektóre wcześniaki mogą mieć tymczasową nietolerancję
laktozy, gdyż ich organizmy jeszcze nie rozpoczęły produkcji
tego enzymu – laktazy, tzw rozwojową nietolerancję laktozy,
jelita dojrzewają do rozpoczęcia produkcji poprzez kontakt z
laktozą, można także podawać enzym laktazy do mleka, zamiast
wprowadzać
mieszankę
bez
laktozy,
oraz
zacząć
podawać probiotyk, szczep Lacidobactillus acidophilus
(wytwarza laktaze)
WTÓRNA NIETOLERANCJA LAKTOZY
Może pojawić się w każdym wieku, na skutek uszkodzenia
wyściółki jelita w wyniku infekcji jelitowych, procesów
zapalnych czy alergii pokarmowej, co powoduje zmniejszenie
aktywności laktazy. Przyczyny wtórnej nietolerancji laktozy
obejmują także nietolerancje żołądkowe, jelitowe, pokarmowe,
alergiczne i celiakie.
Nadwrażliwość na białka mleka krowiego NIE JEST TOŻSAMA Z
NIETOLERANCJĄ LAKTOZY, ale mogą współistnieć, gdyż alergia na
białka mleka krowiego może powodować nietolerancję laktozy
(stąd kolki przy alergiach).
Może się także pojawić przeciążenie laktozą, kiedy dziecko
spija pierwsze mleko, które zawiera mniej tłuszczu, lub przy
zbyt dużej podaży mleka od mamy. Jednakże odciąganie
pierwszego mleka mija się z calem, gdyż poziom laktozy jako
taki w pokarmie jest stały (NIE MA FAZ MLEKA).

http://thefunnyshapedwoman.blogspot.com/

http://thefunnyshapedwoman.blogspot.com/
LEGENDA:
protein-białka
fat – tłuszcze
carbs – węgolowdany (w tym laktoza)
Tabelka i wykres przedstawiają wynik badania 12 próbek
pobieranych podczas 1 karmienia, jak widać poziom białe jest
stały, węglowodanów nieznacznie się zmienia i waha pomiędzy
6.6 i 6.5 g/100ml mleka pomiędzy 1 i ost. próbką, a tłuszczy
stopniowo wzrasta.
Nietolerancja laktozy nie jest wskazaniem do odstawienia
dziecka do piersi, należy kontynuować karmienie naturalne oraz

łagodzić objawy nietolerancji. W ciężkich przypadkach należy
rozważyć karmienie mieszane i dokarmianie preparatem
bezlaktozowym. Na rynku są także dostępne preparaty
zawierające enzym laktazę ułatwiający rozkład laktozy w
jelitach:

Delicol – enzym
laktaza pozyskiwany
z grzybów

Delicol
laktaza

–

enzym

Delicol – enzym
laktaza – dostępny
na
rynku
brytyjskim
Ponadto, można stosować preparaty zawierające simetikon lub
dimeticon. Substancje te zmniejszają napięcie powierzchniowe
pęcherzyków gazu, znajdujących się w jelitach. W ten sposób
ułatwia ich pękanie, co usprawnia wydalanie gazów i zmniejsza
napięcie jelit, które może być przyczyną bólu. Preparat
dostępne na rynku zawierające simetikon i dimeticon:

infacol dostępny w Polsce i Wielkiej
Brytanii (simetikon)

espumiasn (simetikon)

niemiecki sab simplex
(simetikon)

brytyjski dentinox
colic
drops
(dimeticon)

bobotic (simetikon)

esputicon
(simetikon)
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Worries About Foremilk and Hindmilk
What is the difference between foremilk and hindmilk? Is my
baby’s fussiness caused by the lactose in my milk?
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Variation in fat, lactose and protein in human milk over 24 h
and throughout the first year of lactation
Volume and Frequency of Breastfeedings and Fat Content of
Breast Milk Throughout the Day

