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Imunohistochemické semikvantitatívne vyšetrenie: Molekulárno-genetické vyšetrenia:
�aktivita laktázy v endoskopicky odobratých vzorkách         �polymorfizmy regulačnej oblasti LCT génu C/T -13910 
duodenálnej sliznice a G/A -22018

� BIOHIT  lactase test – Aloris Vital s.r.o. � CE IVD kit Lactose intolerance, ViennaLab

Primárny deficit laktázy je najčastejšou príčinou
laktózovej intolerancie, ktorou trpí v dospelých európskych populáciách približne
2-37% obyvateľstva – u nás približne každý šiesty jedinec. Je zapríčinený geneticky
podmieneným znižovaním produkcie enzýmu laktázy v kefkovom leme enterocytov
sliznice tenkého čreva. Spája sa s 2 polymorfizmami C/T-13910 a G/A-22018, ktoré sú
zodpovedné za reguláciu transkripcie génu pre laktázu LCT prostredníctvom tzv.
epigenetického starnutia a nachádzajú sa v regulačnej oblasti vo vzdialenosti 14 a
22kb pred týmto génom1,2. Podľa statusu týchto polymorfizmov dochádza k zníženiu
transkripcie génu LCT a tým k ovplyvneniu hladiny aktívneho enzýmu.

Porovnanie výsledkov imunohistochemických a molekulárno-genetických vyšetrení
u pacientov:
� výsledky majú vysokú vzájomnú koreláciu
� výnimkou sú len prípady, pri ktorých sa detekuje sekundárna laktózová intolerancia,
ktorá je podmienená inými dôvodmi ako genetickými (deficit laktázy je spôsobený
poškodeniami sliznice tenkého čreva)

Molekulárne-genetické vyšetrenie na primárnu laktózovú intoleranciu
predstavuje pri klinických príznakoch rýchly, jednoznačný, neinvazívny test, ktorým zistíme genotyp pacienta
a odhalíme primárny deficit laktázy. Imunohistochemické vyšetrenie z duodenálnej biopsie je síce invazívny, ale
komfortný a rýchly test stanovenia skutočnej aktivity laktázy (fenotyp) a v kombinácii s genetickým vyšetrením
dokáže odhaliť sekundárne formy laktázovej nonperzistencie. Obe metódy vyšetrenia laktózovej intolerancie sú
navzájom kompatibilné a použiteľné v bežnej klinickej ambulantnej praxi.
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V období od 11/2015 do 11/2016 bolo vyšetrených spolu 349 pacientov,
181 pacientov bolo vyšetrených len imunohistochemicky, 116 pacientov len geneticky
a 52 malo realizované imunohistochemiché aj genetické vyšetrenie.

G/A -22018C/T -13910

LCT

Lokus pre hypolaktáziu


