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INTOLERÂNCIA À LACTOSE: DIAGNÓSTICO GENÉTICO
A intolerância à lactose é uma desordem gastrointestinal não imunológica, causada pela ausência ou
declínio da atividade fisiológica da enzima intestinal lactase, responsável pela hidrólise da lactose, açúcar
constituinte do leite. Como a lactose não é digerida, o seu acúmulo na luz intestinal provoca diarreia,
flatulência, dor e distensão abdominal.
A lactase está presente no intestino na infância, no período de lactência. Nos adultos, a persistência da
sua produção dependerá da regulação do gene denominado MCM6, e essa é uma característica ligada às
variantes desse gene presentes na população. Foi encontrada uma forte associação entre a nãopersistência da síntese da lactase, portanto, intolerância à lactose, e os alelos 13910(C) e 22018(G).
O Teste Genético de Intolerância à Lactose investiga esses dois polimorfismos de gene MCM6, podendose assim traçar perfis como: Intolerantes (C/C) e (G/G); e prováveis Tolerantes (C/T, T/T) e (A/G e A/A).
Instruções sobre esse exame em: hemos.com.br > Exames e Orientações > Teste Genético Deficiência
Lactase.
A intolerância à lactose nem sempre é de causa genética. A deficiência secundária ou transitória da lactase
pode ser causada por agentes externos (rotavírus) ou patologias como a Doença de Crohn e a Doença
Celíaca, as quais alteram a mucosa intestinal, impedindo a digestão da lactose.
O Teste Genético de Intolerância à Lactose é particularmente útil em crianças menores ou iguais a 2 anos,
quando o teste de tolerância via oral é contraindicado por ser de difícil realização.
O Teste de Tolerância à Lactose é outro exame utilizado para a pesquisa dessa condição, em que se
administra a lactose via oral e se avalia a sua absorção, refletida pelos níveis de glicose no sangue.
Instruções sobre esse outro exame em: hemos.com.br > Exames e Orientações > Teste Tolerância Lactose.
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