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ABSTRAKT 

Bakalářská práce pojednává o laktózové intoleranci. Teoretická část popisuje 

definici, klasifikaci, výskyt a příčiny onemocnění. Dále se věnuje všeobecným 

informacím o laktóze, jejímu výskytu a symptomům, které způsobuje nestrávená 

forma zmíněného disacharidu. Uveden je i mechanismus působení enzymu 

laktázy a jsou rozebrány diagnostické metody, které slouží k průkazu 

intolerance. Z důvodu častého zaměňování pojmů, se práce zabývá i alergií 

na bílkovinu kravského mléka.  

Praktická část je zaměřena na diagnostiku moderní laboratorní metodou, která 

detekuje množství jednotlivých plynů ve vydechovaném vzduchu. Popsány jsou 

fáze laboratorního vyšetření a kalibrace přístroje Lactotest 202 Xtend.  

Získané výsledky ukázaly, že přítomnost laktózové intolerance byla 

prokázána u 7 pacientů, což představuje 35 % z 20 testovaných. Výzkum potvrdil 

důležitost pozorování vzestupu koncentrace nejen vodíku, ale i metanu oproti 

bazálním hodnotám.   

Klíčová slova 

Laktózová intolerance; dechový test; laktóza; laktáza; plyn.  



 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis was to explain the problematics of lactose 

intolerance. Theoretical part describes definiton, clasification, incidence and 

cause of the disease. The thesis further deals with general information about 

lactose and sympthoms, which are caused by undigested form of this 

carbohydrate. The next part explains the lactose enzymes effect and the 

diagnostic methods that are used to diagnose intolerance. Due to a frequent 

confusion with cow milk protein alergy, this thesis also aims at this problematics. 

Experimental part is focused on diagnostics by modern laboratory method, 

which detects amount of individual gases in exhaled air. The thesis also describes 

the phases of laboratory examination and calibration of laboratory instrument 

Lactotest 202 Xtend. 

Obtained results have shown presence of lactose intolerance in 7 patients, which 

is 35 % of 20 tested subjects. The research prooved the significance of examination 

of both hydrogen and methan to confirm the diagnosis of lactose intolerance. 

Keywords 

Lactose intolerance; hydrogen breath test; lactose; lactase; gas. 
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1 ÚVOD 

Potravinové intolerance jsou v současné době hojně rozšířená onemocnění. 

Některé zdroje uvádí, že intolerance laktózy postihuje až 70 % lidské populace. 

Příčinou je neschopnost trávit mléčný cukr laktózu a s tím související rozvoj 

symptomů.  

Laktózu, která se vyskytuje nejen v mléce a mléčných výrobcích, štěpí 

v tenkém střevě enzym laktáza. Pokud nedojde k rozložení laktózy na glukózu 

a galaktózu, putuje laktóza do tlustého střeva, ve kterém přítomné bakterie 

způsobí produkci plynů a kyselin. Nejčastějším projevem nedostatečného štěpení 

zmíněného disacharidu je postižení gastrointestinálního traktu jako bolest 

břicha, plynatost či průjem. Vzniklé obtíže jsou ovlivněny různými faktory, které 

budou v práci rozebrány.  

Pro určení laktózové intolerance se používají invazivní i neinvazivní 

laboratorní testy. V současné době jde do popředí moderní neinvazivní metoda, 

která je založena na měření množství plynů ve vydechovaném vzduchu. Pro 

zajištění větší spolehlivosti měří přístroj vydechovaný vodík, metan a oxid 

uhličitý. Tímto způsobem lze prokázat i fruktózovou intoleranci či syndrom 

bakteriálního přerůstání.  
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2 CÍLE PRÁCE 

V teoretické části je cílem práce podat ucelený přehled o laktózové intoleranci, 

její klasifikaci, diagnostice a symptomech.  

Hlavním cílem praktické části práce je vyšetření souboru pacientů dechovým 

testem na přístroji Lactotest 202 Xtend. Analýzou výsledků bude zjištěn 

procentuální výskyt laktózové intolerance v české populaci. Dílčím cílem práce 

je průkaz důležitosti vyšetření koncentrace vodíku i metanu ve vydechovaném 

vzduchu pro správnost diagnózy laktózové intolerance. 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Laktózová intolerance 

Laktózová intolerance je onemocnění, které se vyznačuje částečnou nebo 

úplnou neschopností trávit mléčný cukr, laktózu. Ta se přirozeně vyskytuje 

v mléce a některých mléčných výrobcích, a vede k rozvoji příznaků onemocnění. 

Postižení jedinci zaujímají až 2/3 lidské populace. (Fritzscheová, 2015; Curry, 

2013; Misselwitz, 2019). 

V problematice metabolismu laktózy existuje několik termínů, které se mohou 

často zaměňovat. Nedostatek enzymu laktázy (LD) je důsledek špatné exprese 

laktázy v tenkém střevě. Při neschopnosti trávit a vstřebávat laktózu z jakékoli 

příčiny používáme termín malabsorpce laktózy (LM). Pokud se 

u malabsorpčních pacientů objeví symptomy, hovoříme již o laktózové 

intoleranci (LI) (Misselwitz, 2019). 

3.1.1  Laktóza 

Laktózu řadíme mezi disacharidy. Jedná se o spojení monosacharidu 

glukózy a galaktózy β-1,4-glykosidickou vazbou, jak je znázorněno na Obrázku 1 

(Sharma, 2018). 

 

Obrázek 1 – Vzorec laktózy (upraveno) (Sharma, 2018) 
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Disacharid má nejen energetickou funkci, ale přispívá i ke správnému 

fungování střeva a pomáhá absorbovat vápník. V mléce je laktóza zodpovědná 

za udržování fyzikálně-chemických vlastností, nasládlé chuti a nutriční hodnoty. 

Nezastupitelnou roli má i u mléčných výrobků a sýrů. Při fermentaci těchto 

výrobků mluvíme o laktóze jako o nejdůležitější složce procesu. Její prospěšné 

účinky potvrzuje i schopnost ovlivňovat střevní mikroflóru, neboť je schopná se 

chovat jako prebiotikum.  

Naopak nežádoucí účinky disacharidu lze zaznamenat u jedinců, jejíž 

organismus není schopen laktózu rozštěpit. U některých lidí se objeví obtíže již 

po podání malého množství laktózy, a naopak existují jedinci, kteří stráví za den 

až 10 g mléčného cukru (cca 200 ml mléka) a nepropuknou u nich žádné 

symptomy. Vstřebávání závisí nejen na množství přijatého mléčného cukru, ale 

také na expresi laktázy a stavu střevní mikroflóry (Fritzscheová, 2015; Misselwitz, 

2019; Sharma, 2018; Kopáček, 2017). 

3.1.2 Laktáza 

Laktáza (β-galaktosidasa) je enzym patřící mezi disacharidázy, které zajišťují 

trávení disacharidů na monosacharidy. Správné štěpení mléčného cukru probíhá 

pomocí enzymu laktázy, která se nachází v kartáčovém lemu enterocytů tenkého 

střeva, a je schopna rozkládat vazbu mezi glukózou a galaktózou (Sharma, 2018; 

Lukáš, 2018). 

Laktáza se vyskytuje nejen v tenkém střevě, ale i v bakteriích plnící funkci 

mléčného kvašení (Streptococus bulgaricus, Lactobacillus sp., Bifidobacterium sp.) 

(Kohout, 2016). 

K rozvoji aktivity laktázy dochází ve 23. týdnu nitroděložního vývoje plodu. 

V tomto období představuje přibližně 10 % celkové hodnoty pozdější aktivity. 
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S přibývajícími týdny těhotenství dochází k nárůstu její aktivity. Ve 25.–34. týdnu 

dosáhne 30 % a ve 34. – 35. týdnu se zvýší na 70 %. Nejvyšší nárůst je v době 

kojení. Po jeho ukončení se aktivita postupně snižuje. U některých jedinců klesne 

až na 5 % z původní maximální hodnoty (Fritzscheová, 2015). 

3.1.3 Mechanismus působení laktázy 

Hlavním místem výskytu enzymu laktázy je proximální část jejuna. Její 

prostorové zastoupení postupně klesá směrem k ileu. Enzym se skládá ze dvou 

rozdílných částí – glykosylceramidázové a β-galaktosidázové. 

Glykosylceramidázová část má za úkol rozklad floridzinu a dalších dietních 

glykolipidů. Druhé β-galaktosidázové místo hydrolyzuje disacharid na glukózu 

a galaktózu. Ty jsou pak pomocí sodíko-glukózových kotransportéru (sodium-

glucose transporter 1 SGLT 1) aktivně transportovány do epiteliálních buněk. Při 

vyšší koncentraci spolupracuje i facilitativní transportér (glucose transporter 2). 

Poté putuje glukóza usnadněnou difúzi do kapilárního řečiště, kde je výborným 

zdrojem energie (Misselwitz, 2019; Forsgård, 2019). 

Pokud se však mléčný cukr nerozloží, putuje do ilea (kyčelníku) a do tlustého 

střeva. V tlustém střevě se nachází bakterie, které štěpí nestrávenou laktózu, 

a tím vznikají střevní plyny, organické a mastné kyseliny. Plyny jako methan, 

vodík a oxid uhličitý obvykle způsobují nadýmání, nafouklé břicho a bolest 

břicha. Organické kyseliny (mléčná, propionová, octová) a mastné kyseliny 

ovlivňují stolici, neboť pohybově aktivují střeva, tím zesílí tlak na stolici, až 

způsobí průjem. Rozdíl mezi schopností a neschopností trávit laktózu ve střevě 

znázorňuje Obrázek 2 (Fritzscheová, 2015; Kopáček, 2017). 

Nestrávená laktóza má také negativní vliv na zvýšení osmotického tlaku 

ve střevě, a tím zvýšení obsahu vody ve střevech. Může to vést až 
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k pětinásobnému zvýšení množství vody ve střevě a ke vzniku osmotického 

průjmu (Fritzscheová, 2015). 

 

 

Obrázek 2 – Snášenlivost vs nesnášenlivost laktózy (Misselwitz, 2019) 

Překlad k Obrázku 2: lactase perzistence (perzistence laktázy), lactose 

(laktóza), glucose (glukóza), galactose (galaktóza), jejunum (lačník), ileum 

(kyčelník), colon (tračník), no symptoms (žádné symptomy), lactase non-

perzistence (neperzistence laktázy), lactose maldigestion (laktózová maldigesce), 

water (voda), diarrhea (průjem), SCFA (mastné kyseliny s krátkým řetězcem), 

abdominal pain (bolest břicha), bloating (nadýmání). 

3.1.4 Genetické příčiny intolerance 

Přestože se problematika laktózové intolerance řeší již několik desítek let, 

ke zjištění genetické podstaty onemocnění přispěli vědci až v roce 2002. 

Na základě výsledků výzkumu bylo zjištěno, že genetické příčiny způsobují 

primární deficit laktázy, naopak sekundární nedostatek enzymu je podmíněn 

jinými než genetickými faktory (Priehedová, 2016; Kovářů, 2013). 

Dědičnost genu pro enzym laktázu (LCT) je autozomálně dominantní 

a nachází se na dlouhém ramenní 2. chromozomu v poloze 21. Původní forma 
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LCT genu fungovala tak, že s přibývajícími roky se aktivita enzymu postupně 

snižovala. Před 10 000 lety došlo k mutaci, která postupné eliminaci zabránila. 

Tato skutečnost tedy nepoukazuje na intoleranci jako nemoc, ale normu 

(Priehedová, 2016; Jeřábková, 2014; Fuchs, 2016). 

Zjistilo se, že k mutaci nedochází na LCT genu, nýbrž na vedlejším 

MCM6 genu. Nejedná se jen o jednu mutaci, ale existuje jich několik. V Evropě 

perzistenci zapříčinila záměna báze thyminu za cytosin ve vzdálenosti 

13 910 páru bází proti směru transkripce od LCT genu. U obyvatel Afriky se 

vyskytují mutace – 14010*C (původní alela guanin), – 13907*G (záměna 

za cytosin), – 14009*G (původní alela thymin) a zároveň i evropská mutace. 

Na Arabském poloostrově se jedná o mutaci – 13915*G (záměna za thymin). Tato 

skutečnost popisuje malabsorpci s pozdním deficitem laktázy (Priehedová, 2016). 

Pokud mluvíme o malabsorpci, při které je vrozený deficit laktázy, příčinou 

bývá většinou nonsense mutace (Y1390X), která je ze čtyř mutací nejčastější 

(Lukáš, 2018). 

3.1.5 Typy laktózové intolerance 

• Primární deficit laktázy; 

• malabsorpce s vrozeným deficitem laktázy; 

• malabsorpce s pozdním deficitem laktázy; 

• přechodný nedostatek laktázy u nedonošených dětí; 

• sekundární deficit laktázy (Nevoral, 2013). 

Primární deficit laktázy 

U malabsorpce s vrozeným deficitem laktázy neboli alaktázii se projevy 

dostaví již po prvním kontaktu dítěte s mlékem, obvykle se jedná o mléko 
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mateřské. Hovoříme o autosomálně recesivním onemocnění, které má 

za následek vodnatou, pěnivou a kyselou stolici. Postupně u dítěte dochází 

k rozvoji metabolické acidózy, nedostatku tekutin a podvýživě. Na základě 

molekulárně-biologické diagnostiky jsme schopni diagnostikovat, jaká mutace je 

zodpovědná za tento druh malabsorpce. Nejčastěji se jedná o mutaci Y1390X 

na druhém chromozomu. Uvádí se, že neschopnost štěpit laktózu může způsobit 

i skutečnost, že kojenec nemá dostatečně vyvinuté střevo. S přibývajícími měsíci 

vývoje dítěte proto roste i pravděpodobnost zvýšené produkce laktázy, a tím 

i schopnost rozkládat mléčný cukr (Fritzscheová, 2015; Nevoral, 2013).  

Malabsorpce laktózy s pozdním deficitem laktázy (adultní hypolaktazie) je 

ovlivněna přirozeným poklesem aktivity laktázy během stárnutí jedince. 

Postupné snižování aktivity začíná po ukončení kojení, kdy je její aktivita 

nejvyšší. Pokles aktivity začíná již v raném dětství a pokračuje individuálně 

během dospělosti. S přibývajícím věkem a v závislosti na zeměpisné šířce, rase 

a konzumaci mléka a mléčných výrobků dochází k postupnému snižování 

aktivity laktázy. V některých oblastech světa je počet osob se sníženou aktivitou 

tohoto enzymu mnohem vyšší (např. rovníková Afrika a Asie). Pouze malé 

procento populace s tímto problémem nalezneme ve skandinávských zemích 

(Fritzscheová, 2015; Lukáš, 2018; Priehedová, 2016; Nevoral, 2013).  

Třetí variantu neschopnosti trávit laktózu nazýváme přechodný nedostatek 

laktázy u nedonošených dětí. Těmto dětem se zvyšuje schopnost trávení 

mléčného cukru až po 35. gestačním týdnu (Fritzscheová, 2015; Nevoral, 2013). 

Sekundární deficit laktázy 

Nedostatečnou aktivitu laktázy, která není podmíněna geneticky, označujeme 

jako sekundární deficit laktázy. Doprovází jiná onemocnění, ať už akutní nebo 

chronická. Typickým příkladem chronického onemocnění je Crohnova choroba 
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a celiakie. Chronický zánět vede k poškození enterocytů, a tím se produkce 

enzymu laktázy významně snižuje. Střevní sliznici oslabuje i léčba antibiotiky 

a cytostatiky nebo operace žaludku. Dalším ovlivňujícím faktorem je nedostatek 

výživy, kterou může způsobit anorexie a bulimie (Fritzscheová, 2015; Kopáček, 

2017). 

Aktivita enzymu se však může opětovně zvýšit, a to v případě úspěšné léčby 

onemocnění, kdy buňky tenkého střeva jsou opět schopny produkce enzymu. 

Tento fakt platí i u dětí kojeneckého věku, které trpí průjmy způsobenými 

rotaviry. Po zahojení střevní sliznice vymizí intolerance a nedochází již 

k projevům (Fritzscheová, 2015; Kopáček, 2017). 

3.1.6 Symptomy 

Většina potíží, které souvisí s neschopností zpracovávat laktózu, postihuje 

gastrointestinální trakt. Doba mezi konzumací mléčného cukru a výskytem 

symptomů je od 30 minut do 3 hodin. U každého jedince se liší v závislosti nejen 

na množství zkonzumovaného cukru a aktivitě enzymu v kartáčovém lemu, ale 

i dalších faktorech. Důležitými faktory ovlivňující vstřebatelnost jsou stres, 

hormony, stav střevní mikrobioty a konzumace laktózy s jinými potravinami, 

které zrychlují přívod laktózy do tlustého střeva. (Fritzscheová, 2015; Kohout, 

2016; Misselwitz, 2019). 

Z těchto okolností vychází, že každý jedinec je individuální a nelze objektivně 

popsat, jaká dávka a druh zkonzumovaného výrobku způsobí obtíže. 

To znamená, že někteří pozorují příznaky již po požití léčiva s mléčným cukrem, 

ale bez problémů pozřou jogurt. Obecnou platnost obtíží však nelze dokázat, a to 

zejména kvůli schopnosti adaptace se na dlouhodobou bolest a individuální 

vnímání (Fritzscheová, 2015). 
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Nemocný si obvykle stěžuje na nadměrnou plynatost, pocit plnosti 

a nevolnosti po jídle, flatulenci (odcházející plyny konečníkem) bolestivé křeče 

břicha, meteorismus (nafouknuté břicho), přelévání střevního obsahu a kručení 

střev – borborygmus. Tyto příznaky jsou často doprovázeny i vodnatým 

průjmem nebo napěněnou stolicí obsahující plyny. Zvracení a nauzea je taktéž 

dalším příznakem, ale především u jednotlivců mladšího věku (Kohout, 2016; 

Fritzscheová, 2015). 

I přesto že typické symptomy jsou orientovány na gastrointestinální trakt, 

v některých případech se mohou vyskytovat i nespecifické příznaky. Příčina není 

zcela objasněna, ale předpokládá se souvislost s kvasnými produkty nestrávené 

laktózy. Bolest kloubů, stav vyčerpání, chronická únava, bolesti hlavy, kožní 

problémy, depresivní nálada, poruchy koncentrace mohou být taktéž projevem 

nesnášenlivosti laktózy. Existují i případy, kdy může toto onemocnění vést 

až k psychickým problémům (Fritzscheová, 2015). 

3.1.7 Historie a hypotézy vzniku 

První zmínka o laktózové intoleranci pochází z roku 400 před naším 

letopočtem od Hippokrata, ale soustředěnost se na ni upírá až posledních 50 let.  

Jsou známy tři hypotézy, které vysvětlují vznik tolerance laktózy a s tím 

související intolerance (Fojík, 2013; Ingram, 2009). 

• Kulturně-historická hypotéza 

Hypotéza, kterou nezávisle na sobě formulovali Simoons a Mc Cracken, 

předpokládá spojitost trávení laktózy s adaptací na konzumaci mléka. Hypotéza 

poukazuje, že produkce kravského mléka a následný rozvoj mlékárenství 

zapříčinili perzistenci laktózy. Existují však výjimky. U některých etnických 
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skupin, které mají vysoký přísun mléka a mléčných výrobků, se objevila vysoká 

frekvence výskytu intolerance. Příkladem je Súdán a Etiopie (Ingram, 2009). 

• Hypotéza suchého klimatu 

Cook a Al-Torki, kteří poprvé hypotézu navrhli, si hráli s myšlenkou, ve které 

se mléko považuje za jediný zdroj potravy a tekutin. Své studie orientovali 

na Blízký a Střední východ na základě zkoumání způsobu tamního života. 

Pouštní nomádi zde požívají velbloudí mléko, tedy od přežvýkavce, který je 

schopen přežít až dva týdny bez jídla a vody. (Ingram, 2009). 

Nutnost vstřebávat laktózu plyne z faktu, že v těchto oblastech jsou voda 

a zdroje potravy velmi vzácné a velbloudí mléko je nejlepší alternativa (Ingram, 

2009). 

• Hypotéza nedostatečného slunečního záření 

Třetí hypotéza poukazuje na problematiku v severských zemích a oblastech 

s vysokou nadmořskou výškou. Obsahem je zkoumání intenzity slunečního 

záření způsobujícího syntetizaci vitaminu D v kůži a jeho ovlivnění frekvence 

laktózové intolerance. Vitamin D je vitaminem rozpustným v tucích usnadňující 

vstřebávání vápníku, který podporuje zdraví kostí, a tím eliminuje rozvoje 

osteomalacie a křivice. (Ingram, 2009). 

Předpokládá se, že vysoká frekvence tolerance laktózy je kompenzace 

za nedostatečný přísun vitaminu D, a s tím souvisejícího vápníku (Ingram, 2009). 

3.1.8 Výskyt 

Novodobé studie uvádí, že se s problémy souvisejícími s příjmem laktózy 

potýká až 70 % populace. Během populačního vývoje však došlo 
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k nerovnoměrnému procentuálnímu rozložení nesnášenlivosti ve světě, které se 

pohybuje od 0 do 100 % (Anguita-Ruiz, 2020). 

Nízkým procentem intolerance se mohou pyšnit Skandinávské země, některé 

populace Středního východu, západní a východní Afriky. Geograficky směrem 

na jih a východ se však procento osob s intolerancí laktózy zvyšuje. Příkladem 

může být Itálie se 70 %. V některých evropských zemích je zvyšující se trend 

narušen silnou kulturní tradicí. Takovým případem je Španělsko (9–53 %). Lepší 

procentuální výsledky můžeme zaznamenat i u afro-arabských nomádů 

a pasteveckých komunit pravidelně konzumujících mléko. Naopak asijská 

populace má frekvenci onemocnění velmi vysokou. Například v Číně je uváděno 

85% zastoupení, ve Vietnamu, Kambodže, Jižní Koreji dokonce 100%. 

Na americkém kontinentu výskyt koreluje s velkou rozlišností etnického původu 

přítomné populace, neboť jedinci se smíšeným etnickým původem jsou více 

postiženi. Nejméně intolerantní jsou bílí Američané s výskytem mezi 7–13 %, 

Afroameričané mají výskyt mezi 60–82 % a Mexičané 70 %. Vysoké procento osob 

s laktózovou intolerancí se dále vyskytuje v Jižní Americe, u aškenázských Židů 

v Izraeli nebo čistokrevných amerických indiánů (Anguita-Ruiz, 2020; Fojík, 

2013). 

 V některých geografických oblastech nelze spolehlivě určit procentuální 

zastoupení intolerantních jedinců. Zejména se jedná o severní a západní Afriku, 

lokality kolem Kavkazu a některé státy Jižní Ameriky (např. Panama, 

Guatemala). Geografické rozložení LI znázorňuje Obrázek 3 (Anguita-Ruiz, 

2020). 
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3.2 Mléko 

Jako mléko označujeme sekret mléčné žlázy, který produkují savci. Podle 

zákona se nesmí tento termín zaměňovat s nápoji, které svojí strukturou a barvou 

mléko připomínají. Máme na mysli rostlinné nápoje vyrobené např. ze sóji nebo 

ovsa (Lukáš, 2018). 

Konzumace mléka se v posledních letech těší velké pozornosti. Diskutuje se, 

zda mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli v naší stravě. V prvé řadě nelze 

popřít prospěšnost mléka v kojeneckém věku, neboť je jediným zdrojem energie 

a všech potřebných látek. Na otázku, zda má mléko význam i po skončení 

kojeneckého věku, nenajdeme jednotné odpovědi. I přesto nelze popřít výskyt 

některých důležitých složek, které mléko nabízí (Fritzscheová, 2015; Lukáš, 2018; 

Priehedová, 2016). 

3.2.1 Složení mléka 

Kravské mléko se skládá ze dvou základních složek. Voda tvoří 86–88 %, 

zbytek procent zaujímá sušina (Hlavatá, 2016). 

Obrázek 3 – Populační výskyt laktózové intolerance (Szilagyi, 2018) 
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Sušina je tvořena mléčným tukem, který slouží jako zdroj energie. Jeho dobrá 

stravitelnost spočívá v obsahu mastných kyselin s krátkým a středně dlouhým 

řetězcem. Nejvyšší procento tvoří nasycené mastné kyseliny, a to především 

kyselina palmitová, laurová a myristová. Problém může nastat při přílišné 

konzumaci těchto kyselin zejména kyseliny palmitové a myristové zvýšením 

celkového a LDL-cholesterolu. Tuk se skládá nejen z nasycených mastných 

kyselin, ale i mononenasycených a polynenasycených (Hlavatá, 2016). 

Součástí sušiny je taktéž mléčná bílkovina a mléčný cukr. Největší zastoupení 

bílkoviny zaujímá kasein, který transportuje minerální látky. Mezi další důležité 

proteiny patří syrovátkové bílkoviny, kam řadíme α-lactoglobulin, 

β-lactoglobulin, imunoglobulinylaktoferin a laktoperoxidázu. V sušině je 

zastoupený i mléčný cukr laktóza, kterou obsahují všechna savčí mléka kromě 

čeledi lachtanovitých (Otariidae) a mrožovitých (Odobenidae). Množství laktózy, 

tuku a bílkoviny se však liší podle druhu mléka. Přehled složení různých druhů 

savčích mlék shrnuje Tabulka 1 (Fritzscheová, 2015; Priehedová, 2016; Hlavatá, 

2016).  

Tabulka 1 – Přehled složení vybraných druhů mléka (g/100 g mléka) (Hlavatá, 

2016) 

druh mléka voda bílkoviny tuky laktóza minerální látky 

kravské 87,4 2,2 3,7 4,7 0,8 

kozí 86,6 3,6 4,2 4,8 0,8 

ovčí 83,9 5,2 6,2 4,2 0,9 

kobylí 90 2 1,1 7 0,4 

buvolí 82,7 4,5 8 4,7 0,8 

mateřské 87,6 1,2 4,1 7,1 0,1 

 

Nesmíme opomenout i fakt, že mléko je výborným zdrojem minerálních látek 

jako jsou vápník, hořčík, sodík, draslík, fosfor, selen, jód, železo, chlor, měď 
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a zinek. Kromě minerálních látek obsahuje i vitaminy skupiny B a vitaminy 

rozpustné v tucích (A, D, E, K) (Hlavatá, 2016). 

3.2.2 Laktóza v průmyslu 

Jak již bylo výše zmíněno, tolerance množství zkonzumované laktózy je 

u každého jedince rozdílná a její obsah se v jednotlivém druhu mléka a mléčných 

výrobcích liší. Obsah laktózy ve vybraných mléčných výrobcích demonstruje 

Tabulka 2 (Kopáček, 2017).  

Tabulka 2 – Obsah laktózy ve vybraných mléčných výrobcích (Kopáček, 2017) 

 

 

obsah laktózy 

(průměr v g/100 g) 

velikost 

porce (g) 

obsah laktózy v 

porci (průměr v g) 

kravské mléko 

(konzumní) 4,0 250 10 

kozí mléko 4,4   
ovčí mléko 4,6   
mateřské mléko 7,2   
jogurt 4,1 150 6,2 

jogurt ovocný 3,0 150 4,5 

kefír 3,8 200 7,6 

smetana do kávy 3,8 15 0,6 

šlehačka 3,1 15 0,5 

zmrzlina 6,0 50–100 3–6 

tvaroh měkký 3,5 100 3,5 

cottage, čerstvý sýr 2,2 100 2,2 

tvrdý sýr (Ementál, 

Parmazán) méně než 0,4 100 0,4 

polotvrdý sýr (Eidam, 

Gouda) 0,5 100 0,5 

máslo 0,7 10 0,1 

sušené plnotučné mléko 38,0   
sušené odstředěné 

mléko 52,0   
sušená syrovátka 74,0   



25 

 

Přirozeně snížený obsah laktózy se vyskytuje u tvrdých sýrů, neboť její 

množství klesá se zvyšujícím se stupněm zrání. Malé množství se rovněž nachází 

v tvarohu, čerstvých a měkkých sýrech, tavených a polotvrdých sýrech. Tuto 

významnou vlastnost zapříčiní čisté mlékařské kultury během výroby, neboť 

rozloží část laktózy, která se během zracího procesu přeměňuje na tělu stravitelné 

metabolity a kyselinu mléčnou. Také jogurty a zakysané mléčné výrobky mají 

snížený obsah mléčného cukru. Přítomné mléčné bakterie rozkládají nejen 

mléčný cukr během výroby, ale zároveň napomáhají štěpení laktózy ve střevě. 

Bakterie označované jako „přátelské“, které jsou součástí fermentovaných 

výrobků tedy dokonce zlepšují střevní mikrobiotu jedince (Kopáček, 2017). 

V posledních letech došlo k velkému nárůstu počtu produktů, které ve svém 

složení zahrnují mléčný cukr. S jeho přítomností se tedy můžeme setkat nejen 

v mléce a mléčných produktech, ale hojně se vyskytuje i jako součást 

zpracovaných potravin a medikamentů. Ve farmaceutickém průmyslu má funkci 

plnidla. V potravinářství je rovněž četně využíván jako stabilizátor fyzikálně 

chemických vlastností a nutričních hodnot. Dále se hojně využívá kvůli nasládlé 

chuti a líbivé barvě, kterou poskytují sloučeniny, které vznikly reakcí cukru 

s bílkovinami za přítomnosti tepla. Proto není neobvyklé, že je součástí uzenin, 

pečiva nebo i alkoholických nápojů. Sladkost laktózy dosahuje pouze pětiny 

sladké chuti sacharózy, tedy klasického cukru běžně používaného v domácnosti, 

proto spotřebitel toleruje přítomnost cukru i v potravinách, které nepovažuje 

za sladké (Fritzscheová, 2015; Fojík, 2013). 

3.2.3 Bezlaktózové výrobky 

V posledních letech vzrostl trh s výrobky se sníženým obsahem laktózy nebo 

výrobky úplně delaktózované. Největší benefit, který přináší, je neměnnost 

obsahu živin, neboť kromě mléčného cukru obsahuje stejné množství bílkovin, 
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tuku, vitamínů a minerálů.  Příjemné plus poskytuje i fakt, že tyto výrobky jsou 

chuťově téměř identické jako klasické laktózové výrobky (Kopáček, 2017). 

Jelikož mléko, výrobky z něj (včetně laktózy) řadíme mezi nejčastější alergeny, 

podle nařízení EU 1169/2011 o poskytování informací o potravinách 

spotřebitelům, je povinnost informovat spotřebitele o alergenních látkách 

a produktech (Fuchs, 2019). 

3.3 Alergie na bílkovinu kravského mléka 

Vznik imunitní reakce, která je způsobena přítomností bílkovin 

v kravském mléce, se označuje jako alergie na bílkovinu kravského mléka 

(ABKM). Kravské mléko obsahuje až čtyřicet bílkovin, avšak mezi nejčastější 

alergeny patří kasein a bílkoviny syrovátky, zejména laktalalbumin 

a laktoglobulin. Alergickou reakci způsobují buď časné protilátky IgE nebo 

buněčné mechanismy non-IgE (Fuchs, 2019; Volavá, 2019; Karásková, 2017). 

Alergie se objevuje již v kojeneckém věku a postihuje 5 % kojenců. Symptomy 

se mohou projevit i u plně kojeného dítěte, neboť matka konzumuje mléčné 

výrobky, které mají ve svém složení bílkoviny kravského mléka. Postižení 

gastrointestinálního traktu jako průjem, zvracení, stolice s krví aj. není jediným 

znatelným příznakem. Dále se může objevit kožní alergický syndrom, případně 

rýma nebo kašel. U alergie způsobené mechanismy IgE se symptomy projeví 

do 10–20 minut, nejpozději do 2 hodin po expozici. Obtíže u reakce non-IgE 

pozorujeme v intervalu od 2 do 72 hodin  (Fuchs, 2019; Volavá, 2019). 

Prvním typem alergické reakce je reakce typu IgE, která je diagnostikována 

pomocí kožních testů, anebo měřením hladin specifických protilátek IgE proti 

příslušné bílkovině. Naopak druhý typ reakce tedy non-IgE nelze těmito testy 

prokázat, proto se zde se klade důraze na eliminaci kravského mléka z potravy. 
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Po eliminační dietě dochází k opětovnému zařazování kravského mléka 

a sledování klinických příznaků (Fuchs, 2019). 

Možnost terapie v případě kojených dětí připadá na matku, která ze svého 

jídelníčku vyřadí kravské mléko. U nekojených dětí, kterým je podávána umělá 

výživa, se indikuje aminokyselinová formule nebo formule s extenzivně 

hydrolyzovanou bílkovinou kravského mléka. Nabízí se i otázka účinku 

probiotik a prebiotik (Karásková, 2017). 

Až 90 % alergií na bílkovinu kravského mléka zapříčiňují non-IgE 

mechanismy. Ačkoliv je procento výskytu oproti IgE reakci velmi vysoké, přináší 

nám tento druh mechanismu mnohem lepší prognózu. U 4 z 5 dětí dojde do 2–3 

let věku k vymizení imunologické reakce. Zbylých 10 % je důsledek působení 

protilátek IgE, které ve velkém měřítku přetrvávají až do období školní docházky 

a může ovlivnit další alergická onemocnění jako astma, alergickou rýmu nebo 

dokonce zánět sliznic trávící traktu (Fuchs, 2019). 

3.4 Diagnostika 

Diagnostika laktózové intolerance je poměrně snadná a provádí se pomocí 

několika testů, jejichž princip je odlišný. Při výběru diagnostického způsobu 

musíme zohlednit výhody a nevýhody dostupných diagnostický metod. Při 

diagnostice zohledňujeme nejen výsledky testů, ale i klinické příznaky či 

rodinnou anamnézu (Bajerová, 2018; Catanzaro, 2021). 

3.4.1 Expoziční eliminační test 

Expoziční eliminační test je lehce proveditelný. Ze svého jídelníčku přibližně 

na měsíc vyloučíme potraviny, které obsahují laktózu. Otázkou je, zda bychom 

měli eliminovat i potraviny, které obsahují jen malé množství mléčného cukru 
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(např. tvrdé sýry), neboť bychom mohli přehlédnout alergii na bílkovinu 

kravského mléka, a tím nesprávně určit diagnózu. Důvodem je častá schopnost 

střeva akceptovat malé množství laktózy, narozdíl od alergie na bílkovinu 

kravského mléka. Tento druh testu však není zcela spolehlivý, proto je nutné 

ověření jiným specifičtějším testem (Březková, 2011). 

3.4.2 Expoziční test 

Principem expozičního testu je podání 1 l mléka, který obsahuje přibližně 50 g 

laktózy.  Poté po dobu 4 hodin sledujeme gastrointestinální příznaky. Pokud se 

objeví, existuje vysoká pravděpodobnost přítomnosti intolerance. Jde o druh 

testu, který můžeme provést v domácím prostředí (Fojík, 2013). 

3.4.3 Vyšetření bioptických vzorků střevní sliznice  

Bioptický test, který je někdy označován jako zlatý standard, se řadí 

do přímých a invazivních testů, které zjišťují aktivitu laktázy. Vzorek střevní 

sliznice odebíráme při endoskopickém vyšetření. Při gastroskopii získáme 

potřebnou část distálního duodena, naopak eneteroskopie slouží k odběru 

proximálního jejuna. Po odběru můžeme provést dva druhy testů (Lukáš, 2018; 

Březková, 2011; Kocna, 2010). 

Prvním z nich je rapid test. Jedná se o chromogenní metodu, která detekuje 

aktivitu laktázy. Na destičku vložíme vzorek střevní sliznice a postupně 

přidáváme reagenty a inkubujeme. Na závěr provedeme vyhodnocení. Tmavě 

modrá barva detekuje přítomnost aktivity enzymu. Částečnou enzymatickou 

aktivitu značí světle modrá barva, a naopak pokud vznikne bílá barva, aktivita 

enzymu chybí (Catanzaro, 2021; Kocna, 2010). 
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Druhý způsob testu využívá principy histochemie. Odebraný vzorek musíme 

rychle zmrazit a při dalším zpracování vzorku dbáme na dostatečnou šetrnost, 

abychom zachovali aktivitu a strukturu enzymu. Pracujeme za nízkých teplot. 

Vzorek se krájí pomocí hlubokomrazicího kryostatu na řezy, které se poté 

inkubují, oplachují a barví. Sytost vzniklé barvy se vyhodnotí stejně jako u rapid 

testu. Úplnou, částečnou i žádnou aktivitu laktázy znázorňuje Obrázek 4  

(Bartoňová, 2014; Jirkovská, 2006). 

 

 

 

Obrázek 4 – Mikroskopické zobrazení aktivity laktázy (Bartoňová, 2014) 

3.4.4 Test kyselosti stolice 

Test je založen na detekci kyselin, které vznikají při nerozložení mléčného 

cukru. Zároveň lze detekovat i glukózu jako metabolit laktózy. Provádí se u dětí, 

kterým nelze provést jiné testy. O intoleranci vypovídá pH menší než 5,5, které 

stanovíme pomocí indikátorových papírků, které se po kontaktu se stolicí zbarví 

(Jeřábková, 2014; Březková, 2011; Vytejčková, 2013). 

3.4.5 Laktózový toleranční test 

Laktózový toleranční test je prováděn jen zřídka, neboť disponuje nízkou 

specifitou a selektivitou. Je založen na pozorování změn hladiny glukózy jako 

štěpného produktu laktózy v krvi. Po podání roztoku obsahujícího 50 g laktózy, 

který svým obsahem odpovídá množství cukru v 1 litru kravského mléka, 

pozorujeme hladinu glukózy v čase 0, 60, 120 minut. Odebíráme kapilární krev 
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a poté pomocí glukózového analyzátoru změříme hladinu cukru v krvi. Zvýšení 

hodnoty o 1,1 mmol/l a vypovídá o správné aktivitě enzymu. U diabetiků, lidí 

s bakteriálním přerůstáním nebo při abnormálním vyprazdňování žaludku se 

mohou objevit falešně negativní výsledky, proto se od tohoto způsobu testu 

ustupuje (Fojík, 2013; Jeřábková, 2014; Misselwitz, 2019). 

3.4.6 Genetický test 

Genetický test využívá metodu PCR v reálném čase nebo sekvenování DNA 

získané z bukálního výtěru nebo venózní krve. Detekujeme polymorfismus      

C/T – 13910 a G/A – 22018. Nevýhodou testu je neschopnost rozpoznání 

sekundární intolerance (Misselwitz, 2019; Bajerová, 2018). 

3.4.7 Dechové testy 

Dechové testy představují moderní a neinvazivní metodu, která využívá 

k analýze vydechovaný vzduch. Typické vlastnosti vydechovaného vzduchu 

dokázaly již starověké lékaře upozornit na přítomnost některých onemocnění. 

Příkladem může být zápach z úst po acetonu, který signalizuje diabetickou 

ketoacidózu. Intoleranci laktózy můžeme prokázat vodíkovým dechovým 

testem nebo dechovým testem se stabilním izotopem uhlíku 13C (Kocna, 2021). 

• Vodíkový dechový test 

V 70. letech 20. století se v klinické praxi objevil vodíkový dechový test. 

Využívá skutečnosti, že v tlustém střevě dochází během hydrolýzy laktózy 

k tvorbě vodíku a oxidu uhličitého, které jsou vstřebávány do cévního řečiště 

a při dýchání jsou plícemi uvolňovány (Kocna, 2021). 
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Jelikož množství přítomného vodíku ve vydechovaném vzduchu mohou 

ovlivňovat metanogenní bakterie, je doporučeno během vyhodnocení testu klást 

důraz i na množství vydechovaného metanu. Laboratorní přístroje jsou 

zaměřené na diagnostiku vodíku, metanu a oxidu uhličitého a lze je použít pro 

stanovení syndromu bakteriálního přerůstání v tenkém střevě (small intestinal 

bacterial overgrowth, SIBO), malabsorpce nebo stanovení střevní motility. 

Přístroj obsahuje elektrochemický senzor pro detekci H2 a detektory pro CH4 

a CO2, které pracují v infračerveném spektru. Existují i přenosné H2 analyzátory, 

které vyhodnocují pouze množství vodíku. Používají se například při 

dodržování FODMAP diety. Zkratka vznikla z počátečních písmen 

fermentovatelných oligosacharidů, disacharidů, monosacharidů a polyolů, které 

jsou obtížně štěpeny tenkém střevem. K rozkladu dochází až v tlustém střevě 

za vzniku vodíku, metanu a oxidu uhličitého. Cílem diety je omezit nebo snížit 

množství potravin obsahující zmíněné složky. (Kocna, 2021; Hýsková, 2018). 

Pro provedení dechového testu je zapotřebí nejprve změřit vstupní hodnoty 

plynů ve vydechovaném vzduchu. Poté podáme roztok s 20 g laktózy a po dobu 

4 hodin v 15minutových intervalech měříme množství plynů ve vydechovaném 

vzduchu. Nejčastěji dochází k vzestupu hodnot mezi 2–3 hodinou, neboť laktóza 

vstupuje do tlustého střeva. Při pozorování dřívějšího vzestupu lze hovořit 

o bakteriálním přerůstání v tenkém střevě. Signifikantní je vzestup vodíku 

nebo metanu o 10 ppm. Koncentrace oxidu uhličitého slouží k výpočtu 

korekčního faktoru kvůli možnosti kontaminace alveolárního vzduchu 

nadechovaným vzduchem (Catanzaro, 2021; Kocna, 2021). 

• Dechový test se stabilním izotopem uhlíku 13C 

Principem testu, který se rozšířil v 90. letech 20. století, je analýza stabilního 

izotopu uhlíku 13C, kterým obohatíme podávané substance. V našem případě se 
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jedná o laktózu. Dříve byly prováděny testy s radioizotopem uhlíku 14C, 

postupně jsou ale nahrazovány izotopem uhlíku 13C. Tento druh izotopu slouží 

nejen k záchytu laktózové intolerance, ale mnohem častěji k detekci 

Helicobactera pylori, sledování jaterních funkcí nebo hodnocení exokrinní 

funkce pankreatu (Kocna, 2021; Kocna, 2006; Prokopcová, 2008). 

Po podání obohaceného substrátu jsou detekovány plyny ve vydechovaném 

vzduchu. Důležitost při tomto testu zaujímá změna poměru uhlíku 13C a 12C 

ve vydechovaném CO2. Při hodnocení opět zohledňujeme výchozí získané 

hodnoty. Přístroje dostupné na trhu se liší svými způsoby detekce. 

Za nejpřesnější jsou považovány ty, které pracují na principu hmotnostní 

spektrometrie. Menší citlivost nabízí přístroje detekující v infračerveném spektru 

a třetím a méně častým typem je analyzátor měřící vlastnosti laserových paprsků 

(Kocna, 2021; Kocna, 2006; Prokopcová, 2008). 
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4 METODIKA 

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na diagnostiku laktózové 

intolerance pomocí dechového testu. Laktózový dechový test probíhá 4 hodiny. 

Nejprve se změří vzorek v čase 0 (před podáním laktózového roztoku). Následně 

pacientovi podáme laktózový roztok, který musí vypít během první čtvrthodiny. 

Poté provádíme každých patnáct minut odběr vzorku. Po podání laktózového 

roztoku provedeme celkem 16 odběrů a následných měření. 

4.1 Pomůcky a chemikálie 

• Dechový vak (FMONP.SBAG1.01, firma – MEC R&D SPRL, země 

původu – Belgie) vyobrazen na Obrázku 5; 

• plastový kelímek; 

• lžička; 

• laktóza (firma – FICHEMA s. r. o., šarže – 230123); 

• voda. 

 

4.2 Přístroje 

• Lactotest 202 Xtend (firma – MEC R&D SPRL, země původu – Belgie,); 

• PC program MEC PDI 01; 

• předvážky ; 

Obrázek 5 – Dechový vak (zdroj vlastní) 
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• stopky. 

4.3 Princip přístroje Lactotest 202 Xtend 

Přístroj Lactotest 202 Xtend (Obrázek 6) byl navržen pro měření koncentrace 

plynů (ppm, %) ve vydechovaném vzduchu v gastroenterologii. Slouží nejen 

k diagnostice laktózové intolerance, ale i syndromu bakteriálního přerůstání či 

intolerance fruktózy.  

Od jiných dechových analyzátorů se přístroj liší senzory, které jsou navrženy 

tak, aby byly bezúdržbové, stabilní, a jejich životnost trvala roky. Množství 

vodíku snímá elektrochemický senzor. Metan a oxid uhličitý využívají detekční 

princip infračervených senzorů. Přístroj je propojen s PC programem, který 

zaznamenává výsledky jednotlivých měření, a je schopný exportovat získaná 

data do MS WORD (Příručka k přístroji Lactotest 202 Xtend).  

Obrázek 6 – Přístroj Lactotest 202 Xtend (zdroj vlastní) 
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4.4 Postup 

Vyšetření laktózové intolerance pomocí dechového testu se skládá 

z preanalytické, analytické a postanalytické fáze. Každá fáze zahrnuje úkony, 

které jsou pro test nezbytné a ovlivňují jeho výsledek.  

4.4.1 Preanalytická fáze 

Příprava pacienta před vyšetřením 

Na dechový odběr je nutné přijít nalačno a nejméně 12 hodin před vyšetřením 

nejíst. Pít lze pouze čistou vodu. Po příchodu do laboratoře si pacient vyčistí zuby 

klasickou zubní pastou bez speciálních příměsí. Pacient je dále upozorněn 

na nevhodnost použití ústní vody, neboť elektrody přístroje jsou citlivé na etanol 

a některé ústní vody ethylalkohol obsahují.  

Od pacienta vybereme žádanku na vyšetření a potřebné osobní údaje zadáme 

do PC programu (jméno, příjmení, datum narození, výška, váha). 

Příprava laktózového roztoku 

Do plastového půllitrového kelímku odvážíme 20 g laktózy (skladována při 

laboratorní teplotě) a přidáme 0,5 l vody. Mícháme roztok tak, aby se veškerá 

laktóza rozpustila.  

Odběr vzorku 

Odběr vzorku provádíme do dechového vaku, který označíme pacientovým 

příjmením. Nejprve se provede dvakrát hluboký nádech a výdech. Poté se 

pacient ještě jednou hluboce nadechne a na 15 s zadrží dech. Čas měříme pomocí 

stopek. Po uplynutí času je nutné vydechnout veškerý vzduch z plic ústy 
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do vaku. Vak obsahuje dva uzávěry, které jsou během vydechování vzduchu 

otevřené. Vydechovaný vzduch z dechového vaku neuteče, neboť nejprve dojde 

k naplnění celého objemu vaku, a až poté se vzduch vytlačuje. Pacient vždy 

dýchá do hadičky opatřené bílým uzávěrem. Výdech by měl probíhat plynule. 

Poté co pacient provede úplný výdech, uzavřeme oba uzávěry na dechovém 

vaku. Ve většině případů horní (bílý) uzavírá pacient a dolní (zelený) laborantka.  

4.4.2 Analytická fáze 

Plný dechový vak připojíme dolním uzávěrem k přístroji Lactotest 202 Xtend 

(Obrázek 7), který měří množství vodíku, metanu a oxidu uhličitého 

ve vydechovaném vzduchu. Na počítači spustíme PC program MEC PDI 01, 

který je s přístrojem propojen a zaznamenává výsledky.  

Nejprve dojde ke změření koncentrace vodíku, kterou snímá elektrochemický 

senzor. Následně se měří oxid uhličitý pomocí infračerveného detektoru. Měřený 

plyn projde pumpou a putuje do desikátoru (vysoušedla), kde je zbaven páry 

Obrázek 7 – Přístroj Lactotest 202 Xtend s připojeným dechovým vakem (zdroj 

vlastní) 
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a oxidu uhličitého. Na závěr je provedeno měření koncentrace metanu druhým 

infračerveným detektorem. Následně odpojíme dechový vak od přístroje 

a otevřeme horní uzávěr, tím docílíme vyfouknutí zbývajícího vzduchu ve vaku. 

Pokud měříme vzorky více pacientů za sebou, je nutné vždy počkat na pokles 

hodnot jednotlivých plynů na nulu.  

 

  

 

 

Obrázek 8 – PC program (zdroj vlastní) 
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Na výše uvedeném obrázku (Obrázek 8) můžeme vidět spolupráci 

PC programu s přístrojem. Nejprve dochází k měření, které trvá 70 s. Následně 

se zobrazí tabulka koncentrací plynů a graf vyplývající z těchto hodnot u právě 

měřeného vzorku.  Poté jsou tyto údaje zaznamenány do souhrnné tabulky, která 

zobrazuje číslo odběru, časové údaje a změřené hodnoty koncentrace vodíku 

(ppm), metanu (ppm) a oxidu uhličitého (%).   

4.4.3 Postanalytická fáze 

Počítačový program postupně vyhodnocuje a sbírá změřená data, ze kterých 

následně vznikne tabulka, která obsahuje hodnoty H2, CH4, CO2 

ve vydechovaném vzduchu a zároveň i hodnoty po korekci, ke které slouží oxid 

uhličitý. Měření oxidu uhličitého je důležité kvůli možné kontaminaci 

vydechovaného alveolárního vzduchu. Ze změřených hodnot získáme graf, 

který zaznamenává hodnoty H2 a CH4. Vyhodnocení testu a intepretaci výsledků 

provádí lékař.  

V některých případech mohou výsledky testu vzbudit podezření na syndrom 

bakteriálního přerůstání v tenkém střevě (SIBO), které se také diagnostikuje 

přístrojem Lactotest 202 Xtend. Test probíhá 3 hodiny a podáván je glukózový 

roztok. Jedná se o onemocnění, při kterém je tenké střevo osídleno nadměrným 

počtem bakterií. Příznaky jsou obdobné jako u laktózové intolerance (průjem, 

bolest břicha, plynatost a břišní diskomfort). Léčba spočívá v podávání antibiotik 

a obvykle trvá 7–14 dní (Perets, 2017). 

4.5 Kalibrace přístroje 

Každá metoda v laboratorním prostředí musí být podrobena kalibraci, která 

se liší způsobem provedení a časovým intervalem. Kalibrace přístroje 

Lactotest 202 Xtend se provádí jednou měsíčně. Tento interval se může zkrátit 
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v případě, že přístroj poskytuje kolísavé hodnoty nebo je množství 

vydechovaného metanu příliš vysoké.  

4.5.1 Pomůcky a chemikálie 

• Dechový vak; 

• ventilek; 

• kalibrační plyn (země původu – Belgie, firma – MEC group, 

šarže – 1955748). 

4.5.2 Přístroje 

• Lactotest 202 Xtend (země původu – Belgie, firma – MEC R&D SPRL). 

4.5.3 Složení kalibračního plynu 

Kalibrační plyn je dodáván v tlakových lahvích a má přesně definované 

složení, které je shrnuto v Tabulce 3. Tlakovou láhev a uspřádání procedury 

kalibrace zobrazuje Obrázek 9.  

Tabulka 3 – Složení kalibračního plynu (Příručka k přístroji Lactotest 202 Xtend) 

plyn hodnota koncentrace 

metan (CH4) 100 ppm 

vodík (H2) 100 ppm 

oxid uhličitý (CO2) 5 % 

kyslík (O2) 16 % 

dusík (N2) 78,98 % 
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4.5.4 Postup kalibrace 

Postup přípravy dechového vaku 

1. Na láhev s kalibračním plynem nasadíme ventilek, který je opatřený 

hadičkou.  

2. Hadičku z dechového vaku, která disponuje menším průměrem a bílým 

uzávěrem, zasuneme do hadičky z ventilku.  

3. Zelený uzávěr dolním konci dechového vaku necháme uzavřený. 

4. Naopak bílý uzávěr na opačném konci otevřeme. 

Obrázek 9 – Kalibrační plyn s ventilkem a dechovým vakem (zdroj vlastní) 
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5. Ventilek nastavíme na polohu ON a plníme dechový vak. 

6. Plníme tak, aby dechový vak obsahoval dostatečné množství plynu, ale 

zároveň nepraskl. 

7. Ventilek dáme do polohy OFF a na dechovém vaku uzavřeme bílý uzávěr. 

8. Naplněný dechový vak oddělíme od láhve s kalibračním plynem. 

Průběh kalibrace 

1. Po ukončení přípravy dechového vaku provádíme další kroky kalibrace 

na přístroji Lactotest 202 Xtend.  

2. Nejprve stiskneme tlačítko MENU a zvolíme program GAS 

CALIBRATION, který vybereme pomocí šipkových tlačítek.  

3. Tuto operaci potvrdíme ENTREM.  

4. Nyní dochází k automatickému procesu nulování.  

5. Po objevení nápisu PLEASE CONNECT THE SAMPLE BAG na displeji 

přístroje připojíme dechový vak spodním koncem.  

6. Nyní opět stiskneme ENTER. 

7. Na displeji přístroje začínají nabíhat hodnoty jednotlivých plynů. 

8. Po ustálení hodnot na displeji, vyjmeme dechový vak. 

9. Stiskneme tlačítko ENTER a dojde ke klesání naměřených hodnot 

10. Když hodnoty jednotlivých plynů klesnou na 0, stiskneme tlačítko 

OFFSET. 

11. V tomto okamžiku dochází k propláchnutí přístroje. 

12. Mezitím opět naplníme dechový vak. 

13. Stisknutím tlačítka MENU vyhledáme program MEASURMENT. 

14. Opět dochází k měření množství jednotlivých plynů v dechovém vaku. 

15. Tímto postupem se provede počáteční kalibrace plynu. 
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16. Jelikož je nutné nechat čidla odvětrat, další měření se provádí 

za 1, 2 a 4 hodiny. Tyto hodnoty se zaznamenávají do protokolu 

o kalibraci.  

Výsledky kalibrace  

Výsledky kalibrace shrnují Tabulky 4 a 5. 

Tabulka 4 – Naměřené hodnoty plynů při kalibraci (Ověření kalibrace plynu) 

  

naměřené hodnoty jednotlivých plynů  
čas od počáteční 

kalibrace 
H2 (ppm) CH4 (ppm) CO2 (%) 

1 h 100 99 4,96 

2 h 99 100 5,14 

4 h 101 100 5,15 

 

Tabulka 5 – Teoretická hodnota a tolerovaná odchylka při kalibraci (Ověření 

kalibrace plynu) 

plyny teoretická hodnota tolerovaná odchylka 

H2 (ppm) 100,00 <±5 

CH4 (ppm) 100,00 <±10 

CO2 (%) 5,00 <±0,2 

 

Mimo kalibrace je nutné kontrolovat stav hadičky a ventilku na přístroji 

Lactotest 202 Xtend. Obvykle jednou za 4–6 týdnů se provede jejich čištění a mytí 

z důvodu možného výskytu plísně. Samozřejmostí je i pravidelné otírání 

přístroje vlhkým hadříkem.  
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5 VÝSLEDKY 

Docházela jsem do Gastroenterologické laboratoře 1. LF UK a VFN v Praze, 

kde jsem asistovala paním laborantkám při provádění dechového testu. 

Následně jsem byla přítomna interpretaci výsledků paní 

MUDr. Zdislavou Vaníčkovou. Od září roku 2021 do ledna 2022 jsem nasbírala 

výsledky od 20 pacientů. 

5.1 Popis vyšetřovaného souboru pacientů 

Vyšetřovaný soubor tvoří 20 pacientů, kteří podstoupili dechový test 

za účelem potvrdit nebo vyvrátit podezření na laktózovou intoleranci.  

Z následující tabulky a grafů lze vyčíst, že soubor obsahuje data od 15 žen 

a 5 mužů ve věkovém rozmezí 13–62 let. Nejvíce pacientů, kteří podstoupili 

vyšetření, je ve věkové kategorii 13–22 let a 33–42 let. Obě věková rozmezí 

disponují stejným počtem pacientů a s tím souvisejícím procentuálním 

zastoupením. Naopak věková kategorie 53–62 let má nejmenší procentuální 

zastoupení.  

Obrázek 10 – Kruhový graf znázorňující procentuální zastoupení žen a mužů 

(zdroj vlastní) 
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Tabulka 6 – Počet vyšetřených pacientů dle věkového rozmezí (zdroj vlastní) 

věkové rozmezí počet pacientů 

13–22 let 7 

23–32 let 3 

33–42 let 7 

43–52 let 2 

53–62 let 1 

 

Obrázek 12 – Kruhový graf zobrazující procentuální zastoupení pacientů ve 

věkových rozmezích (zdroj vlastní) 
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Obrázek 11 – Sloupcový graf zobrazující počet pacientů v jednotlivých 

věkových rozmezích (zdroj vlastní) 
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5.2 Modelové výsledky dechových testů 

Po provedení odběrů vzorku do dechového vaku a následné analýze vytvoří 

počítačový program tabulku a graf. Levá strana tabulky zobrazuje číslo 

odběru (#), hodnoty vodíku, metanu a oxidu uhličitého, které změřil přístroj. 

Pravá část tabulky obsahuje korekční faktor, který je vypočítaný z alveolární a 

změřené koncentrace oxidu uhličitého. Další sloupce zobrazují hodnoty plynů 

(vodíku, metanu) již po korekci korekčním faktorem, čas odběru a sloupec 

s časovým údajem o podání roztoku laktózy. Pro přehlednější demonstraci jsem 

vytvořila grafy z hodnot získaných PC programem. 

Níže uvedené tabulky a grafy demonstrují výsledky pacientů, u kterých byla 

prokázaná či vyvrácená laktózová intolerance. Ve dvou případech však nelze 

určit přítomnost laktózové intolerance z důvodu možné přítomnosti syndromu 

bakteriálního přerůstání (SIBO), proto uvádím graf a tabulku i pro tento 

výsledek.  Hodnocení probíhá obvykle z hodnot po korekci. Diagnosticky 

významný je nárůst koncentrací metanu či vodíku o 10 ppm oproti bazálním 

hodnotám (#, číslo odběru 0) typicky v čase 2–2,5 hodiny. Dále lze pozorovat 

bazální hodnoty, u kterých je norma do 10 ppm.  

Tabulka (Obrázek 13) a graf (Obrázek 14) zobrazují výsledek pacienta 

s laktózovou intolerancí. Bazální hodnoty koncentrace (#, číslo odběru 0) jsou 

u metanu mírně zvýšené, ale po celou dobu testu se výrazně nemění. Naopak 

vodík má bazální hodnoty normální, ale dochází k vzestupu. Nárůst koncentrace 

plynu je však časnější (1 h 15 min) a zůstává zvýšený do konce testu. 
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Obrázek 13 – Tabulka hodnot vydechovaných plynů potvrzující laktózovou 

intoleranci (převzato z výsledkového listu) 

Obrázek 14 – Graf zobrazující laktózovou intoleranci (zdroj vlastní) 

V následující tabulce a grafu naopak pozorujeme nepřítomnost laktózové 

intolerance. Bazální hodnoty koncentrace (#, číslo odběru 0) vodíku jsou lehce 

zvýšené. U metanu je bazální koncentrace zvýšena výrazně. Toto zvýšení 

způsobuje prodloužená práce tlustého střeva. U obou plynů nedochází 

k signifikantnímu vzestupu a výsledek testu je tedy negativní.  
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Obrázek 15 – Tabulka hodnot vydechovaných plynů nepotvrzující laktózovou 

intoleranci (převzato z výsledkového listu) 

Obrázek 16 – Graf nepotvrzující laktózovou intoleranci (zdroj vlastní) 

Níže uvedená tabulka a graf zobrazují výsledek pacienta, u kterého nelze 

potvrdit ani vyvrátit laktózovou intoleranci kvůli možné přítomnosti syndromu 

bakteriálního přerůstání (SIBO). Bazální hodnoty koncentrace (#, číslo odběru 0) 

metanu jsou zvýšené, ale po celou dobu testu se nemění. Naopak vodík má 

bazální hodnoty v normě, ale vzestup pozorujeme již po 30 minutách. Takto 
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časné stoupání vede k podezření na syndrom bakteriálního přerůstání (SIBO) 

a doporučuje se vyšetřit speciálním testem. 

 

Obrázek 18 – Tabulka hodnot vydechovaných plynů zobrazující podezření na 

SIBO (převzato z výsledkového listu) 

 

Obrázek 17 – Graf zobrazující podezření na SIBO (zdroj vlastní) 
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5.3 Výsledky dechových testů  

Tabulka 7 zobrazuje, že z celkového počtu 20 pacientů, kteří se podrobili testu, 

byla laktózová intolerance potvrzena u 7 z nich. Jednalo se o 6 žen a 1 muže. U 11 

pacientů (7 žen a 4 mužů) se intolerance neprokázala. Neschopnost potvrdit či 

vyvrátit laktózovou intoleranci a s tím související vyšetření syndromu 

bakteriálního přerůstání bylo doporučeno dvěma pacientkám. 

Tabulka 7 – Počet pacientů s LI, bez LI, s podezřením na SIBO (zdroj vlastní) 

přítomnost intolerance  nepřítomnost intolerance  podezření na SIBO  
7 11 2 

ženy muži ženy muži ženy muži 

6 1 7 4 2 0 

 

Z grafu (Obrázek 19) je zřejmé, že laktózová intolerance byla zachycena 

u 35 % pacientů a více než polovině pacientů (55 %) nebylo onemocnění 

prokázáno.  

35%

55%

10%

Procentuální zastoupení přítomnosti LI

Přítomnost LI Nepřítomnost LI Podezření na SIBO

Obrázek 19 – Procentuální zastoupení laktózové intolerance (zdroj vlastní) 
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5.4 Výsledky pacientů s laktózovou intolerancí 

Tabulka 8 zobrazuje pohlaví a věk všech sedmi pacientů, u kterých se 

potvrdila laktózová intolerance. Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o 6 žen 

a 1 muže ve věku 19–41 let. 

Tabulka 8 – Pohlaví a věk pacientů s LI (zdroj vlastní) 

pacient pohlaví věk 

1 žena 40 

2 žena 37 

3 žena 19 

4 žena 41 

5 žena 30 

6 muž 36 

7 žena 27 

 

Tabulka 9 demonstruje bazální hodnoty koncentrací vodíku a metanu 

u pacientů s potvrzenou intolerancí. Norma pro tyto hodnoty je do 10 ppm. 

Důvodem jejich zvýšení je prodloužená práce tlustého střeva. Dále je u každého 

pacienta uvedeno, u kterého plynu došlo ke zvýšení hodnoty o více než 10 ppm. 

Při hodnocení testu pozorujeme, zda došlo k vzestupu alespoň jednoho plynu 

o 10 ppm oproti bazální hodnotě plynu.  

Neméně důležitý je i čas vzestupu. Jako obvyklá hodnota se uvádí 2–2,5 

hodiny (120–150 minut). Ze 7 pacientů, kterým byla prokázána laktózová 

intolerance toto kritérium nesplňoval ani jeden z nich. U 4 pacientů byl vzestup 

časnější a 3 pacienti ho měli naopak pozdější. Vzestup do jedné hodiny vede 

k podezření na SIBO, neboť laktóza ještě není v tlustém střevě. U pacientky 5 byl 

vzestup již po 60 minutách, zde byl však před třemi měsíci proveden test 

na SIBO, který byl negativní, proto prokazujeme přítomnost laktózové 

intolerance.  
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Tabulka 9 – Bazální hodnoty koncentrací plynů, signifikantní vzestupy a čas 

signifikantního vzestupu u pacientů s LI (zdroj vlastní) 

pacient 

bazální 

hodnoty 

H2 

(ppm) 

bazální 

hodnoty 

CH4 

(ppm) 

signifikantní 

vzestup 

signifikantní 

vzestup o 

(ppm) 

čas 

signifikantního 

vzestupu (min) 

1 4,62 33,08 vodík 46,29 75 

2 19,67 60,66 metan 11,58 165 

3 4,86 33,21 metan 12,04 195 

4 7,9 94,83 vodík 11,93 165 

5 9,6 41,15 metan 19,58 60 

6 5,43 38,02 
metan 11,3 75 

vodík 43,89 75 

7 29,92 4,27 
metan 48,54 90 

vodík 16,65 75 

 

Tabulka 10 zobrazuje průměrné hodnoty z předchozí tabulky. Průměrná 

bazální hodnota plynů má hodnotu vyšší než norma (10 ppm). Průměrný čas 

vzestupu je 108 minut (1 h 48 min), a tedy menší než obvyklá hodnota vzestupu 

(2–2,5 h). 

Tabulka 10 – Průměrné hodnoty u pacientů s LI (zdroj vlastní) 

průměrná bazální hodnota (ppm) 27,66 

průměrný signifikantní vzestup (ppm) 24,64 

průměrný čas vzestupu (min) 108 

 

Níže uvedená tabulka a graf zobrazují počet a procentuální zastoupení 

pacientů, u kterých se zvýšily koncentrace vodíku, metanu či obou plynů. Metan 

byl zvýšený u 43 % pacientů. U 28,5 % pacientů stoupaly oba plyny. Stejné 

procento zaujímá i vodík. Z tabulky vyplývá důležitost měření obou plynů, 

neboť metanogenní bakterie produkují z vodíku a oxidu uhličitého metan. 

Měření pouze vydechovaného vodíku není proto dostatečně spolehlivé. 
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Tabulka 11 – Počet a procentuální zastoupení pacientů s LI podle vzrůstu plynů 

(zdroj vlastní) 

plyn počet pacientů procentuální zastoupení 

vodík 2 28,5 % 

metan 3 43 % 

vodík + metan 2 28,5 % 

 

28,5 %

43%

28,5 %

Procentuální zastoupení pacientů s LI podle vzrůstu 

plynů

vodík metan vodík + metan

Obrázek 20 – Procentuální zastoupení pacientů s LI podle vzrůstu plynů 

(zdroj vlastní) 
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6 DISKUZE 

Předmětem bakalářské práce je laktózová intolerance a její diagnostika 

dechovým testem pomocí přístroje Lactotest 202 Xtend, kterým byly vyšetřeny 

vzorky od 20 pacientů.  

Baadkar ve své studii z roku 2014 uvádí, že laktózová intolerance postihuje 

častěji ženy, starší lid a koreluje s etnickým původem. V roce 2018 byla provedena 

souhrnná studie s odkazem na předešlé výzkumy (včetně Baadkara). 

Shromážděná data vedla k závěru, že neexistují důkazy, které by prokázaly větší 

výskyt symptomů v souvislosti s pohlavím, věkem či rasou (Baadkar, 2014; 

Lapides, 2018).   

Můj vyšetřovaný soubor tvořilo 15 žen a 5 mužů ve věkovém rozmezí 13–62 let. 

Z důvodu genderově nevyváženého souboru pacientů a rozdílného zastoupení 

v jednotlivých věkových kategoriích nelze prokázat závislost výskytu 

onemocnění na pohlaví a věku.  

 Další otázkou je posouzení důležitosti kombinovaného měření vodíku 

i metanu při diagnostice laktózové intolerance dechovým testem.  Costello 

ve svém článku zdůrazňuje, že pouhé měření vodíku vede k falešně negativním 

výsledkům. Na tuto otázku hledala odpověď studie v roce 2019. U největšího 

počtu pacientů s laktózovou intolerancí vzrostla koncentrace vodíku oproti 

bazální hodnotě. Dále následovali pacienti se zvýšenou koncentrací metanu. 

Naopak u žádného z probandů nebyl zpozorován vzestup koncentrace obou 

plynů (vodík, metan). Stejnou problematikou se zabývala studie z roku 2021, 

která se ale zaměřovala na děti.  Uvádí, že vzestup koncentrace vodíku oproti 

bazální hodnotě byl pozorován u největšího počtu dětí s laktózovou intolerancí. 

U menšího procenta dětí stoupla koncentrace obou plynů (vodík, metan). 
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Zvýšenou koncentrací pouze metanu disponovalo nejméně dětských 

respondentů (Costello, 2013; Harvie, 2019; Geyter, 2021).  

Při porovnání zmíněných studií a našeho výzkumu dojdeme k závěru, že 

pouhé měření koncentrace vodíku není dostačující a spolehlivé. Při našem 

měření se zvýšila koncentrace metanu oproti bazálním hodnotám největšímu 

počtu pacientů s prokázanou laktózovou intolerancí. Pokud bychom tedy měřili 

a pozorovali pouze změnu koncentrace vydechovaného vodíku, 43 % pacientů 

by dosáhlo falešně negativních výsledků.   

Z naměřených výsledků od 20 pacientů byla laktózová intolerance prokázána 

u 7 z nich, což odpovídá 35 %. Rodríguez ve svém článku uvádí, že až 70 % lidské 

populace je intolerantní na mléčný cukr. Stejnou informaci prezentuje i článek 

Anguita-Ruiz. Porovnáme-li procentuální zastoupení intolerantních pacientů 

ze získaných výsledků s udávanou celosvětovou prevalencí, hodnoty se značně 

liší. Hodnota získaná z vlastních výsledků (35 %) je až o polovinu nižší, než je 

udávaná populační prevalence (70 %). Důvodem jsou získané výsledky pouze 

od českých pacientů a nerovnoměrné procentuální rozložení nesnášenlivosti 

ve světě. Asijské národy mají frekvenci výskytu velmi vysokou a zvyšují tak 

nízká procenta severní a střední Evropě (Rodríguez, 2018; Anguita-Ruiz, 2020).  

Jak již bylo zmíněno, výsledky potvrdily onemocnění u 35 % pacientů, 

přičemž data hovoří o 10–15 % laktózově intolerantních obyvatel České 

republiky.  Hodnoty se rozcházejí, neboť náš vyšetřovaný soubor zahrnoval 

pacienty, u kterých bylo vzneseno podezření na zmíněné onemocnění. 

Procentuální zastoupení lidí s laktózovou intolerancí z vlastního měření je tedy 

vyšší než prevalence v České republice (Šetinová, 2020). 

Při hodnocení výsledků dechových testů jsem se zaměřila na pozorování 

vzestupu koncentrací jednotlivých plynů oproti bazálním hodnotám. 
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Za diagnostický považujeme vzestup vodíku či metanu o 10 ppm obvykle za  

2–2,5 hodiny po podání laktózového roztoku. Průměrný signifikantní vzestup 

potvrzující laktózovou intoleranci se v našem případě rovnal 108 minutám.  

Příčinu kratšího časového úseku můžeme hledat ve zvýšené střevní motilitě.  

Bakalářská práce přináší jednoznačný závěr o důležitosti pozorování 

koncentrace nejen vodíku, ale i metanu během vyšetření. Dále zjišťuje 

a porovnává získaný počet laktózově intolerantních pacientů se světovou 

prevalencí a výskytem v České republice.  
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7 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na laktózovou intoleranci. Teoretická část 

podává ucelený přehled o zmíněném onemocnění. Rozebrány jsou typy, 

symptomy, výskyt i diagnostika laktózové intolerance.  

Praktická část popisuje průběh vyšetření dechovým testem pomocí přístroje 

Lactotest 202 Xtend v Gastroenterologické laboratoři 1. LF UK a VFN v Praze.  

20 pacientům s podezřením na intoleranci mléčného cukru bylo provedeno 

vyšetření za účelem potvrdit či vyvrátit přítomnost intolerance.  

Výsledky získané z měření koncentrace jednotlivých plynů měly určit 

procentuální zastoupení laktózově intolerantních pacientů z 20 vyšetřovaných. 

Získaná data potvrzující intoleranci u 35 % testovaných, byla v kapitole Diskuze 

porovnána se světovou i českou prevalencí. Dále byla ověřena důležitost měření 

koncentrace nejen vodíku, ale i metanu při provádění dechového testu. Při 

měření koncentrace pouhého vodíku, by 43 % pacientů dosáhlo falešně 

negativních výsledků.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

1. LF UK a VFN 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná 

fakultní nemocnice 

aj. a jiné 

ABKM   alergie na bílkovinu kravského mléka 

EU     Evropská unie 

FODMAP fermentované oligosacharidy, monosacharidy, 

disacharidy a polyoly 

IgE    Imunoglobulin E 

LCT    gen pro laktázu 

LD    laktázová deficience 

LDL lipoproteiny o nízké hustotě (low density 

lipoproteins) 

LI    laktózová intolerance 

LM    laktózová malabsorpce 

MCM6 minichromosome maintenance complex component 6 

(mini-chromosomový udržovací protein 6) 

MS WORD   Microsoft Word 

PC    počítač 

SCFA mastné kyseliny s krátkým řetězcem (short chain 

fatty acids) 

SGLT 1 sodíko-glukózový kotransportér 1 (sodium-glucose 

transport protein 1) 



58 

 

SIBO syndrom bakteriálního přerůstání (small intestinal 

bacterial overgrowth) 

sp.    species 
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