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LTT (50 g Lac PO)
Uuringu eesmärgiks on laktaasi puudulikkuse diagnoosimine: laktoosi
taluvuse proovi abil hinnatakse organismi võimet omastada piimasuhkrut ehk
laktoosi. Laktoos lõhustatakse peensoole limaskestas leiduva laktaasi toimel
glükoosiks ja galaktoosiks, mis imenduvad läbi peensoole seina. Laktaasi
defitsiidiga kaasnevad gastrointestinaalsed sümptomid.Tervetel
vastsündinutel on peensooles suur laktaasi konstentratsioon ja nad on
suutelised laktoosi hästi seedima. NB! Laktoosi intolerantsus ei ole
piimaallergia, vaid piimasuhkru imendumishäire. Minimaalsegi laktaasi hulga
olemasolul peensooles on väikesed piimakogused talutavad.
 malabsorptsioonisündroomi diferentsiaaldiagnostika (piima ja
piimatoodete talumatuse diagnoosimine)
Antibiootikumide tarvitamisest peab olema möödunud vähemalt kaks nädalat.
Uuringu teostamine toimub hommikul, patsient peab olema eelnevalt
vähemalt 12 tundi söömata.
Uuringuks on vajalik 50 g laktoosi, mis väljastatkse patsiendile apteegist
valmis lahusena.
LTT vereproovid võetakse:
1. vahetult enne laktoosi lahuse manustamist
2. 20 minutit pärast laktoosilahuse manustamist
3. 40 minutit pärast laktoosilahuse manustamist
Glükolüüsi inhibiitoriga katsuti
Plasma (NaF): 15–25 °C 3 päeva
Argipäeviti, kliinilise keemia labor, Ravi 18
Fotomeetria
20 või 40 minutit pärast laktoosi manustamist P-Gluc suurenemine
 1,7 mmol/l algväärtusest
P-Gluc suurenemine 1,1–1,6 mmol/l
ei ole diagnostiliselt tõlgendatav
P-Gluc suurenemine < 1,1 mmol/l
laktaasi puudulikkus:
 infektsioosne enteriit, bakterite vohamine soolestikus, põletikulised
soolehaigused (Crohni tõbi jt)
 Giardia lamblia infektsioon
 tsüstiline fibroos
 kartsinoidne sündroom jt
Segavad tegurid: süsivesikute patoloogilise metabolismi tõttu diabeetikutel ei
võimalda laktoosi taluvuse kõver usaldusväärset tõlgendust
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