
 

Intolerância à Lactose
Estudo Molecular para

O que é?

Sintomas

É a incapacidade do nosso organismo de  digerir  a lactose, açúcar presente no leite e em alguns 
produtos derivados. Esta doença de caráter hereditário começa a apresentar sintomas no final da 
adolescência ou na fase adulta, sendo o resultado de um processo paulatino pelo qual o organismo 
produz quantidades cada vez menores de lactase, a enzima que permite digerir a lactose.

A intolerância à lactose pode provocar mal-estar estomacal, inchaço abdominal ou diarreia logo 
após o consumo de produtos lácteos.
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Metodologia 
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Por tratar-se de uma doença hereditária, a análise de DNA pode detectá-la antes do aparecimento 
dos sintomas.

Não existem tratamentos para aumentar a quantidade de lactase produzida no organismo - no 
entanto, se a análise der positiva, podem ser tomadas medidas preventivas como dieta livre de 
lactose ou  consumo de substitutos desta.

Os procedimientos clássicos de diagnóstico baseiam-se em provocar e medir os sintomas através 
do teste de hidrogênio expirado ou através da análise de uma biópsia.
  
O Genia oferece o diagnóstico desta patologia mediante técnicas de biologia molecular, analisando 
o DNA extraído das células da mucosa bucal. A coleta das amostras não é um procedimento 
invasivo, não provoca sintomas e pode ser realizada antes do aparecimento dos mesmos. 

Amplificação mediante reação em cadeia da polimerase da sequência de DNA específica para os 
polimorfismos de um único nucleotídeo T- 13910C e A-22018G e posterior sequenciamento por 
eletroforese capilar em ABI3130 ou ABI3500.

Estudos recentes indicam que devido à alta percentagem de miscigenação na população, o 
diagnóstico da hipolactasia primária no Brasil, baseada somente na análise do polimorfismo LCT 
T-13910C pode não estar identificando a todos os pacientes com intolerância primária - em função 
disso, incluímos a análise de uma segunda mutação: LCT A-22018G.

Além disso, com a intenção de seguir aumentando nosso painel de exames e conhecimento desta 
deficiência, desenvolvemos a identificação da mutação C.4170 T (Y1390X) no gene LCT, que 
detecta a intolerância congênita.

Prazo de entrega de resultado: 10 días


