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Tömegeket érintő ételintolerancia
Érdemes komolyan venni a glutén- és laktózérzékenységet

ISZLAI KATALIN

E gyre gyakrabban hallani a 
liszt- és tejcukor-érzékenység-
ről, a boltok polcain évről évre 

több glutén- és laktózmentes termék 
jelenik meg, sokan azonban ma sem 
tekintenek komoly problémaként a 
különböző ételintoleranciákra, a mo-
dern kor hóbortjainak tartva ezeket. 
A két említett érzékenység azonban 
valójában sokak mindennapjait ke-
seríti meg, és a megfelelő kezelés 
hiányában súlyos szövődményekkel 
is járhatnak. De mit is jelent ponto-
san a laktóz- és a gluténérzékenység, 
milyen tüneteik vannak, és hogyan 
kezelhetők? Szász Hunort, a Csíksze-

redai Megyei Sürgősségi Kórház diete-
tikusát kérdeztük.

Sokakat érint

A szakember elmondása szerint az 
ételintoleranciában szenvedők száma 
folyamatosan nő, a tejcukor-érzékeny-
ség pedig sokkal több személyt érint, 
mint a lisztérzékenység. A Románi-
ai Gluténérzékenyek Szövetségének 
(ARIG) adatai alapján 100-ból 1 meg-
vizsgált romániai lakos gluténérzé-
keny, a statisztikák alapján Európa 
lakosságának egy százaléka szenved 
gluténérzékenységben, világszinten 
pedig a lakosság 0,8 százaléka. Ezzel 
szemben a laktózintolerancia a felnőt-

tek 65 százalékát érinti világszinten, 
Ázsia és Afrika lakosságának például 
mintegy 95 százaléka laktózérzékeny. 
Romániában a lakosság 17 százaléka 
érintett. Konkrét példaként a dieteti-
kus elmondta: Csíkszeredában kétha-
vonta egy gluténérzékeny és két lak-
tózérzékeny páciens szorul kezelésre, 
illetve háromhavonta egy olyan, aki 
mindkét érzékenységben érintett. 
Hozzátette, étkezési szokásaink az 
elmúlt években nem változtak, de a 
fi zikai aktivitás mértéke, az élelmisze-
rek minősége és az életstílusunk igen, 
főleg városon belül. Ezek következté-
ben észlelhető sok páciens esetében a 
túlsúly és az ezzel járó betegségek.

A gluténérzékenység

A gluténérzékenység a vékonybél kró-
nikus, felszívódási zavarokkal járó 
megbetegedése. A glutén a gabona-
fajták által tartalmazott, nem teljes 
értékű fehérje, ami tulajdonképpen 
két fehérje keveréke, ezek a gliadin és 
glutenin. Az érzékenységet az okozza, 
hogy egyes személyeknél a szervezet 
nem képes megfelelően feldolgozni a 
gliadint, ezért az immunrendszer au-
toimmun folyamatot indít el. Ennek 
hatására a vékonybél nyálkahártyá-
jának sejtjei elsorvadnak és a bél-
bolyhok ellaposodnak. A gluténérzé-
kenységre való hajlam lehet genetikai 
eredetű, öröklött, de ugyanakkor más 
esetekben a kialakulása betegségek-
kel is társulhat. A gluténérzékenység 
főbb tünetei a krónikus, görcsös has-
menés, puff adás, aft ák megjelenése a 
szájban, testsúlycsökkenés, étvágyta-
lanság, emésztetlen zsíros széklet. Ha 
nem fordulunk minél hamarabb 
szakorvoshoz, szervezetünkben hiá-
nyosságok alakulhatnak ki (vitamin, 
ásványi sók), és ennek nyomán fára-
dékonyság, más szervek betegségei 
vagy felszívódási zavarok léphetnek 
fel. A betegség nem gyógyítható, de 

gluténmentes diétával nagyon jól kar-
bantartható, kezelhető. A szakember 
szerint a gabonatartalmú, glutén ösz-
szetevőt kell kerülni az étkezés során. 
Ez azonban nem olyan egyszerű, hi-
szen sok olyan termék is tartalmazhat 
glutént, amelyről nem is gondolnánk, 
ezért nagyon oda kell fi gyelni vásár-
láskor. Májkrémben, felvágottban, 
ízesített italokban, gabona alapú élel-
miszerekben mind előfordulhat. A leg-
biztonságosabb ebben az esetben az 
olyan termékek fogyasztása, amelye-
ken fel van tüntetve a gluténtartalom 
hiánya, ezeket általában külön pol-
cokra helyezik az üzletekben. „Rizs-
liszt, kukoricaliszt alapanyagúak 
fogyaszthatók, ugyanakkor krumpli, 
szója, köles, szezámmag alapú ké-
szítményekkel is lehet helyettesíteni. 
Viszont ajánlott odafi gyelni a vitami-
nok és ásványi sók bevitelére, ebből a 
szempontból a gabonaféléket helyette-
síthetjük hüvelyesekkel, krumplival, 
tojással, húsfélékkel, hallal, spárgá-
val, spenóttal, banánnal vagy avoká-
dóval” – sorolta a szakember.

A laktózintolerancia

A laktózintoleranciát a tejcukor fel-
dolgozásához szükséges laktáz enzim 
hiánya okozza. Ezáltal a tejtermékek-
ből származó tejcukor emésztetlenül 
halad át a vékonybélből a vastag-
bélbe, ahol baktériumok bontják le, 
és ezután kezdődnek a kellemetlen 
tünetek. Két formája létezik ennek az 
intoleranciának, az elsődleges és a 
másodlagos. Az elsődleges akkor áll 
fenn, ha születéskor hiányzik a laktáz 
enzim, a másodlagos esetében pedig a 
vékonybelet érintő betegségek vezet-
nek az intolerancia kialakulásához. A 
laktózintoleranciát ugyanakkor nem 
szabad összekeverni a tejfehérje-aller-
giával, amely sokkal súlyosabb tüne-
tekkel jár: az elfogyasztott tejben lévő 
fehérjére a szervezet kóros immunvá-

laszt ad. A laktózérzékenység fő tüne-
tei közé tartozik a görcsös fájdalom, a 
hasmenés, a puff adás, a gyakori gáz-
képződés és a hányinger. „Ezt a típu-
sú intoleranciát okozhatja a lisztérzé-
kenység is, amely hasonló tünetekkel 
jár, vagy az irritábilis bél szindróma, 
ezért is ajánlott szakorvoshoz fordul-
ni és az általa kiírt kezelést követni” 
– emelte ki a dietetikus. Arra is kitért, 
hogy a gluténmentes termékekhez
hasonlóan a laktózmentesek csoma-
golásán is fel van tüntetve a panaszo-
kat kiváltó összetevő hiánya,
így ezeket érdemes keresni
a vásárlás során. Emellett
oda kell fi gyelni a kész- és
félkész ételek, felvágottak,
májkrémek és húskészítmé-
nyek esetében, hiszen ezek
is tartalmazhatnak tejcukrot.
Az érintetteknek az állati eredetű 
tejtermékeket kell kerülniük, növényi 
tejkészítményekkel helyettesítve eze-
ket (például mandulatej, kókusztej
stb.). Ugyanakkor fontos a D-vitamin
és a kalcium bevitele a szervezetbe,
mivel az állati eredetű tej ezeket tar-
talmazza, de az intoleranciában szen-
vedők nem jutnak hozzá. Ezért aján-
lott a táplálékkiegészítők fogyasztása
vagy más élelmiszerekkel való helyet-
tesítése: a D-vitamin esetében például 
a hal és a tojás lehet jó választás, a
kalcium pedig hüvelyesekkel, brok-
kolival, káposztafélékkel és olajos
magvakkal pótolható.

Szász Hunor zárásként azt is ki-
emelte: az életminőség csökkené-
sével jár, ha a glutén- és laktózérzé-
kenyek nem tartják be a szakember 
által felírt étrendet, illetve a már em-
lített tünetek fokozódását is előidéz-
hetik. Szövődmény lehet egyebek 
mellett a vérszegénység, a máj- és 
vesefunkciós zavarok, a menstru-
ációs zavarok, a vashiány, a csont-
ritkulás vagy a súlygyarapodási és 
növekedési zavar.

ételallergiák

H I R D E T É S

• Bár sokan még ma is
korunk divatbetegsége-
inek tartják a glutén- és
laktózérzékenységet,
valójában rengetegen
szenvednek valamelyik
ételintoleranciában, az
érintettek száma pedig
egyre csak nő. A betegsé-
gek felismerése az általá-
nosnak tekinthető tünetek
miatt gyakran csak jóva l
a panaszok jelentkezése
után történik meg, pedig a
megfelelő diéták nagyban
javíthatják a betegek élet-
minőségét, illetve meggá-
tolhatják a szövődmények
kialakulását.

Világosan írja, hogy kik fogyaszthatják. A glutén a gabonafajták által 
tartalmazott, nem teljes értékű fehérje
▴ F OTÓ: PINTI  ATTILA




