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Δισακχαριδάσες της ψηκτροειδούς 

παρυφής του λεπτού εντέρου

• Μαλτάση

• Λακτάση

• Ισομαλτάση

• Σουκράση 

Η σουκράση και η ισομαλτάση συντίθενται σαν μια 

πολυπεπτιδική αλυσίδα μέσα στο κύτταρο 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Microvilli-Duodenum.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Microvilli-Duodenum.JPG


Πέψη υδατανθράκων



Έλλειψη δισακχαριδασών: αιτιολογία

• Πρωτοπαθής : Συγγενής ή υπολακτασία ενηλίκου τύπου

• Δευτεροπαθής
– Λοιμώξεις : Νόσος Whipple, Ιογενής, Giardia Lamblia, 

υπερανάπτυξη μικροβίων

– Νόσος Crohn, Κοιλιοκάκη

– Φάρμακα (νεομυκίνη..)

– Ακτινοβολία Η λακτάση επηρεάζεται νωρίς και 

επανέρχεται αργότερα 



Συγγενής έλλειψη δισακχαριδασών: 

παιδιατρικά νοσήματα

• Έλλειψη λακτάσης (πλήρης αλακτασία)
– Σπάνια, αυτοσωματικό υπολειπόμενο γονίδιο (9 μεταλλάξεις)

– Φιλλανδία: 1: 60.000

• Έλλειψη σουκράσης – ισομαλτάσης
– Σπάνια, αυτοσωματικό υπολειπόμενο γονίδιο

– 10% στην Γροιλανδία 

– Σχεδόν πλήρης έλλειψη δραστηριότητας σουκράσης,  

σημαντικά μειωμένη δραστηριότητα ισομαλτάσης και μειωμένη 

δραστηριότητα της μαλτάσης

– 4-10% χρόνιας διάρροιας σε παιδιατρικό πλυθυσμό

2% - 8.9% ετεροζυγώτες σε γενικό πληθυσμό



Υπολακτασία ενηλίκου τύπου

• 70% του πληθυσμού, wild type: 
1/10 της δραστηριότητας της 
βρεφικής ηλικίας ( CT/TT -13,910)

• 30%, μετάλλαξη: Φυσιολογική 
δραστηριότητα στην ενήλικη ζωή

(CC -13,910)

Δεν είναι νόσος αλλά αποτελεί φυσιολογική εξέλιξη !





Υπολακτασία Ενηλίκου τύπου : επιπολασμός



Δυσαπορρόφηση υδατανθράκων 

(FODMAP’s)



Δυσαπορρόφηση υδατανθράκων

(FODMAPs)

• Δισακχαρίτες

• Μονοσακχαρίτες
– Γλυκόζη/γαλακτόζη: αυτοσωματικό 

υπολειπόμενο

– φρουκτόζη

• Ολιγοσακχαρίτες- πολυσακχαρίτες

• FOS, GOS

• Αλκοολούχα σάκχαρα:

σορβιτόλη, ξυλιτόλη, μανιτόλη 



Δυσαπορρόφηση υδατανθράκων: 

συμπτώματα

• Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν 5min 

– 30min μετά την λήψη της τροφής

• Μετεωρισμός και πόνος

• Έμετοι

• Αίσθημα πληρότητας 

• Βορβορυγμοί/Κράμπες 

• Αποβολή αερίων

• Πολτώδεις – υδαρείς διαρροικές κενώσεις: 

5min - 5h μετά την λήψη της τροφής  



Παθοφυσιολογία συμπτωμάτων

• Υδατάνθρακες που δεν απορροφώνται περνούν στο 

παχύ έντερο: 

– ωσμωτικότητας στον αυλό     

• έκκριση υγρών     

• αύξηση της κινητικότητας

– Διάσπαση από τα βακτηρίδια του παχέος εντέρου και παραγωγή :

• Οργανικών οξέων (οξικού, γαλακτικού, βουτυρικού, προπιονικού)

– Αύξηση της ωσμωτικότητας

• Αέρια όπως το CO2 , H2 ή και CH4

– Προκαλούν μετεωρισμό και αποβολή αερίων

Διάρροια



….τα συμπτώματα εξαρτώνται από την ποσότητα 

του υδατάνθρακα και από:

– τροφές που συνοδεύουν τους υδατάνθρακες

– χρόνο διάβασης του λεπτού εντέρου

– Σπλαχνική υπερεαισθησία

– μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου

Δυσαπορρόφηση υδατανθράκων: 

ένταση συμπτωμάτων



SGLT-1

• Na+ coupled
(Na/K ATPase for 

gradient)

• D-hexoses w/ 

pyranose ring

apical basolateral

GLUT-5

• Fructose absorption

• Jejunum

• Facilitated diffusion

GLUT-2

Δυσαπορρόφηση φρουκτόζης-σορβιτόλης

• GLUT 5

• 36% του πληθυσμού της Ευρώπης 

– 50% παρουσιάζουν συμπτώματα

– συσχέτιση των συμπτωμάτων με το 

είδος της μικροβιακής χλωρίδας

• Σορβιτόλη: 5gr, BHT: 10% (+)

– 20-30gr, BHT:  100%

Wasserman D et al. J Clin Invest 1996; 98: 2398-2402

Born P et al. Hepatogastroenterology 1995; 42: 778-785

• Φρουκτόζη



Λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές

Longstreth GF et al.Gastroenterology 2006; 130: 1480-1491



Δυσαπορρόφηση υδατανθράκων & ΣΕΕ 

• Η δυσαπορρόφηση των υδατανθράκων (λακτόζη, φρουκτόζη, 
σορβιτόλη) μπορεί να προκαλεί συμπτώματα ΣΕΕ 

– αλλά.. συμπτώματα μετά λήψη τροφών χωρίς 
δυσαπορρόφηση

• πιθανότητα πρόκλησης συμπτωμάτων σε ασθενείς με 
λειτουργικές διαταραχές 

– Ο επιπολασμός της δυσαπορρόφησης δεν φαίνεται να διαφέρει από τον 
γενικό πληθυσμό..  

• συμπτωμάτων σε 48% των ασθενών με ΣΕΕ μετά θεραπεία για 
σύνδρομο υπερανάπτυξης μικροβίων (ΣΥΜ)

Nelis GF et al. Gastroenterology 1990; 99: 1016-1020

Pimental M et al. Am J Gastroenterol 2003; 98: 2700-4

Pimental M et al. Am J Gastroenterol 2000; 95: 3503-3506



Σύνδρομο υπερανάπτυξης μικροβίων & 

σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου (?)

• 78-84% των ασθενών με ΣΕΕ παρουσιάζουν ΣΥΜ και η θεραπεία
βελτιώνει τα συμπτώματα του ΣΕΕ

• Δυσαπορρόφηση των υδατανθράκων
– μικρόβια διασπούν τα σάκχαρα στο λεπτό έντερο και παράγεται Η2

– καταστροφή του βλεννογόνου

• Να προηγείται των δοκιμασιών δυσαπορρόφησης των σακχάρων η 
δοκιμασία γλυκόζης ή λακτουλόζης 

Pimental M et al. Am J Gastroenterol 2000; 95: 3503-6

Pimental M et al. Am J Gastroenterol 2003; 98: 412-9

Nucera G et al. Aliment Pharmacol Ther 2005; 21: 1391-1395

Posserud I et al. Gut 2007; 56: 802



Δυσαπορρόφηση φρουκτόζης & κατάθλιψη

• Υδατάνθρακες          L- τρυπτοφάνη         επίπεδα 
σεροτονίνης

Macdiarmid JI et al. Br Clin Psychol 1995; 34: 129-138

Ledochowski M et al. Med Biol 1996; 467: 71-78

Ledochowski M et al. Dig Dis Sci 2000; 45 (7): 1255-1259



Ποιους ασθενείς θα διερευνήσουμε ?



• Ασθενής με χρόνια /υποτροπιάζοντα 

συμπτώματα και κριτήρια Rome III

για ΣΕΕ (-) 

• Ασθενής με ΣΕΕ μετά από θεραπέια 

4-8 εβδομάδες χωρίς ανταπόκριση…

Costa F et al. WJG 2007; 13 (2): 219-223



Διάρροια – Κοιλιακό άλγος & μετεωρισμός

– Αιματολογικός έλεγχος (+ TSH)

– Έλεγχος αντισωμάτων για κοιλιοκάκη 

– Έλεγχος δυσαπορρόφησης στην λακτόζη

– Δείκτες φλεγμονής στα κόπρανα 

(FOBT, καλπροτεκτίνη, λακτοφερίνη)

– Κ/ες , παρασιτολογικές 

– u/s κοιλίας

Costa F et al. WJG 2007; 13 (2): 219-223

Θεραπεία



…..Διάρροια

Κολονοσκόπηση + βιοψίες (-)

– Ψυχιατρική εκτίμηση

– Έλεγχος του λεπτού εντέρου

– Έλεγχος για δυσανεξία σε τροφές

– Έλεγχος ορμονών ΓΕΣ

– Έλεγχος για δυσαπορρόφηση 

φρουκτόζης , σορβιτόλης

Costa F et al. WJG 2007; 13 (2): 219-223



Κοιλιακό άλγος και μετεωρισμός
Κολονοσκόπηση + βιοψίες (-)

• Ψυχιατρική εκτίμηση

• Α/Γ κοιλίας

• Χρόνος διάβασης λεπτού εντέρου

• Μανομετρία ΓΕΣ 

• Έλεγχος για σύνδρομο υπερανάπτυξης μικροβίων

• Έλεγχος για δυσαπορρόφηση σορβιτόλης, 
φρουκτόζης

Costa F et al. WJG 2007; 13 (2): 219-223



Δυσαπορρόφηση των 

υδατανθράκων: διάγνωση



Βιοψία λεπτού εντέρου

• Μέτρηση της ενζυμικής δραστηριότητας της 

λακτάσης, σουκράσης, λακτάσης

• Δραστηριότητα λακτάσης: Υπολακτασία < 10U/g, 

L/S <3 

Ojetti V et al. Dig Dis Sci 2008; 53: 1589-1592

• QUICK test για τον έλεγχο της υπολακτασίας



Γονιδιακός έλεγχος



Διάσπαση λακτόζης από την μικροβιακή χλωρίδα 

του παχέος εντέρου





• Δίαιτα φτωχή σε φυτικές ίνες το προηγούμενο βράδυ 

• Νήστις για περίπου 12h 

• Όχι φυσική δραστηριότητα και κάπνισμα 

• Χορήγηση 25g λακτόζης (500 ml γάλα ) και μέτρηση 

της αποβολής Η2 /30min

• Διάρκεια εξέτασης 4h

• Η2 > 20ppm 




