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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η γαλακτοζαιμία είναι ομάδα σπανίων γενετικών διαταραχών του μεταβολισμού, που 

χαρακτηρίζεται από διαταραχή του μεταβολισμού της γαλακτόζης, με αποτέλεσμα ένα εύρος 

ποικίλων εκδηλώσεων που συνδυάζουν μια σοβαρή, απειλητική για τη ζωή νόσο (κλασική 

γαλακτοζαιμία), μια σπάνια ήπια μορφή (ανεπάρκεια γαλακτοκινάσης)  που προκαλεί 

καταρράκτη, και μια πολύ σπάνια μορφή με ποικίλη βαρύτητα (ανεπάρκεια της επιμεράσης της 

γαλακτόζης) που στην σοβαρή μορφή της μοιάζει με την κλασική γαλακτοζαιμία (δείτε αυτούς 

τους όρους). Ο επιπολασμός είναι άγνωστος. Η ετήσια επίπτωση της κλασικής γαλακτοζαιμίας 

υπολογίζεται να είναι μεταξύ 1/40.000 και 1/60.000 στις δυτικές χώρες. Η συχνότητα εμφάνισης 

φαίνεται να ποικίλει  σε άλλες εθνότητες, με υψηλότερο ποσοστό να αναφέρεται στους 

ταξιδιώτες του Ιρλανδικού πληθυσμού,  πιθανώς λόγω συγγένειας εξ΄αίματος. Τα βρέφη 

εμφανίζουν  συνήθως δυσκολίες στην σίτιση, χαμηλή αύξηση του σωματικού βάρους με κακή 

ανάπτυξη, λήθαργο και ίκτερο στην κοινή σοβαρή μορφή της διαταραχής, δηλ. την κλασική 

γαλακτοζαιμία. Ο σπάνιος, λιγότερο σοβαρός κλινικός υπότυπος της γαλακτοζαιμίας 

(ανεπάρκεια γαλακτοκινάσης) προκαλεί κυρίως καταρράκτη, ενώ οι άλλες εκδηλώσεις   της 

γαλακτοζαιμίας απουσιάζουν. Ο πολύ σπάνιος υπότυπος (ανεπάρκειας της επιμεράσης της 

γαλακτόζης) έχει μια ποικίλη κλινική εικόνα, συμπεριλαμβανομένων των συνήθων εκδηλώσεων  

της γαλακτοζαιμίας (υποτονία, πτωχή σίτιση, έμετοι, απώλεια βάρους, ίκτερος) και των 

επιπλοκών, όπως η διαταραχή στην ανάπτυξη, τα γνωσιακά ελλείμματα και ο καταρράκτης. Οι 

διαφορετικοί τύποι γαλακτοζαιμίας οφείλονται σε  μεταλλάξεις στα γονίδια GALT, GALK1 και 

GALE  (9p13, 17q24, 1p36), που κωδικοποιούν τα τρία ένζυμα που είναι απαραίτητα στον 

μεταβολισμό της γαλακτόζης, με αποτέλεσμα την δυσλειτουργία της μεταβολικής οδού 

αποδόμησης της γαλακτόζης Leloir. Και τα τρία νοσήματα ακολουθούν αυτοσωματικό 

υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 


