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:: Galaktozemia 
 

 

Orpha number: ORPHA352 

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby: 
Galaktozemia to grupa rzadkich genetycznych chorób metabolicznych charakteryzujących się 
upośledzeniem metabolizmu galaktozy, którego skutkiem jest gama różnorodnych przejawów, które 
obejmują ciężka, zagrażającą życiu chorobę ( klasyczna galaktozemia), rzadką łagodną formę (niedobór 
galaktokinazy) powodującą zaćmę i bardzo rzadką formę o różnym zaawansowaniu objawów ( niedobór 
epimerazy galaktozy ), który w ciężkiej postaci przypomina klasyczną galaktozemię (sprawdź te terminy). 
 

Epidemiologia: 
Ogólna częstość występowania nie jest znana. Roczna częstość występowania szacowana jest między 
1/40,000 a 1/60,000 urodzeń w krajach zachodnich. Częstość występowania zdaje się być zmienna w 
innych grupach etnicznych z wyższym wskaźnikiem w populacji irlanckich Romów prawdopodobnie z 
powodu bliskiego pokrewieństwa. 
 

Obraz kliniczny: 
U dzieci występują trudności w karmieniu, słabe przybieranie na wadze i osłabienie wzrostu, letarg i 
żółtaczka w ciężkiej postaci schorzenia, klasycznej galaktozemii. Rzadszy, mniej ciężki kliniczny podtyp 
galaktozemii ( niedobór galaktokinazy ) wywołuje głownie zaćmę, a inne obajwy galaktozemii są 
nieobecne. Najrzadszy podtyp ( niedobór epimerazy galaktozy) ma zmienny obraz kliniczny włącznie z 
typowymi objawami galaktozemii (hipotonia, słaby apetyt, wymioty, utrata wagi, żółtaczka) i komplikacjami 
takimi jak upośledzenie wzrostu, zaburzenia poznawcze i zaćma. 
 

Etiologia: 
Różne typy galaktozemii spowodowane są mutacjami w genach <i>GALT, GALK1</i> i <i> GALE</i> 
(9p13, 17q24, 1p36) kodujących trzy enzymy niezbędne w metabolizmie galaktozy, których skutkiem jest 
upośledzenie metabolicznego szlaku rozkładu galaktozy. Wszystkie trzy choroby dziedziczone są w 
sposób autosomalny recesywny. 
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Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


