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:: Galaktozemia klasyczna 
 

 

Orpha number: ORPHA79239 

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby: 
Galaktozemi klasyczna to zagrażająca życiu choroba metaboliczna ujawniająca się w okresie 
noworodkowym. U noworodków najczęściej rozwijają się trudności w karmieniu, letarg oraz ciężka 
choroba wątroby. 
 

Epidemiologia: 
Częstość występowania na świecie nie jest znana, ale szacunkowo rocznie odnotowano między 1/40,000 
a 1/60,000 w krajach zachodnich. Schorzenie występuje częściej w populacji kaukaskiej niż innych 
grupach etnicznych, ale wskaźniki w innych grupach mogą być niedoszacowane. Choroba dotyczy w 
równym stopniu mężczyzn i kobiet. 

 
Obraz kliniczny: 
Jeżeli noworodki karmione są piersią lub mlekiem modyfikowanym zawierającym laktozę rozwijają się u 
nich trudności w karmieniu, zahamowanie rozwoju, objawy uszkodzenia wątroby ( żółtaczka, skłonność do 
krwawień, hipoglikemia). Jeżli nie zostanie wprowadzone odpowiednie leczenie (wyeliminowanie 
galaktozy), może dojść do sepsy i śmierci noworodka. Pomimo odpowiedniego leczenia, pojawiają się 
długoterminowe komplikacje włącznie z zaburzeniami poznawczymi, motorycznymi, dysfunkcją jajników z 
obniżeniem płodności u kobiet i zmniejszoną gęstością kości. Płodność u mężczyzn nie została dokładnie 
zbadana. 
 

Etiologia: 
Galaktozemia klasyczna spowodowana jest mutacjami genu <i>GALT</i> (9p13) , który koduje enzym 
urydylotransferazę galaktozo-1-fosforanową. Mutacje, które mocno osłabiają aktywność enzymu są 
przyczyną fenotypu galaktozemii klasycznej. W tak zwanych wariantach, mutacje są powiązane z wyższą 
szczątkową aktywnością enzymu dzięki czemu objawy galaktozemii są łagodne lub nie ma ich wcale tak 
jak w wariancie Duarte (mutacja genu <i>GALT</i>). 
 

Metody diagnostyczne: 
W wielu krajach po urodzeniu przeprowadza się rutynowy skrining noworodków w kierunku galaktozemii. 
Jeżeli nie wykonuje się skriningu u noworodków, rozpoznanie stawia się na podstawie objawów 
klinicznych. Badanie może zostać potwierdzone poprzez zbadanie odpowiednich metabolitów, aktywności 
enzymatycznej i analizie mutacji genu  <i>GALT</i>.  
 

Diagnostyka różnicowa: 
Diagnostyka różnicowa obejmuje niedobór epimerazy galaktozy i inne choroby wywołujące ostrą 
niewydolność wątroby u noworodków. 
 

Diagnostyka prenatalna: 
Badanie prenatalne to najczęściej analiza mutacji genetycznych w DNA z kosmówki. U krewnych objętych 
ryzykiem zachorowania także można wykonać testy wykrywające mutację pod warunkiem, że mutacja 
została zidentyfikowana w rodzinie. 
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Poradnictwo genetyczne: 
Galaktozemię dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny. U rodziców, którzy mają dziecko 
dotknięte chorobą  istnieje 25% ryzyko urodzenia następnego chorego dziecka w kolejnej ciąży. 
 
Opieka i leczenie: 
Leczenie opiera się na wyeliminowaniu galaktozy z diety. Noworodki powinny być karmione mieszanką na 
bazie soi lub inną mieszanką bez laktozy. Zaleca się aby pacjenci stosowali dietę przez całe życie. Aby 
uniknąć zmniejszenia gęstości kości, jeśli dieta nie dostarcza wymaganego dziennego zapotrzebowania, 
zalecana jest suplementacja wapnia, witaminy D i witaminy K. Obowiązkowe jest monitorowanie rozwoju 
poznawczego i ruchowego, funkcji gonad i gęstości kości. Zalecane są badania okulistyczne w związku z 
zaćmą niemowlęcą lub nie restrykcyjnego zastosowania diety. Pomimo stosowania diety występują 
długoterminowe komplikacje.  
 
Rokowanie: 
Rokowanie zależy od wieku zdiagnozowania choroby, zaawansowania choroby i rygorystycznego 
przestrzegania diety, które mają wpływ na wiek wystąpienia i przebieg wtórnych komplikacji. 
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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. 

 

 

 


