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Diagnosis and management strategies in classic galactosemia

Diagnostyka i opieka nad chorym  
z klasyczną galaktozemią

Barbara Radomyska
Klinika Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

STRESZCZENIE
Klasyczna galaktozemia jest dziedziczonym autosomalnie recesywnie błędem przemiany galaktozy spowodowanym brakiem lub znacznym deficytem 
aktywności urydylilotransferazy galaktozo-1-fosforanowej (GALT). 
W pracy przedstawiono istotę choroby, obraz kliniczny, rozpoznawanie z uwzględnieniem badań przesiewowych, zalecenia terapeutyczne i zasady prze-
wlekłej opieki nad pacjentami. Przedstawiono również aktualnie dyskutowane, nierozwiązane problemy dotyczące choroby oraz nowe strategie tera-
peutyczne. Zalecane zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oparto na wieloletnich doświadczeniach własnych Kliniki Pediatrii IMiD oraz 
standardach światowych. 
SŁOWA KLUCZOWE:  KLASYCZNA GALAKTOZEMIA  SKRINING NOWORODKOWY  LECZENIE GALAKTOZEMII 

 PRZEDWCZESNA NIEWYDOLNOŚĆ JAJNIKÓW  OSTEOPOROZA

ABSTRACT
Classic galactosemia is an autosomal recessive error in galactose metabolism caused by lack or marked deficiency of galactose-1-phoshate uridyltransferase 
activity (GALT). The character of the disorder, clinical presentation, diagnostic procedures (with newborn screening taken into consideration), treatment 
and follow-up procedures are presented in this paper. 
Unsolved, currently discussed problems in galactosemia and novel therapeutic strategies are also described. Recommended diagnostic and therapeutic 
procedures are based on the experience carried out by the Clinical Department of Pediatrics of Institute of Mother and Child as well as world-wide 
standards.
KEY WORDS:  CLASSICAL GALACTOSEMIA  NEWBORN SCREENING, MANAGEMENT IN GALACTOSEMIA  PRIMARY OVARIAN INSUFFICIENCY 

 OSTEOPOROSIS

Klasyczna galaktozemia jest uwarunkowanym ge-
netycznie (dziedziczonym autosomalnie recesyw-
nie) błędem metabolizmu galaktozy spowodowanym 
brakiem lub znacznym deficytem aktywności ury-
dylilotransferazy galaktozo-1-fosforanowej (GALT) 
(OMIM 230400)1. Średnia częstość występowania 
tego defektu w Europie Zachodniej szacowana jest 
na 1: 23 000 – 1:44 000, a około 0,9 – 1,25% po-
pulacji obciążona jest jego nosicielstwem2,3. W Pol-
sce, przybliżona częstość, określona na podstawie 
badań przesiewowych noworodków prowadzonych  
w latach 70. XX wieku, wynosi 1: 35 0004.

Metabolizm galaktozy
W organizmie człowieka większość spożytej galak-
tozy metabolizowana jest w szlaku Leloir do glu-
kozo-1-fosforanu (substratu glikolizy) przy udziale 
enzymów: galaktokinazy (GALK), urydylilotrans-
ferazy galaktozo-1-fosforanowej (GALT) i 4’ epime-

razy UDP-galaktozowej (GALE) (Ryc.1)1. Wrodzony 
defekt każdego z enzymów prowadzi do choroby  
o odmiennym obrazie klinicznym. Enzymy cyklu 
Leloir są obecne w licznych komórkach organizmu, 
w tym w erytrocytach. Poza podstawowym szlakiem 
przemiany istnieją jeszcze trzy dodatkowe drogi 
metabolizmu galaktozy o niewielkim znaczeniu fi-
zjologicznym. Są to: droga pyrofosforylazowa, oraz 
drogi redukcji i utleniania1,5,6. Redukcja galaktozy 
katalizowana przez reduktazę aldozową ma jednak-
że istotne znaczenie w patogenezie galaktozemii. Jej 
produktem jest galaktitol, którego kumulacja w od-
powiednich tkankach prowadzi do rozwoju zaćmy, 
obrzęku mózgu i nerek6. 

Podstawy genetyczne
Gen kodujący GALT, zbudowany z 11 eksonów, zlo-
kalizowany jest na chromosomie 9p13 i obejmuje 
4.3kb DNA8. Dotychczas poznano ponad 260 róż-
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nych mutacji w locus GALT9. Najczęstszą mutacją 
wśród rasy kaukaskiej jest Q188R, którego udział 
w Europie Zachodniej sięga 65%10. Drugą mutacją 
pod względem częstości, szczególnie rozpowszech-
nioną w Europie Środkowej (w tym w Polsce) jest 
K285N. Wiąże się ona ze szczególnie niekorzystnym 
rokowaniem11.

Obraz kliniczny
Przebieg galaktozemii można podzielić na dwie fazy: 
ostrą - rozpoczynającą się w pierwszych dniach ży-
cia noworodka, najczęściej o burzliwym przebiegu 
(prowadzącym do zgonu w przypadku braku inter-
wencji dietetycznej) oraz przewlekłą, z symptomami 
ujawniającymi się w trakcie leczenia dietetycznego 
(określaną też jako odległe następstwa galaktoze-
mii).
W bardzo nielicznych przypadkach galaktozemia ma 
przebieg „łagodny”. Określenie to wiąże się z bra-
kiem ostrych objawów w okresie noworodkowym.  
W rzeczywistości jest to proces powolnej, długotrwa-
łej intoksykacji, prowadzącej do nieodwracalnych 
zmian narządowych. Obraz „łagodnej” galaktozemii 
to: upośledzenie rozwoju fizycznego i psychorucho-

wego, hepatomegalia i zaćma stwierdzane zazwyczaj 
w drugim półroczu życia1,10.

Ostra faza choroby
W typowym przypadku pierwsze objawy galaktoze-
mii pojawiają się w 2-4 dobie życia. Dominują zabu-
rzenia czynności wątroby - szybko narastająca żół-
taczka, skaza krwotoczna (krwawienia w miejscach 
wkłuć, samoistne krwawienia z pępka, rzadziej  
z przewodu pokarmowego), powiększenie obwodu 
brzucha, hepatomegalia, obecność wolnego płynu  
w jamie otrzewnej, uogólnione obrzęki. Towarzyszą 
im zazwyczaj objawy ogólne – brak łaknienia, wymio-
ty, biegunka, senność, ubytek masy ciała, obniżone 
napięcie mięśniowe. 
U połowy noworodków dotkniętych galaktozemią ob-
serwuje się zmiany w obrębie soczewek - zmętnienie 
lub pełną zaćmę11.
Zakres nieprawidłowości stwierdzanych w bada-
niach laboratoryjnych zależy od stopnia uszkodze-
nia wątroby. Najczęściej są to: podwyższone stę-
żenie bilirubiny (z przewagą wolnej), zwiększona 
aktywność aminotransferaz, hipoalbuminemia, 
deficyt wątrobowych czynników krzepnięcia, wyso-

RYC. 1 Schemat przemiany galaktozy
GALK- galaktokinaza, GALT- urydylilotransferaza galaktozo-1-fosforanowa, GALE-4’ epimeraza UDP-galaktozowa,  
UDP- gal PP - UDP- galaktozo pyrofosforylaza UDP glc - UDP-glukoza,  UDP-gal - UDP-galaktoza,
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kie stężenie galaktozy, hipoglikemia, podwyższo-
ne stężenia aminokwasów (głównie fenyloalaniny, 
tyrozyny i metioniny), nierzadko hiperamonemia. 
Stężenia galaktozo-1-fosforanu w krwinkach czer-
wonych zawsze są wysokie. Stałym (choć rzadko  
w pełni diagnozowanym) objawem choroby w okre-
sie noworodkowym jest tubulopatia1. Manifestuje się 
ona aminoacydurią, glikozurią, albuminurią, hiper-
kalciurią oraz kwasicą metaboliczną. 
W ostrej fazie choroby łatwo rozwijają się dodatko-
we infekcje bakteryjne (zapalenie pępka, dróg mo-
czowych, płuc), najczęściej jednak posocznica. Zna-
mienna dla galaktozemii jest posocznica o etiologii 
E.coli. Ze względu na podobieństwo objawów klinicz-
nych - maskuje chorobę zasadniczą (opóźniając dia-
gnozę) i stanowi najczęstszą przyczynę zgonów1,12.

Odległe następstwa
Duża skuteczność diety bezmlecznej w ostrej fazie 
galaktozemii pozwalała przypuszczać, że wczesne 
rozpoczęcie leczenia oraz restrykcyjne przestrzega-
nie diety gwarantują bezobjawowy przebieg choroby  
w późniejszych okresach życia. Podsumowanie wie-
loletnich obserwacji poczynionych na dużych gru-
pach chorych przedstawiło zgoła inny obraz10,13-17. 
Najczęstsze problemy chorych na galaktozemię to: 
zaburzenia mowy (opóźnienie rozwoju mowy czyn-
nej, zaburzenia artykulacji, dyspraksja)16,18, zaburze-
nia rozwoju umysłowego (stwierdzane u ok. 50% pa-
cjentów)14-16, niewydolność jajników (dotykająca 80% 
pacjentek)19,20, osteopenia/osteoporoza, zaburzenia 
neurologiczne z dominującymi objawami móżdżko-
wymi i pozapiramidowymi15,17. 

Galaktozemia w okresie płodowym
Patomechanizm odległych następstw galaktozemii 
nie został jak dotąd w pełni wyjaśniony. 
Wszystkie wysuwane dotychczas teorie (toksyczne-
go oddziaływania galaktozo-1-fosforanu i galakti-
tolu, deficytu myo-inositolu, endogennej produkcji 
galaktozy, deficytu UDP-galaktozy, zaburzeń gli-
kozylacji) zgodne są co do „krytycznego” czasu ich 
działania – okresu płodowego1,21,22. Dowiedziono, że 
aktywność enzymów cyklu Leloir zaczyna się już  
u 10 tygodniowego płodu, co w przypadku bloku en-
zymatycznego równoznaczne jest z faktycznym po-
czątkiem choroby21. Stopień uszkodzeń w okresie 
prenatalnym z pewnością zależy od ekspozycji na 
galaktozę. Na ilość galaktozy „zagrażającej” płodowi 
składa się zarówno matczyna dieta w ciąży jak i jego 
własna produkcja endogenna.
Czas manifestacji klinicznej odległych następstw 
galaktozemii w większości przypada na okres fizjo-
logicznego pojawiania się pewnych funkcji – np. po-
czątku mowy, zdolności poznawczych czy menarche. 
Niejasna jest sprawa zróżnicowanego czasu wystę-

powania objawów neurologicznych, jak też tego, że 
dotykają one raczej nielicznych pacjentów. 

Rozpoznawanie

 Badania przesiewowe
Galaktozemia była drugim schorzeniem (po fenylo-
ketonurii), objętym w 1965r masowym skriningiem 
noworodkowym w USA, a następnie w kilku kra-
jach Europy, także w Polsce (pilotażowy w latach 
1969 – 1976 oraz 1978-1984 )4,23. Pierwsze nega-
tywne oceny skriningu wiązały się ze zbyt późnym 
pobieraniem krwi, a tym samym późnym uzyski-
waniem wyników. Wg standardów badań przesie-
wowych krew od noworodków pobierana jest jedno-
razowo (bez względu na liczbę chorób, w kierunku 
których są badane) - optymalnie w 3 dobie życia.  
W przypadku galaktozemii uzyskanie wyniku bada-
nia przesiewowego w okresie przedobjawowym jest 
więc praktycznie niemożliwe24. 
Nasilenie kontrowersji wokół masowego skriningu 
nastąpiło w latach 90-tych XX wieku2,4,25. Dotyczy-
ły one zarówno strategii badań (rodzaju testu, czasu 
pobrania krwi do badania) jak i negatywnej oceny 
potencjalnych korzyści w postaci poprawy rokowa-
nia. Pomimo to w wielu krajach (w Europie – w 10) 
galaktozemia znajduje się nadal w programach ba-
dań przesiewowych noworodków.

 Diagnostyka 
Rozpoznawanie klasycznej galaktozemii w Polsce 
odbywa się w oparciu o obraz kliniczny. Wymaga to 
dobrej znajomości tegoż obrazu oraz pewnej „czuj-
ności”, wynikającej z faktu, że wiele objawów jest ty-
powymi dla innych, częściej występujących patologii 
noworodka. 
Najprostszym, a zarazem najszybszym badaniem 
potwierdzającym jest test bibułowy Beutlera i Ba-
ludy26. Polega on na oznaczeniu obecności aktyw-
nej GALT w suchej kropli krwi pobranej na bibułę 
filtracyjną (taką jak do badań przesiewowych). Jest 
to test jakościowy (mający cechy przesiewowego) 
wskazujący jedynie na obecność lub brak enzy-
mu. Należy pamiętać, że test Beutlera i Baludy ob-
ciąża występowanie wyników fałszywie dodatnich,  
w przypadku nieprawidłowego zabezpieczenia czy 
transportu materiału. Spowodowane jest to inakty-
wacją enzymu pod wpływem wysokiej temperatury 
oraz wilgotności.
Złotym standardem w diagnostyce galaktozemii jest 
ilościowe oznaczenie aktywności GALT w krwinkach 
czerwonych. Materiałem diagnostycznym jest świeżo 
pobrana pełna krew. Kolejnym etapem diagnostyki 
są badania molekularne (badanie mutacji w locus 
GALT). 
Badania enzymatyczne (zarówno jakościowe, jak  
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i ilościowe) nie mają wartości diagnostycznej po prze-
toczeniu krwi; wynik odpowiada bowiem wtedy ak-
tywności GALT w krwinkach dawcy, a nie pacjenta. 
Diagnostyka enzymatyczna możliwa jest dopiero po 
3 miesiącach od transfuzji.
Niespecyficznym (acz pomocnym w takich sytu-
acjach) badaniem przybliżającym diagnozę może być 
oznaczenie izoform transferryny w surowicy metodą 
izoelektroogniskowania (IEF). Nieleczona galaktoze-
mia należy bowiem do wtórnych zespołów wrodzo-
nych zaburzeń glikozylacji (CDG - congenital disor-
der of glycosylation). Warunkiem uzyskania wiary-
godnego wyniku tego badania jest jednak stosowanie 
„normalnej”, w tym wypadku mlecznej diety28. 
Testy doustnego obciążenia galaktozą lub mieszan-
ką mleczną nie mają żadnej wartości diagnostycznej  
i są przeciwwskazane ze względu na możliwość wy-
wołania hipoglikemii i gwałtownego pogorszenia 
funkcji wątroby.
Zastosowanie diety bezmlecznej przed wykonaniem 
badań diagnostycznych nie wpływa na ich wynik  
i jest wręcz zalecane w przypadku podejrzenia galak-
tozemii - szybka poprawa kliniczna potwierdza wów-
czas podejrzenie.
Bezwzględne wskazania do diagnostyki w kierunku 
galaktozemii u noworodka stanowią: posocznica E.
coli, zaćma wrodzona, cukromocz, obciążający wy-
wiad rodzinny (zgony noworodków wśród objawów 
uszkodzenia wątroby).
Rozpoznawanie galaktozemii w rodzinach ryzyka 
oparte jest na skriningu selektywnym (test Beutle-
ra i Baludy w pierwszej dobie życia) poprzedzonym 
profilaktycznym stosowaniem diety bezmlecznej  
w czasie ciąży oraz u noworodka od pierwszego kar-
mienia25. Informacje na temat ryzyka wystąpienia 
choroby u kolejnego potomstwa oraz zalecenia odno-
śnie postępowania w kolejnych ciążach (stosowanie 
diety, konieczność szybkiej diagnostyki noworodka) 
zawarte są w poradzie genetycznej udzielanej rodzi-
nie. Ciężarna zaopatrywana jest w Kartę Informacji 
Genetycznej dla oddziału noworodkowego (informa-
cje na temat postępowania z noworodkiem) oraz dla 
ginekologa prowadzącego ciążę (informacje na temat 
konieczności suplementacji wapnia i kontroli gospo-
darki wapniowo-fosforanowej). 
Pomimo, że zmniejszenie ekspozycji płodu na galak-
tozę poprzez modyfikację matczynej diety należy do 
zagadnień kontrowersyjnych, własne doświadczenia 
w tym zakresie są zachęcające.

Leczenie galaktozemii

 Leczenie galaktozemii  
 w ostrej fazie choroby
Leczenie w ostrej fazie choroby obejmuje włączenie 
diety eliminacyjnej oraz leczenie objawowe zaburzeń 

wynikających z uszkodzenia komórki wątrobowej27.
Leczenie dietetyczne polega na wykluczeniu z diety 
laktozy, co w praktyce oznacza zastąpienie karmie-
nia naturalnego mieszanką bezlaktozową. Dietę bez-
mleczną należy włączyć natychmiast:
  u noworodka z rodziny ryzyka galaktozemii
  u noworodka z klinicznym podejrzeniem choroby, 

nie czekając na wyniki badań diagnostycznych
  w każdym przypadku po uzyskaniu wyników po-

twierdzających rozpoznanie.
W dwóch pierwszych z powyższych sytuacji, uzyska-
nie negatywnego wyniku badania diagnostycznego 
stanowi podstawę do włączenia karmienia piersią.
Dla noworodków chorych na galaktozemię najbar-
dziej odpowiednie są mieszanki na bazie soi - Huma-
na SL (dla starszych niemowląt dodatkowo Isomil, 
Bebilon sojowy) lub hydrolizatu białkowego (Nutra-
migen).
Pomimo, że włączenie leczenia dietetycznego przery-
wa kaskadę zaburzeń metabolicznych i w większości 
przypadków prowadzi do szybkiej poprawy klinicz-
nej, przy ciężkim przebiegu choroby często wymaga 
wspomagania leczeniem objawowym. W przypadku 
skazy krwotocznej konieczna jest podaż witaminy K 
oraz mrożonego osocza, a w przypadku uogólnionych 
obrzęków i/lub wodobrzusza – podaż albumin i spi-
ronolaktonu. Noworodki z hiperbilirubinemią z prze-
wagą wolnej bilirubiny często wymagają transfuzji 
wymiennej. Z decyzją wykonania zabiegu nie należy 
zwlekać, ponieważ zwykle współistnieje hipoalbumi-
nemia, co zwiększa ryzyko żółtaczki jąder podstawy 
mózgu. Posocznica, podobnie jak inne współistnie-
jące zakażenia, wymaga odpowiedniej antybiotyko-
terapii.

 Leczenie przewlekłe
Dysproporcja pomiędzy spektakularną poprawą kli-
niczną po włączeniu diety bezmlecznej w ostrej fazie 
choroby a skutecznością tej samej diety w leczeniu 
przewlekłym (pojawianie się u pacjentów leczonych 
tzw. odległych następstw choroby) skłoniły do ana-
lizy diety pod kątem poszukiwania „ukrytych źródeł 
galaktozy”. I tak okazało się, że źródłem galaktozy w 
mleku jest nie tylko laktoza, ale również różne for-
my kazeiny30. Jest to bardzo istotne przy obfitości 
produktów przemysłu spożywczego dostępnych na 
rynku, zawierających w swym składzie białka mleka 
krowiego, jak też dostępności bezlaktozowych mie-
szanek mlecznych dla niemowląt.
W efekcie badań składu roślinnych produktów spo-
żywczych stwierdzono, że galaktoza obecna jest  
w wielu owocach, warzywach, zbożach, suchych na-
sionach roślin strączkowych i korzeniach roślin bul-
wiastych30. Występuje ona w postaci wolnej (rozpusz-
czalnej) lub związanej (w cukrach złożonych, galak-
tolipidach, galaktanie, arabinozogalaktanie, galak-
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topiranozie, kwasie galakturonowym, galaktinolu). 
Ilość wolnej galaktozy w owocach i warzywach jest 
zróżnicowana – od 0,5 mg/100 g do 35.4 mg/100 g 
świeżego produktu31. Śladowe ilości wolnej galakto-
zy znajdują się w oliwkach, karczochach, grzybach, 
orzechach ziemnych, szpinaku, rzodkiewce i szpa-
ragach; duże zaś (powyżej 10 mg/100 g) - w pomido-
rach, papai, daktylach, dyni i arbuzie. Na podstawie 
badań przeprowadzonych na 17 różnych owocach  
i warzywach ustalono, że można z nich otrzymać od 
8 do 110 mg/100 g produktu (odpowiednio jeżyny 
i śliwki) samego galaktanu. Przykładowe spożycie 
100 g ogórków, gruszek, śliwek lub pomidorów może 
dostarczyć ok. 500 mg galaktozy (w sumie wolnej  
i związanej z galaktanem)31.
Istotnym źródłem roślinnej galaktozy są cukry zło-
żone: oligocukry, takie jak rafinoza (złożona z ga-
laktozy, fruktozy i glukozy) i stachioza (składająca 
się z 2 cząsteczek galaktozy, i po jednej cząsteczce 
glukozy i fruktozy) oraz policukry – hemiceluloza  
i pektyny31,32. Bogatym źródłem stachiozy i rafino-
zy są kiełki pszenicy (zawierające 3160 mg związa-
nej galaktozy/100 g), mąka sojowa (2930 mg/100 
g), suche nasiona roślin strączkowy (1000-2000 
mg/100 g), otręby pszenne, proso i melasa. Produk-
ty roślinne o najmniejszej zawartości tych cukrów 
to: sałata, cukier, piwo słodowe, biała mąka pszen-
na, słodka kukurydza i zielony groszek32.
Odrębne zagadnienie w diecie stanowią dodatki 
do żywności, których obecność sygnalizowana jest 
symbolem liczby poprzedzonej literą E. W zależ-
ności od rodzaju są to substancje żelujące, stabi-
lizujące lub wiążące wodę. Chemicznie należą do 
gum i śluzów, są również pochodzenia roślinnego  
(w większości izolowane z wodorostów). Zbudowane 
są z wielocukrów zawierających w swym składzie 
galaktozę i/lub jej pochodne. Jako dodatki stoso-
wane są: agar, karagan, guma arabska, tragant, 
guaran i karob. Używane są one w produkcji dże-
mów, galaretek, słodyczy, ketchupów, majonezów, 
konserw mięsnych, sosów, kiełbasy i soków owo-
cowych. Można przyjąć, że niemal każdy produkt 
przemysłu spożywczego zawiera jeden lub więcej ta-
kich składników. Nie znamy jednak ani ilości doda-
wanych substancji, ani biodostępności znajdującej 
się w nich galaktozy.
Po analizie potencjalnych źródeł galaktozy pokar-
mowej staje się zrozumiałe, że całkowite jej wy-
kluczenie równałoby się diecie elementarnej i jest  
w praktyce niemożliwe.
Lata 90. XX wieku (lata badań nad ukrytymi źró-
dłami galaktozy w diecie) zaowocowały istotnymi za-
ostrzeniami diety w galaktozemii niemal na całym 
świecie. Poza ograniczeniami w zakresie spożycia 
produktów roślinnych kładziono szczególny nacisk 
na konieczność czytania etykiet opisujących skład 

produktów przemysłu spożywczego. 
Pomimo określonych kryteriów, na podstawie któ-
rych oceniano jakość diety, w zasadzie nigdy nie 
ustalono ilości galaktozy dopuszczalnej do spożycia 
przez chorego na galaktozemię. Co więcej, pojawiały 
się sugestie, że zbyt niska podaż może być również 
jedną z przyczyn niepowodzeń terapeutycznych. 
Po roku 2000 podejście do przewlekłego leczenia 
dietetycznego galaktozemii na świecie uległo duże-
mu zróżnicowaniu3,33. Niektóre ośrodki metabolicz-
ne w Europie (w tym w Polsce) rekomendują bar-
dzo ścisłą dietę z ograniczeniem spożycia owoców 
i warzyw zawierających znaczące ilości galaktozy. 
Inne – w tym Wielka Brytania, Niemcy i Holandia 
są bardziej liberalne ograniczając dietę wyłącznie 
do bezmlecznej. Co więcej, dopuszczają do spożycia 
dojrzałe sery typu Gouda, Ementaler i Gruyere (po-
zbawione galaktozy w wyniku działania mikroorga-
nizmów fermentujących) głównie z tego powodu, że 
stanowią źródło wapnia pokarmowego. 

Suplementacja wapniem
Pacjenci chorzy na galaktozemię są szczególnie na-
rażeni na zaburzenia mineralizacji kośćca, stąd jed-
nym z częstszych, odległych objawów choroby jest 
osteoporoza. O podatności decyduje kilka mechani-
zmów. W przebiegu zaburzeń metabolicznych wyni-
kających z choroby zasadniczej tworzy się wadliwej 
budowy kolagen, zaburzający prawidłową struktu-
rę matrycy kostnej, a wtórnie - proces wapnienia 
kości. Drugim czynnikiem jest dieta bezmleczna, 
uboga w wapń pokarmowy, trzecim - u dziewcząt 
- niedobór hormonów płciowych odpowiadający po-
ziomowi menopauzalnemu1.
Dieta bezmleczna oparta na mieszankach bezlakto-
zowych całkowicie pokrywa dobowe zapotrzebowa-
nie na wapń w okresie niemowlęcym. Po pierwszym 
roku życia, kiedy zmniejsza się ilość spożywanej 
mieszanki, należy uwzględnić dodatkową podaż 
wapnia w postaci preparatu farmakologicznego27.  
W celu zapobieżenia utracie masy kostnej wskaza-
na jest dobowa podaż co najmniej 800 mg wapnia  
u dzieci przed okresem pokwitania i 1200 mg  
w wieku 11-25 lat. Zalecane preparaty, to - Calpe-
ros (Calcium carbonate) w kapsułkach po 500 mg 
(zawierających 200 mg elementarnego Ca) i 1000 
mg (zawierający 400 mg elementarnego Ca) lub Cal-
cium Polfa (Calcium lactate gluconate) w postaci ta-
bletek musujących zawierających 200 lub 500 mg 
elementarnego Ca.

Leczenie hormonalne dziewcząt
Niewydolność jajników spotykana u większości 
dziewcząt chorych na galaktozemię wymaga sub-
stytucji hormonalnej za pomocą estradiolu i proge-
steronu19,27. Ponieważ uszkodzenie gonady nastę-
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powikłań ostrej fazy choroby (krwawienia do OUN, 
ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) oraz 
substytucja hormonalna pacjentek z objawami hi-
pogonadyzmu. Jeśli zalecane leki produkowane są 
wyłącznie w formie zawierającej laktozę, nie może to 
być przyczyną zaniechania leczenia27. 

Monitorowanie pacjentów
Przewlekłe monitorowanie chorych na galaktozemię 
obejmuje kontrolę rozwoju fizycznego, markerów 
wyrównania metabolicznego, gospodarki wapnio-
wo-fosforanowej, ocenę rozwoju psychoruchowego, 
kontrolę okulistyczną, a u dziewcząt dodatkowo  
- kontrolę czynności hormonalnej gonad25,27,29.
Częstość wizyt kontrolnych w specjalistycznej po-
radni dla dzieci z wrodzonymi zaburzeniami meta-
bolicznymi zależy od wieku: w pierwszym roku życia 
– co 3 miesiące; od 2 do 4 roku życia – co 4 miesiące; 
od 4 do 12 roku życia – co 6 miesięcy, powyżej 12 
roku życia – 1 raz w roku27,29. Częstość podlega in-
dywidualnej modyfikacji zależnej od bieżących pro-
blemów pacjenta.
W trakcie każdej wizyty oceniane są parametry roz-
woju fizycznego (masa ciała, wzrost, obwód głowy, 
u dziewcząt – cechy pokwitania wg skali Tannera) 
oraz dieta ze szczególnym uwzględnieniem podaży 
wapnia. Każdorazowo oznaczane są: stężenie galak-
tozo-1-fosforanu w krwinkach czerwonych, wskaź-
niki czynności wątroby, stężenie wapnia, fosforu 
i magnezu w surowicy, aktywność fosfatazy alka-
licznej. Galaktozo-1-fosforan jest metabolicznym 
markerem leczenia żywieniowego - przy prawidło-
wo prowadzonej diecie jego stężenie nie przekracza 
3 mg%.
Parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej  
w zależności od wskazań klinicznych rozszerzane 
są o badanie stężenia parathormonu, metabolitów 
witaminy D oraz dobową ocenę wydalania wapnia, 
fosforu i magnezu w moczu. 
Zazwyczaj badania hormonalne dziewcząt, obejmu-
jące oznaczenie stężeń FSH, LH i estradiolu, wyko-
nywane są w wieku 6 miesięcy, 10 i 12 lat; jeśli 
zaistnieje konieczność – później rokrocznie3,27,29.
W trakcie każdej wizyty dostępna jest porada psy-
chologiczna, natomiast częstość badania psycholo-
gicznego zależna jest od wieku pacjenta oraz wska-
zań psychologa (w oparciu o poprzednie badanie).
Badanie okulistyczne oceniające przezierność so-
czewek (koniecznie w lampie szczelinowej) powinno 
być przeprowadzane co pół roku do 3 roku życia,  
a następnie jeden raz w roku34.

Perspektywy leczenia
Galaktozemia pozostaje chorobą enigmatyczną, 
pomimo, że pierwsze publikacje na jej temat poja-
wiły się sto lat temu1. Wieloletnie badania nad pa-

puje już w okresie płodowym i doprowadza m.in. 
do uszkodzenia zrębu jajników i znacznej redukcji 
oocytów, leczenie hormonalne ma charakter palia-
tywny – umożliwia wykształcenie drugorzędowych 
cech płciowych, zapewnia miesiączkowanie, zapo-
biega osteoporozie, ale nie przywraca zdolności re-
produkcyjnych.
Chociaż wiek chorych dziewcząt, w którym należy 
rozpocząć leczenie hormonalne pozostaje sprawą 
dyskusyjną , zaleca się objęcie opieką ginekologicz-
no-endokrynologiczną wszystkich pacjentek od 10 
roku życia. Decyzja odnośnie włączenia leczenia 
podejmowana jest w zależności od wartości pod-
stawowego stężenia gonadotropin i estradiolu oraz 
wskaźników rozwoju fizycznego (wzrostu, wieku ko-
stnego)19,27.

Stymulacja rozwoju
Bardzo ważnym elementem terapii w pierwszych 
latach życia jest stymulacja rozwoju umysłowego, 
której zasady ustalane są w oparciu o systematycz-
ne badania psychologiczne. Pacjenci z galaktozemią 
przejawiają pewne charakterystyczne dysfunkcje 
oraz deficyty zdolności m.in. zaburzenia koncentra-
cji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, grafii, trudno-
ści w zakresie funkcji matematycznych. Ćwiczenia, 
zwykle w formie zabawy, umożliwiają złagodzenie 
wielu z nich, co w istotny sposób wpływa na póź-
niejsze funkcjonowanie w szkole. 

Opieka logopedyczna
Ze względu na bardzo często obserwowane zabu-
rzenia rozwoju mowy, pacjenci chorzy na galakto-
zemię powinni być objęci opieką logopedyczną jak 
najwcześniej, nawet od 2 roku życia. Wczesna in-
terwencja umożliwia ustąpienie nieprawidłowości 
przed rozpoczęciem nauki w szkole.

Leczenie farmakologiczne  
współistniejących chorób
Laktoza wchodzi obecnie w skład wielu leków do-
ustnych produkowanych w formie syropów, dra-
żetek i tabletek30. Bardzo rygorystyczne niegdyś 
poglądy na temat dopuszczalności ich stosowania  
u pacjentów chorych na galaktozemię zostały 
znacznie zliberalizowane. Nadal obowiązuje zasada 
ordynowania leku nie zawierającego laktozy, jeśli 
istnieje możliwość wyboru. Natomiast jeśli lek do-
stępny jest jedynie w formie zawierającej laktozę (co 
dotyczy większości tabletek, w tym antybiotyków), 
dopuszczalne jest jego zastosowanie w krótkotrwa-
łym leczeniu (np. infekcji). 
Podobna zasada wyboru preparatu wolnego od lak-
tozy obowiązuje także w przypadku leczenia prze-
wlekłego. Najczęściej jest to leczenie przeciwdrgaw-
kowe pacjentów cierpiących na padaczkę w wyniku 
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tomechanizmem schorzenia nie tylko nie pozwoli-
ły na stworzenie jednolitej, wiarygodnej teorii, ale 
zrodziły wiele pytań, w tym tak podstawowych jak 
to o prawdziwy fenotyp choroby, szczególnie u osób 
dorosłych32. Obecnie pojawiają się nawet teorie  
o jatrogennej modyfikacji fenotypu w kierunku po-
stępującej choroby poprzez przewlekłe stosowanie 
restrykcyjnej diety.
Wobec braku wiedzy na temat tego z czym i na ja-
kim etapie choroby należy walczyć (lub zapobiegać), 
próby zastosowania nowych, poza dietą, metod 
leczniczych nie mogą przynieść korzystnego efektu.
Wśród metod rozważanych w teorii wymieniane są: 
zwiększenie aktywności GALT poprzez podanie eg-
zogennego enzymu (przeszczep komórek wątrobo-
wych, całej wątroby), zmniejszenie kumulacji tok-
sycznych metabolitów galaktozo-1-fosforanu i ga-
laktitolu poprzez zastosowanie specyficznych inhi-
bitorów odpowiednio GALK i reduktazy aldozowej3.
Przyszłością leczenia galaktozemii, podobnie jak in-
nych chorób uwarunkowanych genetycznie będzie 
zatem terapia genowa. 
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