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 گاالکتوزمی

(Galactosemia) 

 بنیاد ژنتیک استان تهران

 

 

 

ى آاست کِ در بيواري  گاالكتوزمي

کِ گاالکتَس )بيوار هبتال قذرت ّضن قٌذ 

بِ قٌذ شيز هؼزٍف است( را ًذاشتِ در 

فزد  بذى درًتيجِ بِ تذریج هَاد سوی 

کٌذ کِ باػث بزٍس طيف  تجوغ پيذا هی

 گزدد.  بيوار هیٍسيؼی اس اختالالت در 

ػلت بيواري گاالکتَسٍهی کوبَد آًشین 

 فسفات –یك–هَرد ًياس کبذ ) گاالکتَس

 ٍتجشیِ ّضن جْت( تزاًسفزاس یَریذیل

باشذ. هطالؼات  هی بذى در گاالکتَس قٌذ

 0077دّذ کِ اس ّز  شذُ ًشاى هیاًجام 

ًَساد هبتال بِ کوبَد ایي  1تَلذ سًذُ 

 باشذ. ًشین هیآ

 

ًشاًی: تْراى، اکباتاى، خیاباى ًفیسی، رٍبرٍی ٍرزشگاُ 
02، ٍاحذ 5راُ آّي، ساختواى سایِ، طبمِ  

 44655664تلفي 
 44655664فکس 

پست الکترًٍیک: 

gnetic.foundation@gmail.com 
 

و نشانه هاي  عالئم

 بيماري:

 ٍ عالئن بذٍى تَلذ اٍایل در هعوَال گاالکتَزهی

 ٍ زردی با زهاى هرٍر بِ ٍلی بَدُ خاصی ًشاًِ

 ّوراُ ًَزاد در ٍزى کاّش ٍ استفراغ اسْال،

، اختالالت سریع ایي بیواری تشخیص عذم .است

 ،ًارسایی تخوذاى کلیَی، آب هرٍاریذ،ٍ  کبذی

را بِ دًبال  عصبی ٍ ّوچٌیي هرگّای  ٍاکٌش

تَاًذ بِ علت عفًَت در  خَاّذ داشت. هرگ هی

ٍ ایي در  ّای اٍل زًذگی اتفاق بیفتذ ّفتِّواى 

ًَزاداًی کِ هراحل درهاًی را شرٍع ًکردُ ٍ یا 

ًجام ًگرفتِ است بیشتر تشخیص بیواری در آًْا ا

 .گردد هشاّذُ هی

آزمايشات غربالگري  

 نوزادان:

گاالکتَزهی از طریك آزهایشات غربالگری ًَزاداى 

باشذ. اگر ایي آزهایش در ّواى  لابل  تشخیص هی

 تاخیر بذٍى ٍ (اٍل رٍز 5-4رٍزّای اٍل تَلذ )

 هتابَلیکی اختالالت تشخیص برای ،گیرد اًجام

 بیواری ایي .بَد خَاّذ هفیذ ٍ اّویت با بسیار

ٍ یا شیر  لٌذی هَاد ّرگًَِ هصرف از لبل حتی

 هادر از طریك غربالگری لابل تشخیص خَاّذ بَد.



2 
 

 

 :وراثت عامل 

گاالکتَسهی یكك اخكتالژ صًتي كی  يكز     

ٍابستِ بِ جٌس بَدُ ٍ در ّز دٍ جٌس 

 بِ یك ًسبت بزٍس هی کٌذ. 

بيواري هؼوَال اس طزیك  ٍالكذیي ًاقكل    

 ِ فزسًكذ هٌتلكل هكی گكزدد ٍ      بيواري بك

ى در اسدٍاجْاي فاهيلی بيشتز آفزاٍاًی 

 دیذُ هيشَد.

ّز بكار  ایي بيواري، در در ٍالذیي ًاقل  

ایي اختالژ  حاهلگی شاًس ابتال ًَساد بِ

% ٍ 07% ٍ شكككاًس ًاقكككل بكككَدى 50

 % هی باشذ.50شاًس سالن بَدى 

 

 

 

 

بایذ تذکز داد کِ حتی با تشخيص بِ 

هَقغ ٍ پزّيش  ذایی هٌاسب بؼضی افزاد 

هبتال در دراس هذت دچار هش التی ًظيز  

فتي ٍ هش ل  یادگيزي ٍ تاخيز در سخي گ

ّا دیذُ شذُ  کن کاري تخوذاى ،در باًَاى

 است. 

 پيشگيزي: 

اگز در خاًَادُ ٍ فاهيل هَردي اس بيواري 

ٍ  گاالکتَسهی ٍجَد دارد بْتزیي

هشاٍرُ صًتيك  ،زيگيشتزیي راُ پي ساىآ

هشاٍرُ صًتيك احتواژ  ًاقل  باشذ. در هی

ى بِ فزسًذ آبَدى فزد ٍ ریسك اًتلاژ 

هؼلَم خَاّذ شذ. در صَرت ٍقَع بارداري 

اه اى تشخيص بزاي جٌيي ٍجَد خَاّذ 

 داشت.

 

 درمان:

ّيچ درهاى قطؼی بزاي ایي بيواري ٍجَد  

کٌتزژ بيواري اس طزی   ًُذارد. تٌْا را

 االکتَس ٍ الکتَس اس رصین  ذاییگحذف قٌذ 

اصَال بایذ  ،است.  جْت جلَگيزي  کَدک

تواهی فزد هبتال بِ گاالکتَسهی اس هصزف 

 حاٍي ّاي  ذا–حيَاًی) ّاي لبٌی فزآٍردُ

 . کٌذ خَدداري اکيذا( لبٌيات
                    

شيز  استفادُ اس بجاي هؼوَالً کَدکاى ایي 

جایگشیي هاًٌذ شيز هادر بایذ اس هَاد 

 اس  ذاي جاهذ بذٍى گاالکتَس ٍ سَیا ٍ

ی کِ پششك یّا ّوچٌيي اس ًَشيذًی

بذٍى قٌذ  هؼوَالً بجاي شيز تجَیش کزدُ ٍ

 باشذ استفادُ کٌذ. الکتَس هی
 

 


