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QUÈ ÉS LA GALACTOSÈMIA CLÀSSICA?

La galactosèmia és un error congènit del meta-
bolisme de la galactosa.

QUÈ ÉS LA GALACTOSA?

La galactosa és un sucre simple que és capaç 
d’unir-se a un altre, la glucosa, per formar la lac-
tosa, que és el sucre de la llet.
Quan bevem llet, la lactosa es degrada i 
s’alliberen la glucosa i la galactosa que són ab-
sorbides pel nostre intestí i utilitzades pel nos-

QUÈ PASSA EN LA GALACTOSÈMIA? 

Quan hi ha un error al metabolisme, alguna 
d’aquestes reacciones no es produeix amb 
l’eficàcia deguda, els compostos anteriors a la 
reacció s’acumulen i els posteriors no se sinte-
titzen correctament. 
La galactosèmia és, doncs, un error del me-
tabolisme de la galactosa, causat en la major 
part dels pacients per la deficiència de l’enzim 
galactosa-1-fosfat uridiltransferasa (G1PUT). 
Degut a aquest defecte, s’acumulen uns com-
postos tòxics, com el galactitol i la galactosa-
1-fosfat (G1P), i uns altres que són necessaris 
es troben deficients, com l’uridildifosfat-galacto-
sa (UDPGal). Aquest últim és precursor d’altres 
compostos de gran importància metabòlica, 
com les grans molècules glicosilades (que con-
tenen hidrats de carboni), que són importants 
components dels lípids cerebrals.

PER QUÈ ES PRODUEIX UNA GALAC-
TOSÈMIA? 
 
Cada una de les reaccions del metabolisme 
que donaran lloc als compostos que formen 
el nostre cos està determinada genèticament 
(codificada). Tots heretem dels nostres pares 
la informació correcta o alterada que determina 
que es realitzi cadascuna de les reaccions del 
metabolisme. La deficiència d’activitat G1PUT 
es produeix degut a mutacions (canvis esta-
bles i hereditaris) en el gen GALT que codifica 
aquest enzim. Aquesta deficiència és un tras-
torn genètic d’herència autosòmica recessiva, 
és a dir, els pares són portadors de mutacions 
en aquest gen tot i que no pateixen els efectes 
de la deficiència enzimàtica. Si els dos pares 
transmeten una mutació al nen, aquest patirà 
una galactosèmia clàssica.

QUÈ PASSA QUAN UN NEN/A NEIX 
AMB UNA GALACTOSÈMIA?

El nadó neix sense problemes, perquè fins 
el moment del part és la seva mare la que 
s’encarrega de metabolitzar la galactosa 
i ella ho fa bé, encara que sigui portadora 
d’una informació errònia. Quan el nadó co-
mença a alimentar-se, la lactosa de la llet 
es degrada i s’alliberen galactosa i gluco-
sa. La galactosa no es degrada bé, degut al 
defecte enzimàtic de G1PUT i comença a 
acumular-se, transformant-se, en part, en 
Gal1P i galactitol. L’acumulació de galac-
titol al cristal·lí és la causa de les cataractes 
presents en els pacients amb galactosèmia. 
La combinació de l’augment de galactitol i 
Gal1P sembla estar relacionada amb la lesió 
hepàtica, renal i neurològica dels pacients. 
Per altra banda, la deficiència d’UDPGal cau-
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Hi ha altres formes de galactosèmia causades 
pel defecte dels altres dos enzims implicats en 
el metabolisme de la galactosa, però són menys 
freqüents.

tre organisme. Tots aquests canvis es realitzen 
mitjançant una sèrie de reaccions químiques on 
intervenen diversos enzims, que són proteïnes 
especialitzades en cada reacció.
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sa un defecte de compostos galactosilats, pro-
teïnes i lípids complexes molt importants en 
l’organisme, especialment en el cervell.

COM ES DIAGNOSTICA UNA GALAC-
TOSÈMIA?

En base a la sospita clínica es demostra una 
acumulació de galactosa i Gal1P en sèrum i ori-
na del pacient. La demostració del defecte enzi-
màtic en eritròcits i l’estudi genètic permeten el 
consell genètic.

QUÈ CAL FER PER EVITAR LES CONSE-
QÜÈNCIES D’UNA GALACTOSÈMIA?

Cal actuar el més ràpidament possible per evitar 
la lesió hepàtica, renal, ocular i neurològica i ins-
taurar un tractament. Aquest es basa simplement 
en evitar que s’acumuli la galactosa, restringint-
la en l’alimentació del nen. La dieta dels nens 
galactosèmics es basarà en la restricció de llet i 
productes derivats d’ella, substituint-los per una 
llet especial que no conté lactosa.
A més a més, la galactosa està present també en 
alguns aliments com vísceres (fetge, ronyó, cer-
vell), llegums (llenties, cigrons) i algunes fruites que 
també contenen galactosa en menys proporció i 
poden limitar-se en la dieta. Cal tenir present la 
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possible presència de lactosa com a excipient de 
molts medicaments.

La galactosèmia és una malaltia hereditària que, 
no tractada, pot implicar greus conseqüències. 
No obstant, el diagnòstic ràpid i tractament 
precoç poden evitar o minimitzar aquestes con-
seqüències, millorant considerablement el seu 
pronòstic i la qualitat de vida dels nens afectats.
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