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გალაქტოზემია



გალაქტოზ ემია

(ჭარბი
რაოდენობით)
გალაქტოზა
სისხლში

რა არის გალაქტოზემია?
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გალაქტოზემია თანდაყოლილი მეტაბოლური დაავადებაა.

ამ დაავადების დროს თქვენი ბავშვის ორგანიზმში ვერ ხერხდება
საკვებში არსებული ერთ-ერთი შაქრის - გალაქტოზის დაშლა.



გალაქტოზას წყაროა ლაქტოზა.
ლაქტოზა არის შაქარი, რომელიც გვხვდება რძეში, რძის პროდუქტებში, 

იოგურტსა და ყველში.

რომელი საკვები შეიცავს გალაქტოზას? 
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გალაქტოზა ორგანიზმს უზრუნველყოფს ენერგიით, მისი დაშლის შედეგად
მიიღება გლუკოზა.

რა ფუნქციას ასრულებს გალაქტოზა?
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რა ფუნქციას ასრულებს გალაქტოზა?

გალაქტოზა ნახშირწყლების ჯაჭვების საშენი მასალაა.

გალაქტოზა უერთდება ცილებს და ქმნის გლიკოპროტეინებსა, ასევე
უერთდება ცხიმებს (ლიპიდებს) და ქმნის გლიკოლიპიდებს -

მნიშვნელოვან ნივთიერებებს უჯრედის სტრუქტურისთვის.

უჯრედის კედელში ნახშირწყლების ჯაჭვები უერთდება ცილებსა და ლიპიდებს
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გალაქტოზა გარდაიქმნება გლუკოზად

გალაქტოზა და ფერმენტები
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გალაქტოზა სპეციალური ფერმენტების მიერ
გარდაიქმნება გლუკოზად (ფერმენტები ხელს
უწყობენ ქიმიურ რეაქციებს).



რა ხდება გალაქტოზემიის დროს?

გალაქტოზემიის დროს სხეულს არ აქვს ფერმენტი, 

რომელიც გალაქტოზას გარდაქმნის გლუკოზად.

ამ ფერმენტს ეწოდება გალაქტოზა-1-ფოსფატ
ურიდილ ტრანსფერაზა.

ფერმენტის დეფიციტი იწვევს გალაქტოზისა და
სხვა ქიმიკატების დაგროვებას და სხვადასხვა
სიმპტომის განვითარებას.
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რა შეიძლება მოხდეს გალაქტოზემიის
დროს?
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ბევრ ბავშვს ადრეულ ასაკში
უვლინდება ისეთი სიმპტომები, 

როგორიცაა:
• ღებინება/კვების პრობლემები
• მძიმე სიყვითლე
• ღვიძლის ფუნქციების დარღვევა
• ბაქტერიული ინფექციები
• კატარაქტა (თვალის ბროლის

შემღვრევა).



რა ხდება დაავადების მართვის
შემთხვევაში?

• მართვის დაწყებიდან რამდენიმე
დღეში ჩვილების ზოგადად
მდგომარეობა უმჯობესდება.
• მცირდება ღვიძლის ქრონიკული
დაზიანების განვითარების რისკი.

• კატარაქტა უმეტეს შემთხვევაში
ქრება.

8



...მიუხედავად მართვისა

ზოგ ადამიანს აქვს:

•დასწავლის პრობლემები
• მეტყველების დარღვევები
• საკვერცხის პრობლემები, რაც იწვევს
უშვილობას
• ძვლების დაბალი სიმკვრივე
• ტრემორი
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როგორ ხდება გალაქტოზემიის
დიაგნოსტირება?
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გალაქტოზემიის დიაგნოზი ისმევა სისხლში
ფერმენტის დონის განსაზღვრით ან გენეტიკური
ანალიზით.



გალაქტოზა გვხვდება დედის რძეში, ბავშვთა
ხოლოვნურ საკვებ ფორმულებში. ამიტომ:

მოერიდეთ ყველანაირ
ცხოველის ყველა

მოერიდეთ დედის რძეს

მოერიდეთ იოგურტს, ყველს
და რძის პროდუქტებს

მოერიდეთ შეფუთულ რძეს
და დამუშავებულ საკვებს.

როგორ ვმართოთ გალაქტოზემია?
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მთავარი მესიჯი
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აუცილებლად უნდა შეწყდეს
დედის რძისა და ყველა
სტანდარტული ბავშვთა
ხოლოვნური საკვები ფორმულის
მიცემა.
ბავშვი უნდა იკვებოს სპეციალური, 
რძისგან თავისუფალი ფორმულით.



SOYA
MILK

SOYA

ჩვილები კვებეთ ურძეო
საკვებით

ბავშვები კვებეთ ურძეო
საკვები პროდუქტებით

გადაამოწმეთ ყველა ეტიკეტი, 
რომ საკვები და მედიკამენტები
არ შეიცავს რძეს.

როგორ ვმართოთ გალაქტოზემია?
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DIETCHECK

21

როგორია გალაქტოზემიის მონიტორინგი?

სისხლის ანალიზი

სიმაღლე და წონა

ბავშვის
განვითარება და
თვალის შეფასება

დიეტოლოგის მიერ
დიეტის შეფასება



ადამიანებს აქვთ დნმ-ისგან შემდგარი ქრომოსომები

გენი არის დნმ–ის ნაწილი, რომლებიც შეიცავს გენეტიკურ
ინსტრუქციას. ერთი ქრომოსომა შეიძლება შეიცავდეს
ათასობით გენს.

,,მუტაცია“ არის ცვლილება ან დაზიანება გენეტიკურ
ინსტრუქციაში.

ჩვენ ქრომოსომებს მემკვიდრეობით ვიღებთ დედისგან
(კვერცხუჯრედისგან) და მამისგან (სპერმატოზოიდისგან).

ქრომოსომებზე არსებული გენები ატარებენ ინსტრუქციას, 
რაც განაპირობებს დამახასიათებელი ნიშან-თვისებების
ერთობლიობას.

ქრომოსომები, გენები, მუტაციები
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გალაქტოზემია თანდაყოლილი მდგომარეობაა, 
რომლის თავიდან აცილებაც შეუძლებელია.

ყველა ადამიანს აქვს წყვილი გენი, რომლებიც ქმნიან
გალაქტოზა-1-ფოსფატის ურიდილ ტრანსფერაზას
ფერმენტს. გალაქტოზეემიით დაავადებულ ბავშვებში
წყვილიდან არცერთი გენი არ მუშაობს გამართულად. 
ეს ბავშვები თითო ,,არამომუშავე“ გენს იღებენ
თითოეული მშობლისგან.

გალაქტოზემიით დაავადებული ბავშვების მშობლები
არიან დაავადების მტარებლები.

მტარებლებში გალაქტოზემია არ ვითარდება, 
რადგან წყვილიდან ერთი გენი კარგად მუშაობს.

დამემკვიდრება
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მტარებელი
დედა

ქალის კვერცხუჯრედები

მტარებელი
მამა

დამემკვიდრება— აუტოსომურ-რეცესიური

(გალაქტოზემიის მტარებლები)
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მამაკაცის
სპერმატოზოიდებ
ი



ჯანმრთელი

მტარებელი გალაქტოზემიით
დაავადებული

მტარებელი
დედა

მტარებელი
მამა

დამემკვიდრება— აუტოსომურ-რეცესიური

(გალაქტოზემიის მტარებლები)
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რისკები შვილებში, 

როდესაც ორივე

მშობელი მტარებელია:

25% შანსი

(4-დან 1)

ექნება
გალაქტოზემია

50% შანსი

(2-დან 1) 

იქნება
გალაქტოზემიის
მტარებელი

25% შანსი
(4-დან 1)

არც მტარებელია და არც
გალაქტოზემიით
დაავადებული

მომავალი ორსულობა
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გალაქტოზემია არის სერიოზული თანდაყოლილი მეტაბოლური
დაავედება, რომელმაც მკურნალობის გარეშე შეიძლება გამოიწვიოს
სიცოცხლისათვის საშიში სიმპტომები.

სიმპტომები უმჯობესდება ურძეო სპეციალური ფორმულისა და რძის
გარეშე დიეტის გამოყენებით.

აუცილებელია საკვებიდან რძისა და რძის შემცველი
პროდუქტების გამორიცხვა.

უნდა შემოწმდეს ყველა საკვების ეტიკეტი.

გალაქტოზემიით დაავადებულები ცხოვრობენ
ჯანმრთელი და აქტიური ცხოვრებით, მაგრამ
ზოგიერთ მათგანს შეიძლება ჰქონდეს სწავლის
სირთულეები და უშვილობის პრობლემა.

მთავარი მესიჯები
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ყოველთვის დარწმუნდით, რომ კარგად გაქვთ
მომარაგებული ურძეო ფორმულა.

თქვენი სპეციალური, რძის გარეშე ფორმულა
დანიშნული უნდა იყოს ექიმის მიერ. 

შეამოწმეთ ყველა მედიკამენტი ლაქტოზის ან
გალაქტოზის ინგრედიენტების შემცველობაზე.

გახსოვდეთ, რომ თქვენი მეტაბოლური გუნდის
საკონტაქტო ნომრები ყოველთვის გქონდეთ თან!

საჭირო ინფორმაცია
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British Inherited Metabolic Diseases Group

www.bimdg.org.uk www.galactosaemia.org

ბროშურა შექმნილია BIMGD - ბრიტანეთის თანდაყოლილ მეტაბოლურ დაავადებათა
ჯგუფის მიერ.

ქართულად ითარგმნა GSIEM საქართველოს თანდაყოლილ მეტაბოლურდარღვევათა
საზოგადოების მიერ. 

www.gsiem.ge 

http://www.bimdg.org.uk/
http://www.galactosaemia.org/

