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Wczesny i skuteczny screening w kierunku wrodzonych wad metabolizmu u noworodków wpływa na 

dalszy rozwój i dobrostan dziecka. Galaktozemia jest metaboliczna chorobą genetyczną i należy do 

jednych z najczęstszych zaburzeń przemiany węglowodanowej, poza fruktozemią i glikogenozami. 

Kliniczne objawy choroby spowodowane są niedoborem enzymów biorących udział w metabolizmie 

galaktozy oraz kumulacją w organizmie szkodliwych metabolitów: nadmiar galaktozy, galaktozo-1-

fosforanu i galaktitolu. Poszczególne deficyty enzymatyczne powodują wystąpienie choroby o różnym 

obrazie klinicznym i nasileniu objawów oraz różnej częstości występowania w populacji. Bez leczenia 

interwencyjnego, klasyczna galaktozemia jest potencjalnie śmiertelną chorobą w okresie 

niemowlęcym. 

Rozpoznanie choroby w okresie okołoporodowym bywa trudne ze względu na niecharakterystyczne 

objawy kliniczne, niejednokrotnie sugerujące zakażenie uogólnione czy wrodzone bloki metabolizmu. 

Ciężki stan ogólny dziecka, znaczna hiperbilirubinemia występująca już w pierwszych dobach życia 

może towarzyszyć różnym jednostkom chorobowym. Podejrzenie galaktozemii można wysunąć na 

podstawie szybkiej poprawy stanu klinicznego noworodka po zaprzestaniu karmienia piersią lub 

mieszankami mlecznymi oraz w przypadku obciążającego wywiadu rodzinnego. 

Celem pracy było wykonanie badań przesiewowych noworodków mających na celu wczesne wykrycie 

galaktozemii przed wystąpieniem objawów klinicznych i tym samym wdrożenie odpowiedniego 

leczenia. W pracy zastosowano nowy test do wykrycia choroby w okresie przedobjawowym – w 

trakcie badanie przesiewowego wrodzonego defektu enzymatycznego u noworodków. Proponowane 

badania ustaliły fizjologiczne poziomy metabolitów (markerów) u zdrowych polskich noworodków, co 

być może umożliwi w przyszłości zastosowanie tej metody diagnostycznej i wykrycie dzieci chorych 

na galaktozemię w celu wprowadzenia wczesnego leczenia.  



Celem pracy było zastosowanie nowego testu przesiewowego w kierunku galaktozemii u 

noworodków i ocenę jego przydatności w warunkach polskich, z analizą kliniczną pacjentów w 

okresie noworodkowym.  

Badanie zostało przeprowadzone na wybranej grupie 710 noworodków, urodzonych w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Obejmowało dzieci urodzone w okresie od maja do grudnia 

2013 r. Badania pobierano po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie (numer KE-0254/111/3013 z dnia 25.04.2013 r.). 

Materiałem badawczym była krew włośniczkowa pobrana po 48 godzinie życia. Krew włośniczkową 

pobierano w trakcie nakłuwania pięty i do powszechnie obowiązujących badań przesiewowych. Kilka 

kropli umieszczano na bibule diagnostycznej do samodzielnego wyschnięcia. 

W pracy zastosowano nowy test „Neonatal total galactose screening ELISA” (ZenTech) do diagnostyki 

galaktozemii w okresie przed objawowym – w trakcie badanie przesiewowego wrodzonego defektu 

enzymatycznego u noworodków. Test ten do tej pory nie był stosowany w Polsce i nie opracowano 

wartości referencyjnych dla populacji polskich noworodków.  

Na podstawie przeprowadzonych badań wysunięto następujące wnioski: 

1. Opracowano fizjologiczne poziomy metabolitów markerowych (galaktozy i galaktozy-1-fosforanu) 

u zdrowych polskich noworodków. Średnie stężenie galaktozy wyniosło 3,059 mg/dl; minimalne 

stężenie galaktozy wyniosło 1,960 mg/dl, natomiast maksymalne stężenie - 4,477 mg/dl. 

2. Otrzymane wyniki badań mieszczą się w wartościach opisujących zdolność testu do poprawnego 

wykrycia/braku wykrycia badanej cechy – czułości i swoistości testu.  

3. Przeprowadzona analiza nie wykazała istnienia istotnych statystycznie zależności stężenia 

galaktozy (galaktozy i galaktozy-1-fosforanu) względem: danych z wywiadu rodzinnego, danych 

antropometrycznych i demograficznych noworodków i ich matek, wyników badań biochemicznych i 

morfologicznych noworodków, przebiegu ciąży i porodu.  

4. Nowy test „Neonatal total galactose screening ELISA” (ZenTech) do diagnostyki galaktozemii w 

okresie przed objawowym może być jedną z propozycji diagnostycznych do zastosowania w 

badaniach przesiewowych w kierunku galaktozemii - wrodzonego defektu enzymatycznego u polskich 

noworodków. 

 

 Abstract 

 

Application of screening test for galactosemia in newborns 

 

Early and effective screening for congenital metabolic defects in newborns affects the child's further 

development and well-being. Galactosemia is one of the most common genetic carbohydrate 

metabolic disorders, in addition to fructosemia and glycogenoses. Clinical symptoms of the disease 

are caused by the deficiency of enzymes involved in galactose metabolism and the accumulation of 

harmful metabolites in the body such as an excess of galactose, galactose-1-phosphate, and 

galactitol. Individual enzymatic deficits account for different clinical picture, various severity of 



symptoms, and different prevalence in the population. Left untreated, classic galactosemia is 

potentially a deadly disease in infancy. 

Diagnosis of galactosemia in the perinatal period can be difficult due to non-characteristic clinical 

symptoms, often suggestive of generalized infection or innate blocks of metabolism. Severe general 

condition of the child, significant hyperbilirubinemia present in the first days of life may accompany 

various other diseases, too. Galactosemia is suspected when rapid improvement in the clinical 

condition of the newborn has occurred after discontinuation of breastfeeding or milk mixtures, and 

in cases of family history of galactosemia. 

The aim of study was screening of neonates aimed at early detection of galactosemia before the 

onset of clinical symptoms, and thus the implementation of prompt treatment. The authors used a 

new screening test to detect the disease in the pre-symptomatic period during the screening for 

congenital enzyme defects in newborns. The study let establish physiological levels of metabolites 

(markers) in healthy Polish newborns, which may facilitate the future application of this diagnostic 

tool to early detect galactosemia and implement treatment as soon as possible. It also evaluated the 

usefulness of a new screening test for galactosemia in newborns in Polish conditions, with account 

for clinical analysis of the neonates. 

The study was conducted on a selected group of 710 neonates born in the period from May to 

December 2013 in the Provincial Specialist Hospital in Radom. The material for analysis was collected 

after obtaining a positive opinion of the Bioethics Committee at the Medical University of Lublin (No 

KE-0254/111/3013 of 25/04/2013). 

The capillary blood was collected after 48 hours of life by heel puncture as for standard screening 

tests. A few drops were placed on the diagnostic tissue and let to dry out. 

A new test ‘Neonatal total galactose screening ELISA’ (ZenTech) was used to diagnose galactosemia 

in the pre-symptomatic period during the screening for innate enzyme defects in newborns. This test 

has not been used in Poland so far therefore no reference values have been developed for the 

population of Polish newborns. 

The following conclusions were drawn on the basis of the conducted study: 

1. Physiological levels of marker metabolites (galactose and galactose-1-phosphate) were established 

for healthy Polish newborns. The mean, minimum and maximum concentrations of galactose were 

3.059 mg/dl, 1.960 g/dl, and 4.477 mg/dl respectively. 

2. The obtained test results are within the values describing the ability of the test to correctly 

detect/not detect tested parameter, i.e. test’s sensitivity and specificity. 

3. The analysis found no statistically significant correlations between galactose concentration 

(galactose and galactose-1-phosphate) and family history findings, anthropometric and demographic 

data of newborns and their mothers, biochemical and morphological parameters of newborns, or the 

course of pregnancy and delivery. 

4. The new ‘Neonatal total galactose screening ELISA’ test (ZenTech) for the diagnosis of 

galactosemia in the pre-symptomatic period may be one of the diagnostic proposals, and used in 

screening for galactosemia in Polish newborns. 


