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Kedves Betegünk! 

Betegségének hatékony kezelése érdekében a Bugát Pál Kórház az alábbi diéta alkalmazá-

sát és betartását javasolja Önnek: 

Galaktozémia diétája 

A galaktozémia egy öröklött, veleszületett szénhidrát-anyagcsere zavar, melynek 

következményében a galaktóz nevű szénhidrát hasznosulása szenved zavart. Az oka valamelyik 

galaktózt bontó enzim hiánya vagy csökkent működése. Mivel a galaktóz a tejcukor (laktóz) 

egyik alkotórésze, így a kórkép kezelésében a diéta elengedhetetlen. A galaktozémia újszülöttkori 

tömegszűrése 1975 óta van Magyarországon. 

A galaktóz-1-foszfát-uridil-transzferáz (ez az egyik enzim hiányának egyik típusa) defektusa esetén 

az anyatejes tejtáplálás bevezetését követő 1-5 nap múlva súlyos tünetek alakulnak ki: 

• májfunkciós zavar 

• májmegnagyobbodás 

• elhúzódó sárgaság 

• aluszékonyság 

• táplálási nehézség 

• súlyvesztés 

• hányás, tej indukálta hasmenés 

• görcsökhöz is vezető hypoglicaemia 

A tünetekért elsősorban a felszaporodott galaktózból képződő mérgező hatású galaktóz--foszfát a 

felelős. A betegek kezelés nélkül már az első néhány hétben szeptikus tünetek között meghalhatnak. 

A tejtáplálás megszűnését követő 2-3 napon belül azonban a súlyos klinikai állapot látványosan 

javul. 

Részleges enzimhiánnyal is születnek gyermekek és átmeneti galaktozémia is kialakulhat. 

A részleges enzimhiánynál a tünetek enyhébb formában jelentkeznek. Súlymegállás, elhúzódó 

sárgaság figyelhető meg, valamint a galaktóz és a galaktóz-1-foszfát felszaporodása tapasztalható a 

vérben. Itt is fontos a diéta azonnali bevezetése, de egy éves kor körül a gondozóorvos mérlegelése 

alapján szó lehet a diéta teljes vagy részleges elhagyásáról. 

Az átmeneti galaktozémiánál, mely májbetegségekhez, koraszülöttséghez vagy infekcióhoz 

társulhat, kb. 2 éves kor körül szintén fel lehet függeszteni a diétát a gondozó orvos 

felügyeletével, rendszeres vizelet galaktóz- és aminosavszintek ellenőrzése mellett és a 

fokozatosság betartásával. 

Az említetteknek megfelelően a betegség kezelésében az étrendnek van központi szerepe. Fontos, 

hogy az étrendből minél előbb kiiktassa a beteg a laktózt és a galaktózt tartalmazó élelmiszereket, 

élelmi anyagokat. Összefüggés van a diéta bevezetésének időpontja és a betegek intelligencia 

szintje között! 

A diétát egész életen át be kell tartani! Ez sajnos egyre nehezebb, hiszen egyre több élelmiszerről 

derül ki, hogy „rejtett” galaktózt tartalmaz. Emiatt a maximálisan bevihető galaktóz mennyiséget 

50-500 mg között határozták meg, az egyéni toleranciától függően. Különös odafigyelést igénylő 
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diéta ez, hiszen nem elég csupán azt szem előtt tartani, hogy az adott termék laktózmentes-e, külön 

kell figyelni a galaktóz tartalmat is. A legtöbb esetben ugyanis a laktózmentes termékek nem 

galaktózmentesek! 

Ugyanilyen figyelmet kell fordítani mind a betegnek, mind a kezelőorvosnak a különböző 

gyógyszerek összetételére, hiszen vivőanyagként sok gyógyszer tartalmaz tejcukrot vagy 

galaktózt. 

Csecsemőkorban speciális összetételű tápszerek, majd a későbbiekben gyümölcs és zöldségpépek 

fogyaszthatók. 

A későbbiekben pedig a garantáltan laktóz- és galaktózmentes élelmiszerek közül kell válogatnia a 

betegeknek. 

Tilos fogyasztani: 
Tej, aludttej, író, kefir, joghurt, tejszín, tejföl, túró, vaj, margarinok egy része (nem mindegyik), 

tejpor, túrórudi, sajtok. 

Korlátozás nélkül adhatók a színhúsok (marha, sertés, baromfi, hal), kolbász, szalámi, sonkafélék. 

Tilos: 

Belsőségek: máj, agyvelő, vese, lép, tüdő, szív, 

Vörösáruk: előállításuk során állományjavítóként 0,3% laktózt tartalmazó Na-kazeinátot használnak 

(tejfehérjét is, de abban nincs laktóz), 

Hurkák: magas belsőségtartalmuk miatt 

Konzervek: májkrém, löncshús, uzsonnahús, vagdalthús (állományjavítók miatt) 

Mirelitek: hamburger, bélszínroló, csevab 

Szószos, tejfölös készételek 

Az összes kenyérféleség és a vizes zsemle is jól beépíthető az étrendbe. 

Tilos: 

Kifli, császárzsemle, kalács, kétszersült, hajtogatott leveles tészták, bukták, stangli, briós, (túróval, 

tejjel, sajttal, vajjal, Rámával készült termékek). 

Bébiételeken fel van tüntetve az összetétel, ezért mindig használjuk az élelmiszercímke nyújtotta 

segítséget! 

Zöldségfélék közül kerülendő a lencse, szárazbab, szója és a zöldborsó. 

Édesipari termékek esetében  a gyártótól kért információ segíthet, valamint a Táplálékallergia és 

Intolerancia Adatban információi, füzetei. 

Tilos: tejcsokoládé, nugátok, tejkaramella, tejdropsz, süteményporok, palacsintapor, lángospor, 

ostyák, linzerek, furék, francia bonbon, fagylaltok, parfék, mogyorókrém. 

Tojás, zöldségek, gyümölcsök adhatók, kivéve a muskotályos szőlőt! 

A diéta kalcium tartalma igen alacsony a tejmentesség miatt, ezért különös gondot kell fordítani a 

kalcium pótlására! Pezsgőtabletták, Ca-tartalmú ásványvizek, valamint kalcium tartalmú étrend 

kiegészítő készítmények fogyasztásával növelhetjük a kalcium-bevitelt. 

Pl.: Kékkuti, Apenta-, Büki-, Fonyódi-, Harkányi ásványvíz, Harmatvíz, Kristályvíz, Mohai Anna, 

Parádi víz. 

Reméljük, hogy ezen dokumentum átadásával hozzájárulhatunk az Ön mielőbbi felépüléséhez! 


