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Classic galactosemia is a genetic disorder of galactose metabolism due to profound 
deficiency of the enzyme galactose-1-phosphate uridylyltransferase (GALT). The current 
standard of treatment - a galactose-restricted diet - fails to prevent the development of 
burdensome impairments of fertility, brain and bone health. In chapter 1 we further 
elaborate on this disorder and its complications, and introduce the objectives of this 
thesis. Our objective was to develop an animal model that allows organ studies 
throughout development and pharmacologic compound testing. Furthermore, the work 
presented in this dissertation aimed to expand clinical insights on fertility, brain and 
bone health complications, to improve patient care and counseling. 

In order to move classic galactosemia research forward, there was a high need for a 
novel disease model, since the existing models are less amenable to organ studies 
throughout development and high-throughput screening of pharmacologic compounds. 
Chapter 2 describes the generation of a galt knockout zebrafish model and its pheno-
typical characterization. Using a TALEN approach, knockout of the galt gene was suc-
cessfully established. Analogous to humans, biochemical assays confirmed essentially 
undetectable galt enzyme activity and, upon exposure to exogenous galactose, accumu-
lation of galactose-1-phosphate in knockout fish. Moreover, galt knockouts exhibited 
reduced motor activity and a premature decline of egg production, resembling the 
human phenotype of neurological sequelae and ovarian damage. In conclusion, this 
model mimics the human phenotype at biochemical and clinical levels and will contrib-
ute to improved understanding and management of this disorder.  

The next two chapters of this dissertation focus on fertility impairments in female 
patients. Primary ovarian insufficiency (POI) comprises a continuum of impaired ovarian 
function and represents the most frequent long-term complication of classic galacto-
semia. For years, chance of spontaneous conception was assumed to be marginal for 
these women, yet spontaneous pregnancies have been reported regularly in this group. 
In chapter 3 we present the results of an international, epidemiological study on fertility 
in a cohort of 85 women with classic galactosemia and POI. Many women did not try to 
conceive, because they were told they could not have children. In those women that 
attempted to conceive, pregnancy rate was higher than expected (9/21 = 42.9%). This 
shifting paradigm carries significant implications for reproduction counseling and the 
application of fertility preservation techniques in this group. 

Physicians are often asked about possible options to preserve fertility in female pa-
tients. However, due to the lack of guidelines on fertility preservation in this population, 
there is a great diversity of approaches around the world. Chapter 4 addresses recom-
mendations on fertility preservation in girls and women with classic galactosemia, de-
veloped with the support of an international multidisciplinary expert team. We propose 
that the uncertainty surrounding success rates of fertility preservation and the likely 
significant chance of spontaneous pregnancy warrant counseling towards conservative 
application of these techniques. If preservation of fertility is truly wished for, cryopres-
ervation of ovarian tissue in young prepubertal girls in a research setting currently 
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seems the best option, since cryopreservation of oocytes at a later age is likely unsuc-
cessful.  

The brain represents the other main target of organ damage in classic galactosemia. 
Despite decades of research, only little is known about the neural correlates of the 
pallet of cognitive impairments encountered by these patients. Chapter 5 encompasses 
an explorative functional magnetic resonance imaging (fMRI) study on resting-state 
neural networks. With this study, we are the first to investigate functional connectivity 
during rest in this population, using a seed-based approach. Resting-state networks 
were characterized in 13 adolescent patients and 13 healthy controls, and results point 
towards several substantial group differences. Alterations were observed in resting-
state functional networks involved in sensory-motor integration, (visuo)spatial capaci-
ties, motor (speech) planning, language production, and working memory, which is in 
line with the neurocognitive profile of patients. Most importantly, across several anal-
yses, repeatedly altered connectivity of some brain regions was observed (lingual gyrus, 
precentral gyrus, insula and cuneus), suggesting these brain regions might be of special 
relevance. These findings provide directions for future in-depth studies, aiming to fur-
ther elucidate the role of these key brain regions in disease pathogenesis. Also, our 
results shed light on new potential targets for clinical interventions, including 
(visuo)spatial capacities, which require further exploration in clinical studies.   

Additionally, previous investigations indicate an association between classic galacto-
semia and decreased bone mass. However, these studies were of limited sample size 
and results varied, leaving the extent of bone health impairment and its relevance for 
patient care undefined. We conducted a systematic review and meta-analysis on bone 
mineral density (BMD) in adults and children with classic galactosemia to evaluate bone 
health in this population and the need of monitoring and treatment (chapter 6). We 
demonstrate that bone health in general is mildly affected (mean BMD Z-score = -0.7) 
and that an estimated proportion of 10-25% of patients with classic galactosemia could 
be at risk for a low bone mass (BMD Z-score ≤-2). Therefore, follow-up and treatment 
are warranted. 

A revised strategy for diagnosis, treatment and follow-up of reduced bone mass in 
this population is presented in chapter 7. We recommend regular evaluation of nutri-
tional status and diet, physical activity, and, in females, ovarian function. Serial dual-
energy X-ray absorptiometry (DXA) scans are advised to accurately monitor BMD. 

Finally, in chapter 8, results are discussed and directions for future research are sug-
gested.  
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Klassieke galactosemie is een aangeboren aandoening van de galactosestofwisseling, 
veroorzaakt door ernstige deficiëntie van het enzym galactose-1-fosfaat uridylyltransfe-
rase (GALT). De huidige behandelstandaard – een galactose-beperkt dieet – kan ernsti-
ge beperkingen van vruchtbaarheid, brein en botgezondheid niet voorkomen. In hoofd-
stuk 1 gaan we verder in op deze aandoening en haar complicaties en introduceren we 
de doeleinden van dit proefschrift. Doelstelling was een diermodel te ontwikkelen dat 
kan voorzien in orgaanstudies gedurende verschillende levensfasen en het testen van 
farmacologische stoffen. Bovendien beoogde dit proefschrift de klinische inzichten in de 
complicaties van eierstokken, brein en botten te vergroten om de patiëntenzorg en 
counseling te verbeteren.  

Om het onderzoek naar klassieke galactosemie een impuls te kunnen geven, was er 
grote behoefte aan een nieuw diermodel. De reeds beschikbare diermodellen (fruitvlieg 
en muis) zijn minder geschikt voor het bestuderen van organen gedurende verschillen-
de levensfasen en voor het snel en efficiënt screenen van farmacologische stoffen. 
Daarom besloten wij een zebravismodel voor klassieke galactosemie te creëren. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkeling van een galt knockout zebravismodel en de 
typering van het fenotype. Succesvolle uitschakeling van het galt gen (knockout) werd 
bereikt middels een TALEN methode. Net als mensen met klassieke galactosemie had-
den knock-out vissen een niet-detecteerbare galt enzymactiviteit. Tevens vond na 
blootstelling aan galactose forse stapeling van galactose-1-fosfaat plaats in het lichaam. 
Bovendien lieten galt knockout vissen een verminderde lichamelijke activiteit en een 
vroegtijdige afname van de eitjesproductie zien, overeenkomstig aan het beeld van 
neurologische afwijkingen en eierstokschade in mensen met klassieke galactosemie. 
Concluderend bootst dit model het menselijke fenotype na op zowel biochemische als 
klinische niveaus. Toekomstige studies in dit zebravismodel zullen onze kennis over de 
ziekte vergroten en zullen bijdragen aan een betere behandeling van de aandoening. 

De volgende twee hoofdstukken van dit proefschrift richten zich op de vruchtbaar-
heidsproblemen in vrouwelijke patiënten. Primaire ovariuminsufficiëntie (POI) omvat 
een breed scala aan symptomen van verminderde eierstokfunctie en is de meest fre-
quente lange termijn complicatie van klassieke galactosemie. Jarenlang werd gedacht 
dat de kans op spontane zwangerschap voor deze vrouwen nihil was. Echter, spontane 
zwangerschappen zijn wel degelijk regelmatig gerapporteerd in deze groep. In 
hoofdstuk 3 presenteren we de resultaten van een internationale, epidemiologische 
studie naar vruchtbaarheid in 85 vrouwen met klassieke galactosemie en POI. Veel van 
deze vrouwen hadden niet geprobeerd zwanger te worden, omdat hen was verteld dat 
ze geen kinderen konden krijgen. In de vrouwen die hadden gepoogd zwanger te 
worden, was het aantal zwangerschappen hoger dan verwacht (9/21 = 42,9%). Deze 
verschuivende opvatting over zwangerschapskans brengt aanzienlijke gevolgen met zich 
mee voor reproductiecounseling en de toepassing van fertiliteitspreservatie in deze 
groep. 
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Aan behandelend artsen wordt vaak gevraagd of er mogelijkheden bestaan om de 
vruchtbaarheid van vrouwelijke patiënten te waarborgen. Echter, door het gebrek aan 
richtlijnen over fertiliteitspreservatie in deze populatie bestaat er wereldwijd een grote 
diversiteit in aanpak. Hoofdstuk 4 beschrijft aanbevelingen voor fertiliteitspreservatie in 
meisjes en vrouwen met klassieke galactosemie, die tot stand zijn gekomen met de 
ondersteuning van een internationaal multidisciplinair expertteam. De onbekende slag-
ingskansen van fertiliteitspreservatie en de aanzienlijke kans op spontane zwangerschap 
vragen om counseling richting een terughoudende toepassing van deze technieken. Als 
de wens om preservatie van fertiliteit groot blijft, lijkt op dit moment het invriezen van 
eierstokweefsel in jonge, pre-puberale meisjes, in de setting van een wetenschappelijk 
onderzoek, de beste optie. Het invriezen van eicellen op latere leeftijd is waarschijnlijk 
niet succesvol als gevolg van de op dat moment reeds vergevorderde eierstokschade.  

Het andere hoofddoelwit van orgaanschade in klassieke galactosemie is het brein. 
Ondanks vele jaren van onderzoek is weinig bekend over de mechanismen onderliggend 
aan het scala aan cognitieve beperkingen die deze patiënten kunnen ontwikkelen. 
Hoofdstuk 5 omvat een exploratieve functionele MRI studie, waarbij voor de eerste keer 
de breinnetwerken in rust in deze populatie worden bestudeerd. Middels een seed-
based benadering werden functionele netwerken in rust gekarakteriseerd in 13 
jongvolwassen patiënten en 13 gezonde controles, waarbij enkele substantiële groeps-
verschillen werden gevonden. Veranderingen werden gezien in netwerken betrokken bij 
de integratie van het sensorische en motorische systeem, (visuo)spatiële functies, mo-
torische (spraak)planning, taalproductie en werkgeheugen. Dit is in lijn met het neu-
rocognitieve profiel van mensen met klassieke galactosemie. Enkele hersengebieden 
(gyrus lingualis, pre-centrale gyrus, insula en cuneus) toonden herhaaldelijk abnormale 
functionele verbindingen in patiënten, wat erop kan duiden dat deze gebieden van 
bijzondere relevantie zijn. De huidige bevindingen bieden aanknopingspunten voor 
toekomstige onderzoeken, die de rol van deze hersengebieden in de ontstaanswijze van 
de ziekte verder kunnen ontrafelen. Ook wijzen onze resultaten op mogelijke nieuwe 
doelwitten voor interventies, waaronder de (visuo)spatiële vaardigheden, die echter 
eerst verdere bestudering behoeven in klinische studies.  

Daarnaast boden eerdere onderzoeken aanwijzingen voor een samenhang tussen 
klassieke galactosemie en verlaagde botmassa. Deze studies waren echter van beperkte 
grootte en de resultaten van de verschillende onderzoeken varieerden, waardoor de 
mate van botdichtheidsafname en de klinische relevantie nog altijd onduidelijk bleven. 
Wij voerden een systematische review en meta-analyse uit naar botdichtheid in volwas-
senen en kinderen met klassieke galactosemie om de botgezondheid in deze populatie 
te evalueren en de noodzaak tot monitoring en behandeling vast te stellen (hoofdstuk 
6). Wij toonden aan dat de botgezondheid over het algemeen mild is aangetast en dat 
naar schatting 10-25% van de patiënten risico loopt op een te lage botmassa. Derhalve 
zijn monitoring en behandeling van botdichtheid in deze groep gerechtvaardigd.  
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Een herziende strategie voor diagnostiek, behandeling en follow-up van verminderde 
botmassa in deze populatie wordt gepresenteerd in hoofdstuk 7. Wij adviseren regelmatige 
evaluatie van voedingsstatus en dieet, lichamelijke activiteit en, in vrouwelijke patiënten, 
eierstokfunctie. Herhaaldelijke botscans worden aanbevolen om de botdichtheid accuraat 
te monitoren. 

Ten slotte worden in hoofdstuk 8 alle resultaten bediscussieerd en worden sugges-
ties voor toekomstige vervolgonderzoeken gegeven. 
  


