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::  Choroba spichrzania glikogenu z powodu 
niedoboru kinazy fosforylazy 
 
Orpha number: ORPHA 370 
 

 
STRESZCZENIE 
 
Choroba spichrzania glikogenu (GSD) z powodu niedoboru kinazy fosforylazy to grupa 
wrodzonych wad metabolizmu glikogenu, która jest klinicznie i genetycznie różnorodna. Grupa 
ta obejmuje chorobę spichrzania glikogenu z powodu niedoboru kinazy fosforylazy  (PhK) 
wątrobowej, chorobę spichrzania glikogenu z powodu niedoboru kinazy fosforylazy  (PhK) 
mięśniowej oraz  chorobę spichrzania glikogenu z powodu niedoboru kinazy fosforylazy  (PhK) 
wątrobowej i mięśniowej (sprawdź te terminy). Częstość występowania szacowana jest na 
1/100000 urodzeń. Choroba spichrzania glikogenu (GSD) z powodu niedoboru kinazy 
wątrobowej jest najczęściej występującym podtypem i objawia się we wczesnym dzieciństwie 
hepatomegalią, opóźnieniem wzrostu i łagodnym opóźnieniem rozwoju ruchowego. W wieku 
dorosłym objawy z reguły ustępują. Pacjenci z chorobą spichrzania glikogenu z powodu 
niedoboru kinazy fosforylazy wątrobowej i mięśniowej mogą mieć wyraźną hepatomegalię i 
łagodną hipotonię mięśniową. Choroba spichrzania glikogenu z powodu niedoboru kinazy 
fosforylazy  (PhK) mięśniowej objawia się w okresie młodzieńczym lub po osiągnięciu dorosłości 
nietolerancją wysiłku, bólem mięśni oraz czasami mioglobinurią, ale objawy są z reguły łagodne. 
Kinaza fosforylazy to enzym, która odgrywa kluczową rolę w regulacji glikogenolizy i jest 
niezbędny do fosforylazowej aktywacji glikogenu. Składa się z czterech kopii każdej z czterech 
podjednostek (alfa, beta, gamma i kalmoduliny), kodowanych przez różne geny na różnych 
chromosomach, o innej ekspresji w poszczególnych tkankach. Choroba spichrzania glikogenu 
(GSD) z powodu niedoboru kinazy wątrobowej spowodowana jest mutacjami w genach 
<PHKA2> lub <PHKG2>, kodujących wątrobowe izoformy podjednostek alfa i gamma kinazy 
fosforylazy. Dziedziczenie jest odpowiednio autosomalne recesywne,  sprzężone z 
chromosomem X. Choroba spichrzania glikogenu (GSD) z powodu niedoboru kinazy wątrobowej 
i mięśniowej dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny i spowodowana jest mutacjami 
w genie < PHKB> kodującym podjednostkę beta kinazy fosforylazy. Izoformy specyficzne dla 
mięśni podjednostek alfa i gamma kinazy fosforylazy są kodowane odpowiednio przez geny 
<PHKA1> i <PHKG1>, ale do dnia dzisiejszego mutacje zostały rozpoznane tylko w genie 
<PHKA1> u pacjenta z chorobą spichrzania glikogenu z powodu niedoboru kinazy fosforylazy  
(PhK) mięśniowej. Dziedziczenie sprzężone jest z chromosomem X (<PHKA1) 
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim 
informacje w żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej 
wykwalifikowanych specjalistów i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do 
diagnozowania lub leczenia. 

 
 
 


