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::  Choroba spichrzania glikogenu (GSD) z powodu 
niedoboru kinazy fosforylazy mięśniowej 
 
Orpha number: ORPHA 715 
 

 
STRESZCZENIE 
 
Choroba spichrzania glikogenu (GSD) z powodu niedoboru kinazy fosforylazy mięśniowej jest 
łagodną wadą metabolizmu glikogenu, charakteryzującą się nietolerancją wysiłku. Choroba jest 
bardzo rzadka z mniej niż 30 przypadkami opisanymi w literaturze. Choroba rozpoczyna się w 
wieku młodzieńczym lub wczesnej dorosłości. U pacjentów może występować nietolerancja 
wysiłku z bólem mięśni, mrowienie, zmęczenie oraz czasami mioglobinuria. W niektórych 
przypadkach u pacjentów występuje postępująca słabość mięśni. Objawy są z reguły łagodne, a 
miopatia może być bezobjawowa. Może wystąpić forma noworodkowa z uogólnioną mięśniową 
hipotonią i niewydolnością oddechową. Kinaza fosforylazy to enzym, który 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. 
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> , a dziedziczenie jest sprzężone z chromosomem X. 
Diagnoza biochemiczna formy mięśniowej polega na zbadaniu poziomu kinazy fosforylazy w 
bioptacie z mięśnia. Badanie genetyczne jest przydatne do weryfikacji i potwierdzenia diagnozy. 
Diagnostyka różnicowa obejmuje choroby spichrzania glikogenu z powodu niedoboru 
miofosforylazy (GSD typu V) oraz inne GSD dotyczące mięśni (GSD typu XI, XII, XIII i XIV) 
(sprawdź te terminy). Większość pacjentów nie wymaga specyficznego leczenia. Rokowanie jest 
w zasadzie dobre.  
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Streszczenie To Zostało Przetłumaczone Dzięki Wsparciu Finansowemu Xxx [W Razie 
Potrzeby] 
 

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. 
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