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STRESZCZENIE 
 

Choroba spichrzania glikogenu  (GSD) spowodowana deficytem wątrobowej kinazy 

fosforylazy glikogenowej (PhK) jest łagodną  wrodzoną wadą  metabolizmu glikogenu, 

charakteryzującą się hepatomegalią, opóźnieniem wzrostu i łagodnym opóźnieniem 

rozwoju ruchowego w dzieciństwie. Jest to najpopularniejsza choroba spichrzeniowa 

glikogenu spowodowana niedoborem PhK (sprawdź ten termin), z częstością 

występowania ok. 1/100,000 urodzeń. U pacjentów we wczesnym dzieciństwie występuje 

hepatomegalia, opóźniony wzrost i  niewielkie opóźnienie rozwoju ruchowego. Szybko 

występująca hipoglikemia i hiperlipidemia nie są stałe i, jeśli występują, najczęściej są 

łagodne. U osób dorosłych z reguły brak objawów. Okrągła twarz z pełnymi  policzkami i 

osteopenia zostały odnotowane w wyjątkowych przypadkach dziedziczenia sprzężonego 

z chromosomem X. Zwiększone ryzyko marskości wątroby z powodu zwłóknienia wątroby 

obserwowano w przypadku dziedziczenia autosomalnego recesywnego. Kinaza 

fosforylazy (PhK) to enzym, który odgrywa kluczową rolę w regulacji glikogenolizy, jako 

że jest niezbędny do fosforylacji glikogenu. Składa się z czterech kopii, a każda z nich z 

czterech podjednostek (alfa, beta, gamma i kalmodulina), kodowanych  przez różne geny 

na różnych chromosomach i podlegające innej ekspresji w poszczególnych tkankach. 

Najbardziej powszechnym typem GSD wywołanym deficytem kinazy fosforylazy 

wątrobowej jest typ recesywny sprzężony z chromosomem X (XLG), spowodowany 

mutacją genu < PHKA2> ( Xp22.2-p22.1), kodującego izoenzym wątrobowy z 

podjednostką alfa. Jeżeli niedobór enzymu występuje w erytrocytach i komórkach 

wątroby schorzenie klasyfikowane jest jako XLG1, jeżeli niedobór enzymu występuje 

tylko w komórkach wątroby to klasyfikowana jest jako XLG2, aczkolwiek badania 

pokazały, że w obydwu przypadkach mutacje występują w tej samej podjednostce. Typ 

autosomalny recesywny spowodowany jest mutacją genu < PHKG2> (16p12.1-p11.2), 
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kodującego izoenzym wątrobowy z podjednostką gamma. Niedobór PhK spowodowany 

tymi wszystkimi mutacjami prowadzi do gromadzenia się glikogenu w wątrobie. 

Diagnostyka biochemiczna opiera się na pomiarach aktywności kinazy fosforylazy w 

komórkach krwi lub komórkach wątroby pobranych podczas biopsji. Niektórzy pacjenci 

mogą mieć prawidłowy poziom aktywności enzymu w czerwonych krwinkach (wariant 

XLG2). Poziom transaminaz w osoczu może być podniesiony.  Badanie genetyczne jest 

przydatne celem potwierdzenia lub ustalenia diagnozy. Diagnostyka różnicowa obejmuje 

inne choroby spichrzania glikogenu, takie jak niedobór fosforylazy wątrobowej (GSD typu 

VI), niedobór enzymu odszczepiającego glikogen (GSD typu III ) oraz GSD,  wywołaną 

niedoborem glukozo-6-fosfatazy (sprawdź te terminy).  Większość pacjentów nie wymaga 

specjalistycznego leczenia. Hipoglikemia może być kontrolowana przez odpowiedni 

sposób żywienia (częste posiłki bogate w węglowodany i suplementacja ). Przebieg 

kliniczny jest łagodny, a pacjenci osiągają odpowiedni wzrost i wagę w dorosłości. 

Poziom życia jest w normie. . 
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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. 

 
 
 


