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:: Choroba spichrzania glikogenu spowodowana 

niedoborem glukozo-6-fosfatazy 

Orpha number: ORPHA364 

 

 

Definicja choroby: 

Glikogenoza spowodowana niedoborem glukozo-6-fosfatazy (G6P) lub choroba spichrzania glikogenu 

(glycogen storage disease-GSD) typu 1 to grupa wrodzonych chorób metabolicznych obejmująca typy a i 

b, a charakteryzująca się niską tolerancją na głodzenie, opóźnieniem wzrostu oraz hepatomegalią będącą 

wynikiem gromadzenia się glikogenu i tłuszczu w wątrobie. 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania nie jest znana. Roczna częstość występowania wynosi około 1/100 000 urodzeń. 

Typ Ia dotyka 80% pacjentów. Istnienie innych typów (c, d)  nie zostało potwierdzone. 

 

Obraz kliniczny: 

Choroba manifestuje się w momencie narodzin hepatomegalią lub, dużo częściej, pomiędzy trzecim i 

czwartym miesiącem życia hipoglikemią spowodowaną brakiem pokarmu. U pacjentów występuje 

powiększenie wątroby, opóźnienie wzrostu, osteopenia, czasami osteoporoza, okrągła twarz o pełnych 

policzkach, nefromegalia oraz częste krwawienia spowodowane dysfunkcją płytek. Dodatkowo w typie b 

występują infekcje oraz choroba zapalna jelit spowodowane neutropenią i dysfunkcją neutrofilów. 

Powikłania późne dotyczą wątroby (gruczolaki oraz dużo rzadziej rak wątroby) oraz nerek (białkomocz i 

czasami niewydolność nerek). 

 

Etiologia: 

Choroba spowodowana jest dysfunkcją w układzie G6P, kluczowym etapie regulacji glikemii. Mutacje 

genu G6PC (17q21) spowodowane są niedoborem katalitycznej podjednostki G6P-alfa, której ekspresja 

ograniczona jest do wątroby, nerek oraz jelit (typ a), a mutacje w genie SLC37A4 (11q23) powodują 

niedobór transportera G6P (G6PT) lub translokazy G6P  (typ b). 

 

Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie stawia się na podstawie obrazu klinicznego oraz poziomu glikemii i kwasicy mleczanowej po 

posiłku (hiperglikemia i hipolaktacydemia) i po trzech do czterech godzin głodzenia (hipoglikemia i 

hiperlaktacydemia). Poziom kwasu moczowego, triglicerydów oraz cholesterolu jest podwyższony. Brak 

odpowiedzi glikemicznej na glukagon. Potwierdzenie rozpoznania stanowi molekularne badanie 

genetyczne. Biopsja wątroby w celu pomiaru aktywności G6P staje się coraz rzadsza. 
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Rozpoznanie różnicowe: 

W rozpoznaniu różnicowym należy rozważyć inne glikogenozy, a szczególnie glikogenozę spowodowaną 

niedoborem enzymu odgałęziającego glikogen (niedobór GDE) lub GSD typu III, ale w tym przypadku 

glikemia i laktacydemia są wysokie po posiłku i niskie po okresie głodzenia. Pierwotne guzy wątroby oraz 

zespół Peppera (przerzuty nerwiaka zarodkowego do wątroby) można łatwo wykluczyć na podstawie 

danych klinicznych i ultrasonograficznych. 

 

Diagnostyka prenatalna: 

Rozpoznanie prenatalne jest możliwe dzięki badaniu molekularnemu amniocytów lub kosmków kosmówki. 

Można rozważyć przedimplantacyjne badanie genetyczne. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Dziedziczenie jest autosomalne recesywne. Należy zaoferować konsultację genetyczną. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Postępowanie polega na zapobieganiu hipoglikemii (częste posiłki, noce karmienie przez rurkę nosowo-

żołądkową, później z dodatkiem niegotowanej skrobii), kwasicy (ograniczenie przyjmowania fruktozy i 

galaktozy, suplementacja dwuwęglanów), hipertriglicerydemii (dieta, cholestyramina, statyny), 

hiperurykemii (allopurinol) oraz powikłaniom wątrobowym. Po wykryciu mikroalbuminurii należy rozpocząć 

leczenie osłonowe nerek przy użyciu inhibitora enzymu konwertującego. W przypadku osteoporozy może 

być konieczne podawanie bisfosfonianów. Przeszczep wątroby przeprowadzony z powodu zaburzeń 

metabolicznych lub raka wątroby prowadzi do wyrównania hipoglikemii, ale zaburzenia funkcji nerek mogą 

postępować, a w typie b neutropenia nie zawsze zostaje wyrównana. W przypadku ciężkiej niewydolności 

nerek można dokonać transplantacji. W kilku przypadkach dokonano łączonej transplantacji wątroby i 

nerki. 

 

Rokowanie: 

Przy odpowiednim postępowaniu rokowanie jest lepsze: u pacjentów występuje prawie normalna długość 

życia. 
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This publication is part of the project / joint action ‘677024 / RD-ACTION’ which has received funding from 

the European Union’s Health Programme (2014-2020). 

 

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. 

 

 

 


