Glikogenozy — choroby genetyczne związane
z zaburzeniami metabolizmu glikogenu
STRESZCZENIE

Małgorzata Bejtka
Dominika Malińska

*

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Polska Akademia Nauk,
Warszawa
Instytut Biologii Doświadczalnej im.
Marcelego Nenckiego, Polska Akademia
Nauk, ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093
Warszawa; tel.: (22) 589 23 13, e-mail:
d.malinska@nencki.gov.pl

*

Artykuł otrzymano 10 lutego 2011 r.
Artykuł zaakceptowano 23 marca 2011 r.
Słowa kluczowe: miopatie metaboliczne,
glikogen, GSD, glikogenozy, metabolizm
glukozy

G

likogenozy to choroby genetyczne wynikające z zaburzeń metabolizmu glikogenu —
polimerycznej cząsteczki wielocukru będącego materiałem zapasowym, służącym jako
wewnątrzkomórkowe źródło glukozy. Dotychczas opisano 13 typów glikogenoz, związanych z mutacjami w genach dla różnych enzymów, bezpośrednio bądź pośrednio regulujących proces syntezy i degradacji glikogenu. Obraz kliniczny tych chorób obejmuje przede
wszystkim zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby, mięśni poprzecznie prążkowanych oraz
tkanki nerwowej, jako że w metabolizmie tych właśnie narządów i tkanek glikogen odgrywa szczególnie istotną rolę. Spektrum oraz stopień nasilenia objawów są bardzo zróżnicowane, i zależą zarówno od typu (lub podtypu) glikogenozy, jak i od indywidualnych cech
pacjenta. Terapia glikogenoz opiera się przede wszystkim na leczeniu objawowym oraz na
stosowaniu odpowiedniej diety. Enzymatyczna terapia zastępcza obecnie dostępna jest jedynie w przypadku glikogenozy typu II, trwają natomiast badania nad opracowaniem terapii
genowej dla niektórych typów tych chorób.

WPROWADZENIE — Struktura i metabolizm glikogenu

Wewnątrzkomórkowe zapasy glukozy u ssaków przechowywane są najczęściej w postaci glikogenu — polimerycznej cząsteczki złożonej z reszt glukozowych połączonych liniowo wiązaniami α-1,4-glikozydowymi oraz wiązaniami
α-1,6-glikozydowymi wprowadzającymi rozgałęzienia w cząsteczce (Ryc. 1).

Wykaz skrótów: AMP (ang. adenosine-5’-monophosphate) — adenozyno-5’monofosforan; APBD (ang. adult polyglucosan body disease) — forma glikogenozy IV
występująca u dorosłych, charakteryzująca
się powstawaniem ciałek poliglukozanowych; GAA (ang. alpha-glucosidase) — alfaglukozydaza; GBE1 (ang. glycogen branching
enzyme 1) — enzym rozgałęziający glikogen; GDE (ang. glycogen debranching enzyme) — amylo-1,6-glukozydaza, enzym usuwający rozgałęzienia; GLUT2 (ang. glucose
transporter type 2) — transporter glukozy;
GLUT4 (ang. insulin-responsive glucose transporter type 4) — insulinozależny transporter
glukozy; GSD (ang. glycogen storage disease)
— choroba spichrzeniowa glikogenu; GYS2
(ang. glycogen synthase 2) — syntaza glikogenowa; LDH (ang. lactate dehydrogenase
A) — dehydrogenaza mleczanowa; PFKM
(ang. muscle phosphofructokinase) — izoforma mięśniowa fosfofruktokinazy; PGAM
(ang. muscle phosphoglycerate mutase 2) —
izoforma mięśniowa mutazy fosfoglicerynianowej; PHK (ang. phosphorylase kinase)
— wątrobowa izoforma kinazy fosforylazowej; PYGL (ang. liver glycogen phosphorylase) — wątrobowa izoforma fosforylazy
glikogenowej; PYGM (ang. muscle glycogen
phosphorylase) — mięśniowa izoforma fosforylazy glikogenowej; SR (ang. sarcoplasmatic
reticulum ) — siateczka sarkoplazmatyczna
Rycina 1. Synteza i degradacja glikogenu. Wiązania α-1,4-glikozydowe (zaznaczone kolorem zielonym) tworzone są przez syntazę glikogenową, a degradowane przez fosforylazę glikogenową. Za tworzenie wiązań
α-1,6-glikozydowych (zaznaczone na czerwono) odpowiada enzym rozgałęziający, który odczepia fragmenty zbudowane z ok. 6-8 reszt glukozowych z końca łańcucha i przyłącza ją do szóstego węgla cząsteczki
glukozy oddalonej o kilka reszt od końca łańcucha (tego samego bądź sąsiedniego). Podczas degradacji glikogenu, wiązania α-1,6-glikozydowe hydrolizowane są przez enzym usuwający rozgałęzienia. Enzym ten
katalizuje również przeniesienie do łańcucha głównego 3 reszt glukozowych pozostałych przy łańcuchu
bocznym (fosforylaza glikogenowa prowadzi degradację glikogenu jedynie do pozycji oddalonej o 4 reszty
glukozy od odgałęzienia, prowadząc do powstania tzw. dekstryny granicznej).
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Rycina 2. Regulacja aktywności syntazy oraz fosforylazy glikogenowej. Syntaza glikogenowa, fosforylaza glikogenowa oraz
kinaza fosforylazowa mogą występować w dwóch formach (a i b) w zależności od stopnia ufosforylowania. Formy aktywne
to formy a, formy b przeważnie są nieaktywne (choć mogą ulegać aktywacji np. pod wpływem silnego działania aktywatorów
allosterycznych). Kinaza białkowa A (PKA) katalizuje fosforylację syntazy glikogenowej, prowadzącą do przejścia tego enzymu w formę nieaktywną. Pośrednio (poprzez aktywację kinazy fosforylazowej) doprowadza też do fosforylacji fosforylazy glikogenowej, co w przypadku tego enzymu działa aktywująco. Defosforylacja syntazy glikogenowej (prowadząca do aktywacji
tego enzymu) oraz kinazy fosforylazowej (prowadząca do inaktywacji) katalizowana jest przez fosfatazę-1 białek (PP1), aktywowaną m. in. wskutek działania insuliny. Dodatkowo, enzymy te znajdują się pod wpływem regulatorów allosterycznych,
takich jak glukozo-6-fosforan czy AMP.

Rozgałęzienia zapewniają globularną strukturę cząsteczki
glikogenu, co poprawia jej rozpuszczalność w środowisku
wewnątrzkomórkowym, a także zwiększa liczbę wolnych
końców, usprawniając jego syntezę i degradację.
Przyłączanie reszt glukozowych do cząsteczki glikogenu katalizowane jest przez syntazę glikogenową. Substratem dla tego enzymu jest UDP-glukoza, syntetyzowana
przy udziale urydililotransferazy glukozo-1-fosforanowej
z glukozo-1-fosforanu i UTP. Syntaza glikogenowa katalizuje powstawanie wiązań 1,4-glikozydowych. Natomiast
wiązania 1,6-glikozydowe, odpowiedzialne za tworzenie
rozgałęzień, syntetyzowane są przez enzym rozgałęziający.
Degradacja glikogenu wymaga współdziałania fosforylazy
glikogenowej (hydrolizującej wiązania 1,4-glikozydowe)
oraz enzymu usuwającego rozgałęzienia, hydrolizującego
wiązania 1,6-glikozydowe (Ryc. 1).
Synteza i degradacja glikogenu kontrolowane są poprzez
regulację aktywności syntazy oraz fosforylazy glikogenowej [1]. Enzymy te podlegają regulacji allosterycznej ze strony metabolitów wewnątrzkomórkowych (np. glukozo-6-fosforanu). Na ich aktywność wpływają również modyfikacje
kowalencyjne, przede wszystkim fosforylacja. Stopień ufosforylowania syntazy i fosforylazy glikogenowej kontrolowaPostępy Biochemii 57 (2) 2011

ny jest przez szlaki zależne
od hormonów regulujących
metabolizm energetyczny
komórek (Ryc. 2). Insulina,
wydzielana podczas poposiłkowej hiperglikemii, stymuluje syntezę glikogenu,
zwiększa także pobieranie
glukozy z krwi przez mięśnie szkieletowe (poprzez
translokację transportera
glukozy GLUT4 do błony
komórkowej). Z kolei uwalnianie glukozy z glikogenu
stymulowane jest przez
glukagon, a także przez adrenalinę. Adrenalina, uwalniana do krwi w sytuacji
zagrożenia organizmu często związanej z koniecznością wykonania intensywnego wysiłku mięśniowego
(walka bądź ucieczka), stymuluje glikogenolizę zarówno w wątrobie, jak i w
mięśniach szkieletowych.
Natomiast glukagon, jako
hormon odpowiedzialny
za utrzymanie właściwego
stężenia glukozy we krwi
między posiłkami, powoduje degradację glikogenu
jedynie w wątrobie. Glukagon oraz adrenalina uruchamiają szlak prowadzący

do aktywacji kinazy białkowej A, która stymuluje degradację glikogenu aktywując
fosforylazę glikogenową, hamując jednocześnie aktywność
syntazy glikogenowej. Z kolei insulina powoduje aktywację
fosfatazy-1, sprzyjającej syntezie glikogenu [2].
Rola zapasów glikogenowych
w poszczególnych tkankach

W organizmie ssaków głównym miejscem syntezy i magazynowania glikogenu są mięśnie i wątroba. W innych
narządach ilość glikogenu jest dużo mniejsza (przykładowo, w mózgu jego zawartość w przeliczeniu na białko
jest ok. 10 razy mniejsza niż w mięśniach i ok. 100 razy
mniejsza niż w wątrobie [3]). Z racji zróżnicowania funkcji
pełnionych przez glikogen w poszczególnych narządach,
regulacja metabolizmu tego wielocukru podlega nieco innym, właściwym dla danego narządu zasadom. Możliwe
jest to m. in. dzięki występowaniu kilku izoform syntazy
i fosforylazy glikogenowej, charakteryzujących się różną
wrażliwością na czynniki aktywujące i inhibitory. Znane są dwie izoformy syntazy glikogenowej: wątrobowa
(obecna głównie w wątrobie) oraz mięśniowa (występuje
w pozostałych organach) [4], które różnią się lokalizacją
miejsc ulegających fosforylacji. Izoforma wątrobowa zawiera krótszą domenę C-końcową, brak w niej więc dwóch
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miejsc fosforylacji, które w izoformie mięśniowej zlokalizowane są właśnie w tej domenie. W izoformie wątrobowej występuje natomiast ulegająca fosforylacji reszta seryny (w pozycji 626), której brak w izoformie mięśniowej.
Poszczególne miejsca fosforylacji są miejscem działania
innych kinaz białkowych, takich jak AMPK (kinaza zależna od AMP), kinaza białkowa A czy białko p38. Dlatego
też różna może być podatność obu izoform na regulację ze
strony różnych szlaków sygnałowych [5]. Dodatkowo, stymulujące działanie glukozo-6-fosforanu na w pełni zdefosforylowany enzym jest silniejsze w przypadku izoformy
wątrobowej niż mięśniowej. Fosforylaza glikogenowa występuje w trzech izoformach: mięśniowej, mózgowej i wątrobowej, które są dominującymi formami w odpowiednich organach. Izoformy te różnią się przede wszystkim
wrażliwością na czynniki aktywujące: fosforylację, AMP
oraz glikogen.
Wątroba

Rolą zapasów glikogenu w wątrobie jest zapewnienie
stałego zaopatrzenia tkanek w glukozę w okresach między posiłkami. Glikogen jest intensywnie gromadzony w
wątrobie podczas poposiłkowej hiperglikemii (Ryc. 3). W
momencie spadku stężenia glukozy we krwi, wątrobowy
glikogen jest hydrolizowany i powstała glukoza uwalniana
jest do układu krążenia. W hepatocytach głównym substratem energetycznym są kwasy tłuszczowe, natomiast hydroliza glikogenu służy przede wszystkim zapewnieniu stałego poziomu glukozy we krwi [6]. Dlatego też hepatocyty
charakteryzuje wysoka aktywność glukozo-6-fosfatazy,
przekształcającej glukozo-6-fosforan w glukozę. Z kolei w
tych narządach, które gromadzą glikogen przede wszystkim dla zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych,
aktywność glukozo-6-fosfatazy jest znacznie niższa (często
na granicy wykrywalności), gdyż powstały tam glukozo-6fosforan (z glikogenu) jest bezpośrednio włączany w szlak
glikolizy [7]. W komórkach tych występuje izoforma β glukozo-6-fosfatazy, natomiast izoforma α tego enzymu wydaje się być zarezerwowana dla narządów odpowiedzialnych
za uwalnianie glukozy do krwi w warunkach hipoglikemii,
czyli dla wątroby i kory nerki.
Wysoką wydajność pobierania glukozy z krwi w warunkach hiperglikemii zapewniają obecne w hepatocytach białka transportujące glukozę (tzw. transportery
glukozy) GLUT2. W przeciwieństwie do transporterów
GLUT4 (obecnych m. in. w mięśniach i tkance tłuszczowej), transportery GLUT2 nie podlegają regulacji zależnej od insuliny, dlatego intensywność pobierania glukozy przez hepatocyty zależy niemal wyłącznie od stężenia
glukozy we krwi. Wysoka wydajność syntezy glikogenu
w wątrobie zapewniana jest dzięki obecności glukokinazy, która w przeciwieństwie do heksokinazy nie podlega hamowaniu zwrotnemu przez glukozo-6-fosforan [8].
Niskie powinowactwo glukokinazy oraz transportera
GLUT2 do glukozy (K m ok. 5 mM) powoduje, że intensywne pobieranie glukozy i synteza glikogenu zachodzą
wątrobie jedynie w warunkach podwyższonego stężenia
glukozy we krwi. Natomiast w warunkach normoglikemii, glukoza preferencyjnie pobierana jest z krwi przez
inne narządy.
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Oprócz hydrolizy glikogenu, źródłem glukozy uwalnianej z wątroby do krwi między posiłkami jest także glukoneogeneza — proces syntezy glukozy z prekursorów
niecukrowych, którego aktywność jest w wątrobie bardzo wysoka. Okazuje się, że procesy te są ściśle ze sobą
powiązane. Istnieją przesłanki wskazujące na to, iż część
glukozo-6-fosforanu powstałego wskutek glukoneogenezy zasila syntezę glikogenu nawet w sytuacji, gdy zachodzi uwalnianie glukozy z hepatocytów do krwi [9-11].
Prawdopodobnie zjawisko to zapobiega całkowitemu zużyciu wątrobowych zasobów glikogenowych w warunkach sprzyjających glikogenolizie. Warto nadmienić, że
w regulacji poziomu glukozy we krwi uczestniczy także kora nerki (choć z racji rozmiarów odgrywa znacznie
mniejszą rolę niż wątroba) [12]. Stąd metabolizm glukozy
w korze nerki wykazuje wiele podobieństw do hepatocytów, m. in. wysoką aktywność glukoneogenezy oraz występowanie transporterów GLUT2.
Mięśnie szkieletowe

Głównym zadaniem glikogenu zgromadzonego w mięśniach szkieletowych jest zapewnienie im dostatecznej
ilości substratów energetycznych w stanach intensywnego wysiłku. Szczególnie ważne jest to bezpośrednio po
wzroście obciążenia mięśniowego, zanim zwiększone zostanie zaopatrzenie mięśni w substraty energetyczne pochodzące z krwi (stymulacja przepływu krwi oraz uwalniania glukozy z wątroby). Zwiększenie częstości skurczów mięśni pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na
ATP. W pierwszej kolejności pozyskiwane jest ono z fosfokreatyny, jednak ten zasób szybko się wyczerpuje (zazwyczaj po kilku sekundach wzmożonej pracy mięśnia).
Wtedy głównym źródłem energii staje się uwalniany z
glikogenu glukozo-1-fosforan, przekształcany następnie
w glukozo-6-fosforan i włączany w szlak glikolizy (Ryc.
3). Wykazano, że po 30 minutach intensywnego wysiłku
glikogen może pokrywać ponad 50% zapotrzebowania
energetycznego mięśni [13]. Udział ten spada wraz ze
spadkiem intensywności wysiłku, a przy małym obciążeniu mięśni wystarczającym źródłem energii są pobierane
z krwi glukoza i kwasy tłuszczowe oraz zgromadzone w
mięśniach triglicerydy.
W komórkach mięśniowych daje się zauważyć wyraźnie niejednorodny rozkład zapasów glikogenowych.
Okazuje się, że glikogen zgromadzony w poszczególnych
przedziałach komórkowych jest wykorzystywany w innych sytuacjach. Zaobserwowano, że odporność mięśnia
na zmęczenie koreluje z ilością glikogenu zgromadzonego wewnątrz miofibryli (intramiofibrylarnego), natomiast szybkość rozkurczu (zależna m. in. od wydajności
wychwytu Ca2+ przez siateczkę sarkoplazmatyczną) — z
ilością glikogenu między miofibrylami (intermiofibrylarnego) [14]. Wydaje się więc, że glikogen intramiofibrylarny odpowiada za dostarczanie substratów energetycznych koniecznych do pracy aparatu kurczliwego, natomiast glikoliza zasilana glikogenem intermiofibrylarnym
jest istotnym źródłem ATP dla pracy pompy wapniowej
w siateczce sarkoplazmatycznej. Ciekawym mechanizmem regulacyjnym jest powiązanie metabolizmu glikowww.postepybiochemii.pl

Rycina 3. Synteza i degradacja glikogenu w wątrobie i mięśniach poprzecznie prążkowanych. W warunkach poposiłkowej hiperglikemii w wątrobie oraz w mięśniach
szkieletowych dochodzi do intensywnej syntezy glikogenu. Dodatkowo, w wątrobie ważnym źródłem glukozo-6-fosforanu do syntezy glikogenu jest glukoneogeneza.
Stały poziom glukozy we krwi między posiłkami utrzymywany jest dzięki zachodzącej w hepatocytach glikogenolizie i uwalnianiu powstałej glukozy do krwioobiegu.
Podczas intensywnego wysiłku mięśniowego, kiedy ilość glukozy dostępna z krwi nie jest wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb energetycznych mięśni, źródłem substratów dla glikolizy jest zmagazynowany w mięśniach glikogen rozkładany w procesie glikogenolizy. Glikogenoliza jest dodatkowo stymulowana przez jony wapniowe,
uwalniane z siateczki sarkoplazmatycznej podczas skurczu mięśnia. Objaśnienia skrótów: 2, 4 — transportery glukozy odpowiednio GLUT2 i GLUT4; G6P — glukozo-6fosforan; G6Paza — fosfataza glukozo-6 fosforanowa; GK — glukokinaza; Glc — glukoza; HK — heksokinaza.

genu z uwalnianiem wapnia z siateczki sarkoplazmatycznej (SR). Znaczna część fosforylazy glikogenowej i kinazy
fosforylazowej związane są z glikogenem znajdującym
się blisko SR. Umożliwia to szybką stymulację hydrolizy glikogenu w odpowiedzi na inicjujące proces skurczu
mięśnia uwolnienie Ca2+ z siateczki sarkoplazmatycznej,
gdyż jony Ca2+ są aktywatorami kinazy fosforylazowej
[15].
Mózg

Glikogen zgromadzony w astrocytach zaopatruje neurony w glukozę w czasie ich intensywnej pracy, kiedy
ilość glukozy dostarczana z krwią może być niewystarczająca dla pokrycia zapotrzebowania energetycznego
komórek nerwowych [16,17]. Mózgowa izoforma fosforylazy glikogenowej różni się wyraźnie od izoformy
mięśniowej [18]. Cechą charakterystyczną fosforylazy
Postępy Biochemii 57 (2) 2011

obecnej w astrocytach jest silne uzależnienie aktywacji
od stężenia AMP. W warunkach małej dostępności AMP
znacznie osłabione jest działanie pozostałych czynników
aktywujących, takich jak glikogen czy fosforylacja. Hydroliza glikogenu w astrocytach jest więc regulowana
przede wszystkim lokalnym zużyciem ATP i w porównaniu z tkanką mięśniową jest mniej uzależniona od regulacji hormonalnej, zachodzącej przede wszystkim na
drodze fosforylacji. Ilość glikogenu w mózgu wzrasta
wyraźnie podczas snu, i obecnie uważa się, że zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego wynikające z
braku snu związane są właśnie z niemożnością odtworzenia zapasów glikogenu w mózgu [3]. Poza astrocytami,
glikogen wykryto także w neuronach układu obwodowego [19]. Co ciekawe, prawidłowo funkcjonujące neurony
ośrodkowego układu nerwowego nie zawierają glikogenu, powstawanie glikogenu w neuronach obserwowane
jest natomiast w chorobie Lafora oraz niektórych gliko-
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genozach, a zjawisko to prawdopodobnie leży u podłoża
śmierci neuronów [20].
Inne narządy

Niewielkie zapasy glikogenu występują także w wielu
innych komórkach, m. in. w leukocytach, fibroblastach, nabłonku płucnym czy komórkach śledziony [21]. Zasoby te
służą przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb energetycznych tych komórek w warunkach zwiększonego zapotrzebowania na ATP.

do akumulacji glikogenu w wątrobie i nerkach i przerostu
tych narządów, często też pojawiają się nowotwory nerek
i wątroby. Drugim problemem jest niemożność uwalniania glukozy z zapasów glikogenowych zgromadzonych
w wątrobie, co z jednej strony prowadzi do hipoglikemii

Glikogenozy

Zidentyfikowano szereg chorób genetycznych wynikających z zaburzeń metabolizmu glikogenu (Ryc. 4) [22].
Dotychczas wyróżniono 13 typów glikogenoz (GSD, ang.
glycogen storage disease), związanych z mutacjami w genach
dla różnych białek, pośrednio bądź bezpośrednio wpływających na syntezę i degradację glikogenu. W obrębie większości typów opisano kilka, a czasami kilkadziesiąt różnych
mutacji prowadzących do dysfunkcji danego enzymu,
ulokowanych w różnych fragmentach jego genu. Również
obraz kliniczny poszczególnych glikogenoz bywa bardzo
niejednorodny, wskutek czego w obrębie niektórych typów
(np. typu I, III czy IV) wyodrębnia się kilka podtypów choroby.
Dla większości glikogenoz charakterystycznym objawam
jest nadmierna akumulacja glikogenu w wątrobie (glikogenozy typu I, III, IV, VI, IX) i/lub w mięśniach szkieletowych
(glikogenozy typu II, III, IV, V, VII, IX) prowadząca do
uszkodzenia tych tkanek. Niemożność uwolnienia glukozy
z zapasów glikogenowych w wątrobie skutkuje hipoglikemią oraz wzrostem ilości mleczanu, triglicerydów i produktów metabolizmu białek we krwi. Z kolei nieprawidłowy
metabolizm glikogenu w mięśniach przejawia się nietolerancją wysiłku oraz miopatiami, niekiedy także kardiomiopatiami. W niektórych glikogenozach dochodzi też do
uszkodzenia innych komórek i tkanek (m. in. tkanki nerwowej oraz komórek układu odpornościowego). U pacjentów
z chorobami spichrzeniowymi glikogenu może dochodzić
do wtórnego rozwoju cukrzycy, nowotworów oraz chorób
autoimmunologicznych. Obecnie terapia glikogenoz opiera
się na normowaniu stężenia glukozy we krwi poprzez stosowanie odpowiedniej diety i unikaniu nadmiernego wysiłku mięśniowego. Przy skrajnych dysfunkcjach wątroby
wskazana jest jej transplantacja.
Glikogenoza typu I (choroba von Gierke’go)

Opisana w 1929 roku przez Edgara von Gierke. Choroba
dziedziczona recesywnie, o częstości występowania 1:100
tysięcy żywych urodzeń, związana z mutacją w genie
glukozo-6-fosfatazy (typ Ia, ponad 80% przypadków glikogenozy typu I) bądź transportera glukozo-6-fosforanu
(typ Ib) [23]. Białka te zlokalizowane są w błonie siateczki
śródplazmatycznej i katalizują, odpowiednio, pobieranie
glukozo-6-fosforanu do wnętrza siateczki oraz jego hydrolizę z uwolnieniem glukozy. Odpowiadają więc za ostatni etap uwalniania glukozy z glikogenu. Upośledzenie
aktywności któregokolwiek z tych białek prowadzi więc
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Rycina 4. Glikogenozy. Na schemacie metabolizmu glikogenu i glikolizy zaznaczone są enzymy, których niedobory (wynikające z mutacji w ich genach) prowadzą do poszczególnych glikogenoz, opisanych numerami 0, I-VII, IX-XIII. Na
zielono oznaczono choroby dotykające przede wszystkim tkanki mięśniowej, na
fioletowo — wątroby, a na granatowo — różnych narządów. Objaśnienia skrótów: AGL — amyloglukozydaza i transferaza glukanowa; ALDO  — aldolaza;
ENO  — enolaza; G6P — glukozo-6-fosfataza; G6PT — transporter glukozo-6fosfatazy, GCK — glukokinaza; GAA — alfa-glukozydaza; GAPDH — dehydrogenaza gliceraldehydo-3-fosforanowa; GBE1 — enzym rozgałęziający glikogen;
GDE — amylo-1,6-glukozydaza, enzym usuwający rozgałęzienia; GPI — izomeraza fosfoheksozowa; GYS — syntaza glikogenowa; LDH — dehydrogenaza
mleczanowa; PFK — fosfofruktokinaza; PGK — kinaza fosfoglicerynianowa;
PGAM — izoforma mięśniowa mutazy fosfoglicerynianowej; PHK — wątrobowa izoforma kinazy fosforylazowej; PKM, PKL — kinaza pirogronianowa (odpowiednio, izoforma mięśniowa i wątrobowa); PLD (ang. phosphorylase-limited
dextrin) — fragment łańcucha, który nie może być degradowany przez fosforylazę glikogenową ze względu na bliską odległość odgałęzienia od końca łańcucha;
PYGL — wątrobowa izoforma fosforylazy glikogenowej; PYGM — mięśniowa
izoforma fosforylazy glikogenowej; UGP1 — urydililotransferaza glukozo-1 fosforanowa. Schemat na podstawie [60].
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między posiłkami, z drugiej zaś powoduje wzrost stężenia
glukozo-6-fosforanu w wątrobie, stymulację glikolizy oraz
syntezy kwasów tłuszczowych. We krwi pacjentów, obok
niskiego poziomu glukozy, obserwowany jest podwyższony poziom mleczanu, triglicerydów i kwasu moczowego.
Dodatkowo, glikogenozie typu Ib często towarzyszy neutropenia [24].
Terapia opiera się przede wszystkim na zapobieganiu
hipoglikemii poprzez częste przyjmowanie niewielkich
posiłków. Stosuje się także niegotowaną skrobię kukurydzianą, jako źródło powoli uwalnianej do przewodu
pokarmowego glukozy. Znacznie ogranicza się spożycie
fruktozy i galaktozy, gdyż cukry te przyczyniają się do
wzmożonej syntezy glikogenu w wątrobie, a także do stymulacji glikolizy, prowadzącej do wzrostu poziomu mleczanu we krwi (fruktoza i galaktoza włączane są w glikolizę po przekształceniu, odpowiednio, we fruktozo-6fosforan lub w glukozo-6-fosforan). Jako że zarówno glukozo-6-fosfataza, jak i transporter glukozo-6-fosforanu są
białkami błonowymi, nie jest możliwe stosowanie enzymatycznej terapii zastępczej. Trwają natomiast prace nad
stworzeniem terapii genowej dla GSD I [25,26].
Glikogenoza typu II (choroba Pompe’go)

Po raz pierwszy została opisana w 1932 roku przez holenderskiego patologa Johanna Pompe. Był to przypadek
siedmiomiesięcznej dziewczynki, u której podejrzewano
zapalenie płuc. Odnotowano u niej również silny przerost mięśnia sercowego. GSD II jest dziedziczona autosomalnie recesywnie. Częstość występowania to od 1:40 do
1:50 tysięcy żywych urodzeń [27]. Przyczyną choroby jest
defekt genu GAA, kodującego α-glukozydazę. Enzym ten
rozkłada glikogen (zarówno wiązania α-1,4 jak i α-1,6glikozydowe), który znalazł się w lizosomach wskutek
procesu autofagii. W przypadku dysfunkcji tego enzymu dochodzi do akumulacji glikogenu w lizosomach, w
szczególności w mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym, co prowadzi do miopatii i kardiomiopatii [27].
Dotychczas odkryto blisko 400 różnych mutacji genu
GAA prowadzących do GSD II. Nasilenie objawów choroby jest zwykle odwrotnie skorelowane z poziomem
aktywności enzymu [28]. Występują rożne formy tej choroby — w zależności od momentu pojawienia się po raz
pierwszy objawów: klasyczna forma noworodkowa, forma
młodzieńcza oraz forma dorosła. Moment pojawienia się
pierwszych objawów jest najczęściej powiązany ze stopniem niedoboru enzymu — im większy niedobór, tym
wcześniej i silniej objawia się choroba. Forma noworodkowa, z symptomami pojawiającymi się już w pierwszych
miesiącach życia, jest rezultatem całkowitego lub niemal
całkowitego braku enzymu. Pierwszym objawem jest zwykle niewydolność oddechowa — dopiero przy dokładniejszych badaniach zauważa się u pacjentów kardiomegalię.
Powoduje ją magazynowany w lizosomach glikogen, który
prowadzi do uszkodzeń miofibryli, zwłaszcza w mięśniu
serca. Ta postać choroby była dotąd śmiertelna — z powodu niewydolności serca, mięśni i płuc, pacjenci rzadko
przeżywali więcej niż rok [27]. Formę młodzieńczą, związaną z mniejszym stopniem niedoboru enzymu, rozpoznaPostępy Biochemii 57 (2) 2011

je się zwykle w pierwszej dekadzie życia. Charakteryzują
ją przede wszystkim dysfunkcje mięśni szkieletowych i
oddechowych, prowadzące do problemów z poruszaniem
się oddychaniem. Forma dorosła ma podobne objawy, ale
postępuje wolniej, a jej przebieg jest łagodniejszy. Przez
długi czas pacjenci byli objęci jedynie terapią zachowawczą. Od 2006 roku stosuje się enzymatyczną terapię zastępczą (rekombinowane białko) — z różnym powodzeniem.
U niektórych pacjentów następuje duża poprawa jakości
życia, u innych terapia nie przynosi rezultatów. Możliwe przeszkody w stosowaniu takiego leczenia wynikają
z trudności w dostarczaniu enzymu do mięśni szkieletowych oraz z odpowiedzi układu odpornościowego organizmu [29,30].
Glikogenoza typu III (Choroba Corich)

Po raz pierwszy została opisana w 1928 roku. Choroba
dziedziczona jest autosomalnie recesywnie, a częstość jej
występowania szacuje się na 1:100 tysięcy żywych urodzeń [31]. GSD III jest spowodowana niedoborem amylo-1,6-glukozydazy (enzymu usuwającego rozgałęzienia,
GDE). Enzym ten ma dwa centra aktywne o funkcjach,
odpowiednio, transferazy i glukozydazy. GDE razem z
fosforylazą glikogenową odpowiada za degradację glikogenu, dlatego niedobór prawidłowego GDE prowadzi
do niekompletnej glikogenolizy. W efekcie w komórkach
nagromadzany jest nieprawidłowy glikogen, a uwalnianie z niego glukozy jest bardzo utrudnione, co skutkuje
hipoglikemią i niedoborem glukozy w tkankach. Opisano
szereg mutacji genu GDE, przy czym są one rozmieszczone w różnych miejscach — nie zaobserwowano żadnych
specyficznych obszarów ich występowania. Większość
z tych mutacji jest indywidualna dla każdego pacjenta
[32]. Z powodu tej różnorodności genetycznej, GSD III
może wywoływać wiele różnych symptomów, o zróżnicowanym stopniu nasilenia u poszczególnych pacjentów.
Wyróżnia się cztery podtypy tej choroby. Najczęstszym
jest podtyp IIIa, który dotyka zarówno funkcjonowania
wątroby jak i mięśni. U większości pacjentów występuje miopatia, u niektórych także kardiomiopatia. Z kolei
podtyp IIIb wiąże się wyłącznie z dysfunkcją wątroby,
ponieważ aktywność enzymu w mięśniach pozostaje niezakłócona. Utrata jednej z dwóch aktywności enzymu —
glukozydazy lub transferazy, charakteryzuje odpowiednio podtyp IIIc lub IIId.
GSD III jest zwykle rozpoznawana w pierwszym roku
życia, a jej głównymi objawami są: hipoglikemia, zaburzenia czynności i powiększenie wątroby (które w późniejszym etapie mogą prowadzić marskości lub nowotworów wątroby) [33], zaburzenia wzrostu oraz dyslipidemia. W późniejszym wieku pojawiają się dysfunkcje
układu nerwowego, a niekiedy też cukrzyca [34]. Mimo
opóźnionego wzrostu i dojrzewania, pacjenci dotknięci
GSD III zwykle dożywają późnych lat. Jednakże z wiekiem dolegliwości, zwłaszcza ze strony mięśni, mogą
się nasilać. Główną metodą leczenia jest utrzymywanie
odpowiedniej diety zapobiegającej hipoglikemii, bogatej
w cukry złożone i białka [31]. Odpowiednie stężenie glukozy w krwi jest utrzymywane przez całą dobę poprzez
pobieranie posiłków również w nocy [35].
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Glikogenoza typu IV (amylopektynoza,
choroba Andersen)

Choroba pierwszy raz opisana w 1952 roku przez Dorothy Andersen, związana jest z mutacją w genie enzymu
rozgałęziającego glikogen (GBE1). Spadek aktywności tego
enzymu, a tym samym zawartości wiązań 1,6-glukozydowych, pociąga za sobą powstawanie złogów glikogenu o
nieprawidłowej strukturze. Liniowe, słabo rozgałęzione
cząsteczki glikogenu charakteryzują się słabą rozpuszczalnością w środowisku wewnątrzkomórkowym, utrudniona
jest także ich hydroliza [36]. Przypadki glikogenozy typu
IV stanowią zaledwie 0,3% opisanych przypadków glikogenoz. Jest to więc choroba bardzo rzadka, jednak w niektórych grupach etnicznych częstość jej występowania jest
znacznie wyższa, na przykład w populacji Aszkenazyjczyków, u których przyczyną APBD (ang. adult polyglucosan
body disease) jest często mutacja 986A>C (Y329S) w genie
GBE1 [37]. Poza tą mutacją zidentyfikowano ponad 30 innych, odpowiedzialnych za wystąpienie glikogenozy typu
IV i w różnym stopniu wpływającym na aktywność GBE1
(od 50% do nawet całkowitej utraty aktywności enzymu)
[37].
Obraz kliniczny glikogenozy typu IV jest bardzo niejednorodny [36]. Wyróżniono kilka form tej choroby, a różnice
dotyczą wieku pacjentów w chwili pojawienia się dolegliwości, nasilenia objawów oraz profilu dysfunkcji poszczególnych tkanek. Forma klasyczna charakteryzuje się ostrym
przebiegiem. Objawy pojawiają się we wczesnym dzieciństwie i dotyczą przede wszystkim poważnych zaburzeń ze
strony wątroby: początkowo przerost, a następnie marskość
tego organu, połączona z nadciśnieniem wrotnym, co ostatecznie prowadzi do śmierci pacjentów około 5 roku życia.
Zdarzają się również formy o łagodniejszym przebiegu, z
wolniej postępującym uszkodzeniem wątroby (a nawet z
częściowym ustąpieniem objawów w późniejszym dzieciństwie). W przypadku formy nerwowo-mięśniowej glikogenozy typu IV, dominującymi objawami są neuropatie,
miopatie oraz niekiedy kardiomiopatie [38]. Nasilenie dolegliwości u poszczególnych pacjentów jest bardzo zróżnicowane, a pierwsze objawy mogą pojawić się zarówno w
dzieciństwie (a nawet — choć bardzo rzadko — już u noworodków), jak i w wieku 40-50 lat. Postać ujawniająca się
u osób dorosłych to APBD, nazwę swą zawdzięcza występowaniu charakterystycznych złogów poliglukozanowych
w różnych narządach, szczególnie w układzie nerwowym
[36]. Jej objawy to m. in. neurogeniczna dysfunkcja pęcherza
moczowego, porażenia kończyn, wynikające z upośledzenia funkcji motoneuronów, czasami chorobie towarzyszy
postępująca demencja. W początkowej fazie APBD jest niekiedy błędnie diagnozowane jako stwardnienie rozsiane lub
stwardnienie zanikowe boczne [39,40].
Nie wiadomo dokładnie czym uwarunkowane jest wystąpienie konkretnej formy glikogenozy typu IV. Zazwyczaj
mutacje prowadzące do większej utraty aktywności enzymu związane są z wcześniejszym ujawnieniem się i ostrzejszym przebiegiem choroby, nie jest to jednak ścisłą regułą
[36]. Zakres możliwości terapeutycznych jest stosunkowo
wąski. W przypadkach ostrej niewydolności wątroby stosuje się jej transplantację [41], co jednak często nie rozwią-
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zuje problemów związanych z dysfunkcją innych narządów. W przypadku APBD, obiecujące wyniki uzyskano w
badaniach nad zastosowaniem w terapii tej choroby triglicerydu kwasu heptanowego [39]. Produktem metabolizmu
tego związku w wątrobie są pięciowęglowe ciała ketonowe,
które po przekształceniu do acetylo-CoA i szczawiooctanu
włączane są do cyklu Krebsa. Może to częściowo kompensować niedostateczny dopływ substratów tego cyklu pochodzących z glikolizy. Dodatkowo, część powstałych ciał
ketonowych uwalniana jest z wątroby do krwioobiegu, stają
się więc dostępne również dla innych tkanek i narządów,
takich jak mózg oraz mięśnie szkieletowe. Dzięki temu również w tych tkankach niedobór substratów dla cyklu Krebsa
może być kompensowany.
Glikogenoza typu V (Choroba McArdle’a)

Ten typ został pierwszy raz opisany w 1951 roku. Jest
to choroba dziedziczona autosomalnie recesywnie. Powodem GSD V są mutacje w genie kodującym mięśniową
izoformę fosforylazy glikogenowej (PYGM). Fosforylaza
glikogenowa katalizuje odłączanie glukozo-1-fosforanu od
łańcucha glikogenu poprzez fosforolizę wiązań alfa-1,4glikozydowych. Dotychczas opisano kilkadziesiąt różnych
mutacji, przy czym ta sama mutacja niekoniecznie powoduje ten sam efekt u każdego pacjenta. Niezależnie od mutacji,
u większości pacjentów stwierdzono niemal całkowity brak
aktywności białka kodowanego przez gen PYGM [42].
GSD V charakteryzuje się nietolerancją wysiłku: ból,
szybkie zmęczenie, skurcze i sztywność mięśni towarzyszą
wysiłkowi, przy czym objawy te ustępują po wypoczynku.
W niektórych przypadkach występuje tzw. objaw ”drugiego oddechu”, który polega na możliwości wykonania
wysiłku po krótkim odpoczynku. Jest to możliwe dzięki
zwiększonemu wskutek wysiłku przepływowi krwi, a w
konsekwencji poprawie zaopatrzenia mięśni w dostarczane
z krwią substraty energetyczne: wolne kwasy tłuszczowe i
glukozę [42,43]. W niektórych przypadkach, po dłuższym
czasie trwania choroby, może występować rabdomioliza
(uszkodzenie mięśni poprzecznie prążkowanych) i w efekcie mioglobinuria (obecność we krwi wolnej mioglobiny z
uszkodzonych mięśni). U części pacjentów prowadzi to z
czasem do uszkodzenia nerek [31]. Forma noworodkowa
jest często śmiertelna z powodu niewydolności oddechowej, hipotonii i ogólnego osłabienia mięśni [44]. Nie istnieje specyficzna terapia dla tej choroby, leczenie objawowe
polega na zachowaniu diety i stosowaniu odpowiednich
ćwiczeń. Pacjentom zaleca się ćwiczenia aerobowe w celu
zwiększenia tolerancji wysiłku i zapobiegania zniszczeniu
mięśni oraz mioglobinurii. Sacharoza może poprawić tolerancję wysiłku, zwłaszcza jeśli zostanie podana w czasie go
poprzedzającym. Stosuje się też dietę wysokobiałkową, w
celu utrzymania wysokiego poziomu aminokwasów [31,42].
Glikogenoza typu VI (Choroba Hers’a)

Choroba po raz pierwszy opisana przez Henri’ego Hers’a
w 1959 roku [45]. Choroba jest dziedziczona autosomalnie
recesywnie, występuje rzadko [46]. Jest wywołana mutacją
w genie kodującym izoformę wątrobową fosforylazy glikogenowej (PYGL) [45]. Enzym ten katalizuje odłączanie
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glukozo-1-fosforanu od łańcucha glikogenu wskutek fosforolizy wiązań alfa-1,4-glikozydowych. Tak jak większość
glikogenoz, jest to choroba zróżnicowana genetycznie i w
związku z tym opisano szereg objawów, różniących się u
poszczególnych pacjentów [47,48].
Choroba zwykle zostaje rozpoznana w wieku dziecięcym. Jej objawy są dość łagodne i obejmują głównie powiększenie wątroby (i wypukły brzuch) oraz opóźniony wzrost.
Rozwój ruchowy może być opóźniony z powodu hipotonii
mięśni. Objawy najczęściej ustępują w wieku dorosłym [46].
Terapia tej choroby ogranicza się do leczenia objawowego, w niektórych przypadkach wystarczające jest stosowanie odpowiednich zasad żywieniowych. W celu uniknięcia
hipoglikemii, należy wystrzegać się dłuższych przerw pomiędzy posiłkami. Wykazano, że przyjmowanie surowej
skrobi kukurydzianej wieczorem pozwala nie tylko uniknąć
porannej hipoglikemii, ale także pomaga w normowaniu
wzrostu i rozwoju [49].
Glikogenoza typu VII (Choroba Tarui)

Choroba opisana przez Tarui w 1965 roku [50], jest jedną
z najrzadziej występujących glikogenoz (do tej pory opisano niewiele ponad sto przypadków). Jest dziedziczona
autosomalnie recesywnie. Choroba ta wywołana jest niedoborem aktywności fosfofruktokinazy (izoformy mięśniowej
— PFKM). Enzym ten katalizuje fosforylację fruktozo-6fosforanu do fruktozo 1,6-difosforanu. Jest to jeden z najważniejszych enzymów regulatorowych szlaku glikolizy,
dlatego jego niedobór powoduje silne zaburzenia w metabolizmie glukozy [35]. Dotychczas wykryto kilkanaście różnych mutacji w genie PFKM, prowadzących do objawów
glikogenozy typu VII. Objawy dotykają przede wszystkim
funkcjonowania mięśni szkieletowych, gdyż w tej tkance
izoforma mięśniowa jest praktycznie jedyną formą fosfofruktokinazy [51]. Poza mięśniami szkieletowymi, PFKM
obecna jest także w sercu, mózgu, jądrach oraz erytrocytach
[51], jednakże w narządach tych współwystępuje z pozostałymi izoformami fosfofruktokinazy (wątrobową i płytkową). Dlatego też w mięśniach pacjentów z glikogenozą
typu VII aktywność fosfofruktokinazy jest zazwyczaj śladowa (na poziomie kilku procent aktywności obserwowanej u
zdrowych osób), podczas gdy w erytrocytach najczęściej obserwuje się około 50% spadek aktywności. Podobne zmiany
aktywności enzymatycznej odnotowano w mysim modelu
GSD VII [52]. Objawy glikogenozy typu VII są podobne do
typu V (nietolerancja wysiłku: bóle i kurcze mięśni), ale nie
występuje w niej tzw. objaw „drugiego oddechu”. Od typu
V odróżnia ją także występowanie umiarkowanej hemolizy
i hiperbilirubinemii oraz hiperurykemii (podwyższonego
poziomu kwasu moczowego we krwi), szczególnie po wysiłku fizycznym [44].
Wyróżnić można dwie formy glikogenozy typu VII, w
zależności od momentu pojawienia się objawów — dziecięcą i dorosłą. Forma dorosła charakteryzuje się stałym osłabieniem. Forma dziecięca może być śmiertelna z powodu
niewydolności oddechowej, a w niektórych przypadkach
również dysfunkcji mózgu. U osób młodych (dojrzewających) często rozpoznaje się anemię hemolityczną, z racji
Postępy Biochemii 57 (2) 2011

zaburzeń metabolizmu energetycznego w erytrocytach [44].
W chorobie tej możliwe jest wyłącznie leczenie objawowe.
Tak jak w przypadku choroby McArdle’a, zaleca się ćwiczenia aerobowe. Należy unikać przyjmowania glukozy lub
sacharozy bezpośrednio przed wysiłkiem — glukoza, z powodu blokady metabolicznej, nie może być użyta jako źródło energii, ale jej obecność powoduje spadek dostępności
alternatywnych źródeł energii — wolnych kwasów tłuszczowych i ciał ketonowych — w krwi [44].
Glikogenoza typu IX

Wywołana przez niedobór wątrobowej izoformy kinazy
fosforylazowej (PHK), enzymu odpowiadającego za aktywację fosforylazy glikogenowej. Z powodu niedoboru enzymu, glikogen jest akumulowany w komórkach wątroby i
mięśni oraz w erytrocytach [53,54]. Typ IXa jest dziedziczony z chromosomem X, typy b, c i d — autosomalnie recesywnie. Jest to jedna z najłagodniej przebiegających glikogenoz. Główne objawy to powiększenie wątroby, opóźnienie
wzrostu, podwyższony poziom transaminaz wątrobowych,
ketoza na czczo i hipercholesterolemia. Z wiekiem objawy
ustępują. Bardzo rzadko zdarza się ostra hipoglikemia i
kwasica metaboliczna [53]. Ten typ został dawniej nazwany
typem VIII, obecnie postaci GSD VIII nie wyróżnia się [55].
Glikogenoza typu X

Typ X jest wywołany mutacjami w genie PGAM, kodującym mutazę fosfoglicerynianową. Enzym ten przekształca
3-fosfoglicerynian do 2-fosfoglicerynianu. GSD X jest dziedziczona recesywnie autosomalnie. Objawy to nietolerancja intensywnego wysiłku — bóle i kurcze mięśni, również
mioglobinuria [35,56].
Glikogenoza typu XI

GSD XI jest spowodowana mutacjami w genie kodującym dehydrogenazę mleczanową (LDH). Enzym ten katalizuje odwracalną reakcję przekształcenia pirogronianu w
mleczan. Objawy niedoboru enzymu to szybkie męczenie
się, nietolerancja wysiłku i mioglobinuria. Mogą wystąpić
ból i kurcze mięśni po wysiłku. W kilku przypadkach zauważono również zmiany skórne [35].
Glikogenoza typu XII

Ten typ jest spowodowany niedoborem aldolazy A, enzymu katalizującego odwracalną reakcję przekształcenia
fruktozo-1,6-bifosforanu do fosfodihydroksyacetonu i gliceraldehydo-3-fosforanu. Objawia się anemią hemolityczną,
opisano też przypadki opóźnienia rozwoju umysłowego.
Może wystąpić nietolerancja wysiłku [35,57].
Glikogenoza typu XIII

Spowodowana mutacją w genie kodującym beta-enolazę — enzym katalizujący przekształcenie 2-fosfoglicerynianu w fosfoenolopirogronian (i odwrotnie). Opisano jeden
przypadek — dorosłego mężczyznę z skarżącego się na  
nawracające bóle mięśniowe wywołane wysiłkiem, ogólne
osłabienie i szybkie męczenie się [58].
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Glikogenoza typu 0

Choroba dziedziczona autosomalnie recesywnie, występuje bardzo rzadko [35]. GSD 0 jest związana z mutacjami w
genie wątrobowej izoformy syntazy glikogenowej (GYS2).
Mutacje w tym genie powodują brak możliwości wytwarzania (a więc i magazynowania) glikogenu w komórkach wątroby. Chorobę charakteryzuje złe samopoczucie na czczo,
spowodowane hipoglikemią. Inne objawy to ospałość, bladość, mdłości i wymioty, w niektórych przypadkach występują też drgawki. Choroba zwykle zauważana po okresie
noworodkowym (kiedy dziecko nie jest już karmione w
nocy). Osoby z typem 0 mogą mieć lekko opóźniony wzrost,
natomiast rozwój intelektualny nie ulega zaburzeniu. W
celu zapobiegania dolegliwościom stosuje się odpowiednią
dietę: częste posiłki, co 3-4 godziny, aby zapobiec wystąpieniu epizodów hipoglikemii [59].
Podsumowanie

Pod pojęciem glikogenozy kryje się szereg nieprawidłowości w metabolizmie glikogenu, zróżnicowanych pod
względem genotypu i fenotypu. Objawiają się one przede
wszystkim nieprawidłowościami w funkcjonowaniu wątroby, mięśni poprzecznie prążkowanych, często także tkanki nerwowej. Repertuar terapeutyczny dla tych chorób jest
dość ograniczony, dla większości typów nie istnieje specyficzna terapia. Pacjenci otrzymują porady na temat diety i
radzenia sobie z objawami. Dlatego trwają prace nad opracowaniem skuteczniejszych sposobów leczenia, zarówno z
wykorzystaniem terapii genowej, jak i poprzez stymulację
szlaków metabolicznych mogących kompensować zaburzenia wynikające z defektu genetycznego.
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Abstract
Glycogen storage diseases (GSD, glycogenoses) is a group of genetic disorders resulting from abnormal metabolism of glycogen — a polymeric molecule involved in intercellular glucose storage. Currently 13 different types of glycogenoses are known. They all result from mutations in genes for different enzymes, which directly or indirectly regulate glycogen synthesis and degradation. The clinical manifestation of
GSDs encompasses primarily liver, striated muscle and brain tissue dysfunction. In those tissues glycogen plays a particularly important role.
The spectrum and severity of symptoms is very diverse, depending on both the type and subtype of the disease as well as on the individual
features of the patient. The therapy is based mainly on application of an appropriate diet. Enzyme replacement therapy is currently available
only for GSD type II. For some of the other types the possibility for gene therapy is intensively investigated.
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