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Miopatie metaboliczne 

 Choroby mięśni spowodowane nieprawidłowym 

metabolizmem glikogenu lub lipidów  

albo uszkodzeniem łańcucha oddechowego. 

 

GLIKOGEN – źródło energii przy krótkotrwałym, 

intensywnym wysiłku 

KWASY TŁUSZCZOWE – źródło energii  

w spoczynku, podczas ćwiczeń 

wytrzymałościowych i przedłużającego się wysiłku 



Miopatie metaboliczne 

• Glikogenozy – zaburzenia metabolizmu 

glikogenu 

• Miopatie tłuszczowe – choroby spichrzania 

tłuszczów 

• Miopatie mitochondrialne – uszkodzenie 

łańcucha oddechowego mitochondriów 



Objawy miopatii metabolicznych 

• Związane z nietolerancję wysiłku: kurcze i bóle 

mięśni oraz mioglobinuria, w okresie 

międzywysiłkowym stan chorego jest dobry 

• Utrwalony, zwykle dwuobręczowy (lub 

uogólniony) niedowład mięśni, który wymaga 

różnicowania z dystrofią mięśniową, zapaleniem 

mięśni lub neurogennym uszkodzeniem mięśni; 

objawy z innych narządów 



GLIKOGENOZY 

• Choroby związane ze spichrzaniem 
glikogenu w tkankach wskutek zaburzeń 
przemiany glikogenu w mięśniach 
szkieletowych i innych narządach. 

• Defekt genetyczny dotyczy enzymów 
powiązanych z: 

- Glikogenogenezą – synteza glikogenu 

- Glikogenolizą/glikolizą – degradacją 
glikogenu/glukozy 





Glikogenozy z utrwalonym niedowładem 

Glikogenoza Enzym Chromosom Zajęte tkanki 

Mięśnie Inne 

Typ II 

Pompego 

Kwaśna maltaza (α-1,4 

glukozydaza) 

17q23-q25 + Serce, wątroba, 

OUN 

Typ III 

Cori-Forbesa 

Enzym odgałęziający 1q21 + Wątroba, serce 

Typ IV 

Andersena 

Enzym rozgałęziający 3p12 + Wątroba, serce, 

OUN, 

obwodowy UN 

Typ XII Aldolaza A 16q22-24 + Erytrocyty 

Typ XIV Izomeraza trizofosforanowa 1 

(TPI1) 

12p13 + Erytrocyty, 

mózg 

Choroba Lafory Laforina 6q + Mózg, nerwy 

Typ XV Glikogenina 3q24-q25.1 + Serce 



Glikogenozy z nietolerancją wysiłku 

Glikogenoza Enzym Chromosom Zajęte tkanki 

Mięśnie Inne 

Typ V 

McArdle’a 

Fosforylaza 11q13 + 

Typ VII 

Tarui 

Fosfofruktokinaza mięśniowa 

PFK-M 

1cen-q32 + Erytrocyty 

Typ VIII 

Satoyashi Kowa 

Kinaza fosforylazowa b, 

PHKαM, PHKβ 

Xq12-13 

16q12-13 

+ Wątroba, serce 

Typ IX Kinaza fosfoglicerynianowa 

PGK-1 

Xq13 + Erytrocyty, OUN 

Typ X Fosfogliceromutaza PGAM-M 7q13-12.3 + 

Typ XI Dehydrogenaza mleczanowa 

LDH-M 

11p15.4 + Mięśnie gładkie, 

skóra 

Typ XIII β-enolaza 17pter-q11 + Serce 

Typ 0 Syntaza glikogenu 19q13.3 + 

Fosfoglukomutazy PGM 1p31 + 



Choroba Pompego – glikogenoza typu II 

• Spichrzanie prawidłowego glikogenu w mięśniach, wątrobie, sercu, 

nerkach i OUN wskutek niedoboru kwaśnej maltazy 

• Dziedziczenie autosomalne recesywne, częstość 1:50.000 urodzeń 

• Postać niemowlęca, dziecięca i dorosłych 

• Nadmierne gromadzenie glikogenu w lizosomach i cytoplazmie 

komórek 

Wodniczki – powiększone 

lizosomy – wypełnione 

materiałem PAS-dodatnim 



Postać niemowlęca (spichrzanie glikogenu w mięśniach, wątrobie, 
sercu, nerkach i oun) 

 Układ mięśniowy: osłabienie mięśni, hipotonia, opóźnione kroki 
milowe 
Układ oddechowy: częste infekcje, bezdech senny, niewydolność 
oddechowa 

 Serce: kardiomegalia, kardiomiopatia, niewydolność serca 

 Układ pokarmowy: hepatomegalia, makroglosia, problemy  
z karmieniem/przybieraniem na wadze 
Badania laboratoryjne: istotny wzrost CK, ALT, AST 

Przeżycie 1-2 lata 

Leczenie: rekombinowana ludzka alfa-glukozydaza dożylnie 20-40 
mg/kg/2 tygodnie 

Choroba Pompego  



Choroba Pompego 

Postać dziecięca (niedobór kwaśnej maltazy w mięśniach 
szkieletowych i wątrobie) 

 Układ mięśniowy: osłabienie mięśni głównie tułowia i obręczy, 
przerost mięśni 
Układ oddechowy: niewydolność oddechowa wskutek zajęcia mięśni 
oddechowych 

Przeżycie 2-24 lata 

 

Postać dorosłych (niedobór kwaśnej maltazy głównie w mięśniach 
szkieletowych)  

 Układ mięśniowy: zmęczenie, zanik i niedowład mięśni 
proksymalnych 

 Układ oddechowy i OUN: objawy niedotlenienie wskutek zajęcia 
mięśni oddechowych i przepony 



• Upośledzenie wytwarzania ATP w tlenowej i beztlenowej 

glikogenolizie wskutek niedoboru fosforylazy mięśniowej 

(PXGM) 

• Dziedziczenie autosomalne recesywne, częstość 1:100.000 

• Objawy przed 15rż, częściej chorują mężczyźni, duża 

zmienność wewnątrzrodzinna i międzyrodzinna objawów 

Choroba McArdle’a – glikogenoza typu V 

McArdleDisease.org 



• Mała tolerancja wysiłku, zmęczenie, sztywność, ból  
i obrzęk uprzednio pracujących mięśni 

• Objawy wyzwala krótki, intensywny, izometryczny 
wysiłek fizyczny, odpoczynek łagodzi dolegliwości 

• Zjawisko „drugiego wiatru” – krótki odpoczynek po 
wystąpieniu bólu pozwala na kontynuację wysiłku 

• U 50% chorych wysiłek wyzwala mioglobinurię wskutek 
rabdomiolizy – ryzyko ostrej niewydolności nerek 

• Wzrost CK, krzywa kwasu mlekowego i pirogronowego 
po wysiłku płaska, zwiększona ilość glikogenu w mięśniu 

 

Choroba McArdle’a 



• Dziedziczenie recesywne sprzężone z płcią 

• Niedobór białka błonowego (strukturalnego) związanego  
z lizosomami (lysosome-associated membrane protein-2, LAMP-2) 

• Charakterystyczna cecha patologiczna: wakuole w cytoplazmie 
wypełnione materiałem autofagalnym 

• Objawy:  

- ciężka kardiomiopatia z niewydolnością serca (przyczyna zgonu  
w 2-3 dekadzie życia) 

- upośledzenie umysłowe 

- łagodna miopatia 

Choroba Danona 

Fidzianska i wsp. 

Neuropediatrics 2013 



MIOPATIE TŁUSZCZOWE 

• Zaburzenia transportu kwasów 

tłuszczowych i karnityny 

• Zaburzenia enzymów beta-oksydacji 

• Zaburzenia katabolizmu endogennych 

trójglicerydów 

• Zaburzenia łańcucha oddechowego 

 



Transport kwasów tłuszczowych  

i karnityny 

Enzymy biorące udział w transporcie 

długołańcuchowych kwasów tłuszczowych 

do mitochondriów: 

- Palmitoilotransferaza karnitynowa I 

- Palmitoilotransferaza karnitynowa II 

- Translokaza karnityloacylokarnitynowa 

oraz 

Organiczny związek syntetyzowany  

z aminokwasów w wątrobie, nerkach  

i mózgu - karnityna (wspólnie z 

sodozależnym przenośnikiem OCTN2) 



Miopatia z niedoboru karnityny 

• Postać mięśniowa: postępujący niedowład 
mięśni osiowych i dosiebnych i kardiomiopatia 
rozstrzeniowa (2-7 rż), hipoketonemiczna 
hipoglikemia, nietolerancja wysiłku 

• Postać układowa: zgon w dzieciństwie z powodu 
kardiomiopatii 

• Poziom całkowitej i wolnej karnityny obniżony  
do ok.10%, w mięśniach do 4-20% 

• Leczenie: L-karnityna 100-200 mg/kg/dzień  
u dzieci, 2-4 g/dzień u dorosłych 



Niedobór palmitoilotransferazy 

karnitynowej (CPT) 
• Niedobór CPT I - częstszy 

• Niedobór CPT II – objawy miopatii, najczęstsza mutacja 
Ser113Leu u 90% chorych. 

Objawy kliniczne: 

- Napady bólu po wysiłku, kurcze, sztywność mięśni  
z niedowładem (badania: wzrost CK) 

- Mioglobinuria, albuminuria powysiłkowa, uszkodzenie 
nerek 

- Możliwa niewydolność oddechowa! 

- W postaci noworodkowej hipoglikemia, kwasica 
metaboliczna, organomegalia, śpiączka 

Leczenie: Benzafibrat, dieta wysokowęglowodanowa  
z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, unikanie 
wysiłków, głoszenia, chłodu i stresu  



Beta-oksydacja 

Wikipedia 

Błona mitochondrialna Macierz mitochondrium 

Dehydrogenaza długołańcuchowych acylo-CoA 

Mitochondrialne białko trójfunkcyjne (MTP) 

Dehydrogenzaza L-C-3-hydroksy-acylo-CoA 

(długołańcuchowe) 

Tiolaza L-C-3-ketoacyloCoA 

(długołańcuchowe) 

Dehydrogenaza średniołańcuchowych acylo-CoA 

Dehydrogenaza krótkołańcuchowych acylo-CoA 

Dehydrogenzaza L-C-3-hydroksy-acylo-CoA 

(krótkołańcuchowe) 

Tiolaza L-C-3-ketoacyloCoA 

(krótkołańcuchowe) 



Zaburzenia beta-oksydacji kwasów 

tłuszczowych 
• Niedobór dehydrogenazy długołańcuchowych acylo-CoA 

• Niedobór dehydrogenazy średniołańcuchowych acylo-
CoA (najczęstsza; łagodna miopatia, rabdomioliza  
przy ciężkich zaburzeniach metabolicznych  
z hipoglikemią hipoketotyczną, encefalopatią i śpiączką) 

• Niedobór dehydrogenazy krótkołańcuchowych acylo-
CoA 

• Niedobór dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-CoA 

• Niedobór białka trójfunkcjonalnego MTP (wyjątkowo 
występuje tu neuropatia czuciowo-ruchowa) 

• Defekt flawoprotein przenoszących elektrony: acyduria 
glutarowa (tu: spichrzanie lipidów) i niedobór fosfatazy 
kwasu fosfatydowego LIPIN 



Zaburzenia katabolizmu 

endogennych trójglicerydów 

• Zespół Chanarina-Dorfmana – początek  

w dzieciństwie, zmiany skórne o typie rybiej łuski, 

dosiebna miopatia, hepatomegalia, mikrocefalia, objawy 

oczne, ubytek słuchu, objawy jelitowe 

• Zespół osłabienia mięśni w wieku dorosłym, czasem z 

kardiomiopatią rozstrzeniową 

 

Spichrzanie obojętnych lipidów 
wskutek obniżonej aktywności 
lipazy trójacylo-glicerolowej – 
krople tłuszczu w leukocytach – 
anomalia Jordana 

 

ijpmonline.org 



MIOPATIE MITOCHONDRIALNE 

FOSFORYLACJA OKSYDATYWNA (OXPHOS) 

PRODUKCJA ATP Z PIROGRONIANÓW I WOLNYCH KWASÓW 

TŁUSZCZOWYCH 

Kompleksy enzymatyczne łańcucha oddechowego 

Kompleks II (oksydoreduktaza bursztynian-CoQ) –  

kodowany przez jądrowe DNA (nDNA) 

Kompleksy I (oksydoreduktaza NADH-CoQ), III (oksydoreduktaza 

cytochrom c-CQ), IV (oksydaza cytochromu C), V (syntetaza ADP) – 

kodowane przez jądrowe (nDNA) i mitochondrialne DNA (mtDNA) 

Zaburzenia biochemiczne łańcucha oddechowego występują 

wówczas, gdy mutacja dotyczy 70-90% mitochondrialnego DNA. 

Nieproporcjonalny odsetek zmutowanego mtDNA w jednej tkance 

– jednoukładowa manifestacja choroby 



 Charaktery układowy, obejmują tkanki o wysokim 
zapotrzebowaniu energetycznym: 

- Układ dokrewny: cukrzyca, niedoczynność przytarczyc, zaburzenia 
funkcji gonad 

- Narząd wzroku: retinopatia barwnikowa, zaćma, ślepota 

- Nerki: niewydolność dosiebnej części nefronu (aminoacyduria, 
fosfaturia, glikozuria), glomerulopatia 

- Układ pokarmowy: pseudoniedrożność, hepatopatia, nudności, 
wymioty, ubytek masy ciała 

- Układ krwiotwórczy: anemia syderoblastyczna, pancytopenia 

- Układ nerwowy: epizody udaropodobne, drgawki, mioklonie, 
neuropatia n. wzrokowego, głuchota odbiorcza, bóle głowy, 
mielopatia 

- Objawy ze strony mięśni i nerwów obwodowych: nietolerancja 
wysiłku – ból z osłabieniem, dosiebny łagodny niedowład i zanik 
mięśni, postępująca zewnętrzna oftalmoplegia + powysiłkowy ból 
głowy, nudności 

Choroby mitochondrialne 



Zespół Kearnsa-Sayre’a 

• Postępująca zewnętrzna oftalmoplegia 

• Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki 

• Początek choroby przed 20 rokiem życia 

• Inne objawy: głuchota, zaburzenia 
przewodnictwa, endokrynopatia 

• U 90% chorych rearanżacje mtDNA – 
delecje, duplikacje – upośledzenie syntezy 
polipeptydów łańcucha oddechowego, 
częściowy deficyt kompleksu IV 



• MELAS (mitochondrial encephalopathym lactic acidosis, 
stroke, defekt kompleksu I i IV) – mitochondrialna 
encefalopatia, kwasica mleczanowa, epizody udarowe 

• MNGIE (mitochondrial neurogastrointestinal 
encephalopathy, defekt kompleksu IV) – postępująca 
obwodowa neuropatia, zewnętrzna oftalmplegia, 
zaburzenia żołądkowo-jelitowe, cechy miopatii 
mitochondrialnej w badaniu mikroskopowym mięśnia 
(włókna szmatowate, nieprawidłowe mitochondria), 
niedobór fosforylazy tymidyny 

• MERFF (myoclonic epilepsy with ragged red fibers, 
defekt kompleksu IV) - padaczka miokloniczna  
z czerwonymi poszarpanymi włóknami 

W barwieniu trichromem 

Gomoriego ogromna liczba 

nieprawidłowych mitochondriów 

powoduje wybarwianie 

się włókien mięśniowych  

na czerwono 



Diagnostyka miopatii 

metabolicznych 
• Diagnostyka laboratoryjna: 

- Surowica: mleczany, pirogroniany, CK, aminokwasy, 
karnityna 

- Mocz: aminokwasy, kwasy organiczne, mioglobina 

- Płyn mózgowo-rdzeniowy (choroby mitochondrialne): 
mleczany, pirogroniany, białko, aminokwasy 

• Inne badania: EMG, EKG, MRI mózgu, krzywa 
ischemiczna kwasu mlekowego (prawidłowy wzrost  
po wysiłku 2-6x) i pirogronowego (prawidłowy wzrost  
po wysiłku 2x), biopsja mięśnia, badanie molekularne 

 

 


