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PRACE POGLĄDOWE

Fosfofruktokinaza (PFK) jest enzymem po−
wszechnie występującym zarówno w komórkach
zwierząt, jak i bakterii oraz roślin. PFK (ATP: D−
−fruktozo−6−fosfo−1−transferaza; [EC 2.7.1.11.])
katalizuje reakcję fosforylacji fruktozo−6−fosfora−
nu z udziałem ATP, w obecności jonów magnezu,
do fruktozo−1,6−bisfosforanu. Jest kluczowym en−
zymem glikolizy, a jej aktywność podlega regula−
cji przez cały szereg metabolitów, co ma decydu−
jący wpływ na szybkość tego procesu. W tkankach
człowieka oraz innych kręgowców fosfofruktoki−
naza występuje w postaci trzech izoenzymów,
które różnią się od siebie miejscem występowania,
sposobem regulacji i kinetyką. Są to: izoenzym A

(określany często jako M, odkryty w mięśniach
i sercu), izoenzym B (oznaczany również jako L,
z uwagi na jego obecność w wątrobie) oraz izoen−
zym C (odkryty między innymi w mózgu, fibrobla−
stach, określany w literaturze także jako P lub F) [1].

Mięsień szkieletowy jest jedyną tkanką, gdzie
stwierdza się syntezę tylko jednego typu podjed−
nostek, a mięśniowy izoenzym PFK (PFK−14) jest
wtedy tetramerem – A4. Synteza podjednostek
A dominuje w sercu i mózgu. W erytrocytach izo−
enzym A stanowi około 50% całkowitej aktywno−
ści PFK, pozostała aktywność wynika z obecności
izoenzymu B. W niektórych tkankach podjednost−
ki A występują w mniejszych ilościach obok pod−

Streszczenie
Fosfofruktokinaza (PFK; EC: 2.7.1.11), kluczowy enzym glikolizy regulujący szybkość tego procesu w jednym z je−
go początkowych etapów, katalizuje fosforylację fruktozo−6−fosforanu do fruktozo−1,6−bisfosforanu z udziałem ATP
oraz jonów magnezu. Mięśnie szkieletowe są jedyną tkanką, gdzie stwierdza się występowanie tylko jednego izoenzy−
mu typu M. Gen dla PFK−M został sklonowany i całkowicie poznano jego strukturę. Znajduje się na chromosomie
12 (a nie na 1, jak dotąd uważano). Mutacje genu kodującego ludzki izoenzym mięśniowy fosfofruktokinazy są przy−
czyną schorzenia zwanego glikogenozą typu VII (choroba Tarui). Głównymi objawami są: ograniczona zdolność do
intensywnego wysiłku, bolesne skurcze mięśni, hemoliza, czasami hiperurykemia. Znane są cztery podtypy tego
schorzenia: klasyczny, późny, niemowlęcy oraz hemolityczny. Do dzisiaj scharakteryzowano molekularne podstawy
ponad 15 różnych mutacji oraz kilka przypadków polimorfizmu genu (Adv Clin Exp Med 2004, 13, 4, 663–668).
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Abstract
Phosphofructokinase (PFK; EC: 2.7.1.11) is a key enzyme of glycolytic pathway and a very important regulatory site
of glycolysis. It catalyses reaction an ATP−dependent phosphorylation of the fructose−6−phosphate to give fructose−1,6−bis−
phosphate. Only one isoenzyme of PFK (type M) is present in the muscle. PFK−M gene was cloned and assigned to
human chromosome 12 (earlier it was thought to be on a 1 chromosome). Mutations in the human phosphofructokina−
se muscle gene are known to cause myopathy classified as glycogenosis type VII (Tarui disease). Main symptoms of
this disorder are: exercise intolerance, pain muscle cramps, hemolysis, and sometimes hyperuricemia. Fourth subtypes
of this disease are known: classical, late−onset, infantile and haemolytic forms. Fifteen mutations and some type of ge−
ne polimorphism in the PFK−M gene have been reported up to date  (Adv Clin Exp Med 2004, 13, 4, 663–668).
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jednostek C lub B, względnie zachodzi synteza
trzech rodzajów podjednostek A, B i C [2–4].

U człowieka gen kodujący syntezę podjedno−
stki izoenzymu mięśniowego znajduje się na chro−
mosomie 12 (a nie na 1, jak dotąd uważano), obej−
muje 30 kb, składa się z 24 eksonów. Przy 5’ koń−
cu znajdują się dwa eksony, które mogą ulegać al−
ternatywnemu składaniu, prowadząc do powsta−
wania trzech typów pierwotnych transkryptów
mRNA (ryc. 1) [5–10, 36]. 

mRNA typu pierwszego charakteryzuje się
tym, że ekson 1. jest pominięty, ekson 2. jest bez−
pośrednio połączony z eksonem 3., natomiast łą−
czący je intron 2. jest usunięty z pierwotnego
transkryptu. W mRNA typu drugiego sekwencja
intronu 2. pozostaje zachowana. Trzeci typ mRNA
różni się znacznie od dwóch pozostałych, gdyż in−
tron 1., ekson 2. i intron 2. zostały usunięte, a eks−
on 1. jest połączony bezpośrednio z eksonem 3. [5,
7, 9]. Trzeci typ mRNA znaleziono w różnych
tkankach, podczas gdy typ pierwszy i drugi w za−
sadzie tylko w mięśniach. Jedynie w nerce stwier−
dzono obecność niewielkiej ilości mRNA typu
drugiego. Występowanie trzech rodzajów mRNA
odpowiedzialnych za syntezę podjednostki mię−
śniowego izoenzymu PFK różniących się sekwen−
cjami przy 5’ końcu może sugerować obecność
dwóch promoterów i tkankowo specyficznych
czynników transkrypcyjnych [5–7, 9].

Rzadko występujące schorzenie związane
z niedoborem mięśniowej PFK opisano po raz
pierwszy ponad 35 lat temu w rodzinie japońskiej
i od nazwiska odkrywcy nazwano je chorobą Ta−
rui. Głównym objawem był brak tolerancji na ćwi−
czenia fizyczne [11]. Podobny przypadek w USA
opisał dwa lata później Layzer [12]. U osób dot−
kniętych tym schorzeniem stwierdzono brak ak−
tywności PFK w mięśniach i jedynie 50% aktyw−
ności znajdowanej zwykle w erytrocytach. Dzieje
się tak dlatego, że w mięśniach PFK jest heterote−
tramerem złożonym w równych ilościach z pod−
jednostek typu A i B. Aktywność PFK znajdowa−
na w erytrocytach pochodzi więc jedynie od obec−
nego tam izoenzymu B. Objawami klinicznymi
schorzenia, zwanego glikogenozą typu VII lub
GSD VII (glycogen storage disease), są: ograni−
czona zdolność do intensywnego wysiłku, bolesne
skurcze mięśni, hemoliza, czasem hiperurykemia
i nieznaczna żółtaczka [11–15].

Wśród opisanych przypadków można wyróż−
nić cztery typy schorzeń: forma klasyczna GSD
VIIa, forma późna (late−onset) zwana GSD VIIb,
forma dziecięca GSD VIIc oraz hemolityczna
GSD VIId. 

Pacjenci ze schorzeniem GSD VIIb nie wyka−
zują typowych objawów miopatii w dzieciństwie,
chociaż ich zdolność do wykonywania ćwiczeń fi−

zycznych jest względnie niska. Znaczny postęp
choroby obserwujemy w piątej dekadzie życia
(średni wiek to 55,3). Wtedy to objawy powodują
znaczne utrudnienia w codziennej aktywności
chorego [16–18]. Objawy formy GSDVIIc są dla
odmiany wykrywalne wkrótce po urodzeniu. Nie−
mowlęta wykazują obniżone napięcie mięśni
i umierają zwykle w pierwszym roku życia lub
niewiele później [19, 20]. Czwartą formą jest tzw.
hemolityczna postać niedoboru mięśniowej PFK.
Hemoliza u tych pacjentów jest dość dobrze kom−
pensowana tworzeniem nowych krwinek, jednak−
że niektórzy pacjenci wykazują wrodzoną hemoli−
tyczną anemię niesferocytową [21–24].

Reakcja katalizowana przez PFK w procesie
glikolizy jest nieodwracalna. Defekt genetyczny
manifestujący się brakiem aktywnej fosfofruktoki−
nazy jest powodem, że zarówno glukoza, która do−
stała się do komórki, jak i glukoza pochodząca
z rozkładu glikogenu nie mogą być źródłem ener−
gii w procesie glikolizy w mięśniach. Badania stę−
żenia metabolitów przemiany cukrowej w mię−
śniach pochodzących z biopsji pacjentów wykaza−
ły podniesiony poziom glukozy, glukozo−1,6 fo−
sforanu, glukozo−6−fosforanu i fruktozo−6−fosfora−
nu oraz spadek stężenia fruktozo−1,6−bisfosforanu
oraz triozofosforanów. 

W pracującym mięśniu ATP ulega rozkładowi
do ADP, a zahamowany proces glikolizy uniemoż−
liwia resyntezę ATP z ADP. AMP ulega akumula−
cji i dalszej degradacji do inozyny i hipoksantyny.
Te związki uwalniane w mięśniu szkieletowym są
substratami do produkcji kwasu moczowego
w wątrobie. Nadprodukcja tego kwasu będąca
w pewnym sensie konsekwencją metabolicznego
kryzysu w mięśniu jest określana jako hiperuryke−
mia pochodzenia mięśniowego [25–27].

W erytrocytach pacjentów z niedoborem mię−
śniowej PFK aktywność enzymu wynosi 50% ak−
tywności obserwowanej u osób zdrowych.
W krwince czerwonej glikoliza jest jedynym
źródłem energii. Znaczne zmniejszenie aktywności
prowadzi do obniżonej syntezy ATP, który
w krwinkach jest niezbędny między innymi do pra−
widłowego działania pomp jonowych, warunkują−
cych utrzymanie prawidłowego ciśnienia osmo−
tycznego. Zaburzenia w działaniu pomp jonowych
mogą być powodem obrzęku erytrocytów i wzmo−
żonej hemolizy. Obniżenie aktywności PFK
w krwinkach prowadzi także do spadku stężenia
2,3 DPG, wzrostu powinowactwa hemoglobiny do
tlenu i utrudnionego oddawania tlenu do tkanek, na
co organizm może reagować zwiększonym tworze−
niem nowych erytrocytów [21, 28, 29].

Nakajima et al. [30] sklonowali gen odpowie−
dzialny za syntezę ludzkiego mięśniowego izoen−
zymu PFK i poznali całkowitą jego strukturę.
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W celu wyjaśnienia genetycznych podstaw niedo−
boru mięśniowej PFK określili sekwencję zasad
w tym genie u trzech pacjentów cierpiących na
chorobę Tarui, pochodzących z niespokrewnio−
nych rodzin japońskich. Pierwszy z pacjentów po−
chodził z rodziny opisanej przez Tarui [11] i w je−
go przypadku stwierdzono mutację w obrębie in−
tronu 15., która polegała na zamianie guaniny na
tyminę. W wyniku błędnego alternatywnego skła−
dania dochodziło do utraty fragmentu obejmujące−
go 75 kb przy 3’ końcu eksonu 15., co odpowiada−
łoby 25. resztom aminokwasowym w łańcuchu
polipeptydowym. Biorąc pod uwagę położenie te−
go fragmentu, można przypuszczać, że jest to do−
mena odpowiedzialna za wiązanie aktywatorów
allosterycznych ADP/AMP. Utrata tego fragmentu
prowadzi do znacznych zmian konformacyjnych,
co uważa się za przyczynę całkowitego braku ak−
tywności enzymu.

W drugim przypadku stwierdzono zastąpienie
adeniny przez guaninę przy 5’ końcu intronu 19.,
co prowadzi do nieprawidłowego procesu alterna−
tywnego składania i do całkowitej utraty eksonu
19 (165 kb) [31, 32]. 

U trzeciego pacjenta znaleziono mutację zmie−
niającą sens w obrębie eksonu 22. polegającą na
zamianie tyminy na adeninę [33].

Dzięki badaniom przeprowadzonym w wielu
laboratoriach [14, 15, 17, 34, 35] poznano moleku−
larne podstawy ponad 90 opisanych przypadków
niedoboru mięśniowego izoenzymu PFK, jak
i przyczyn prowadzących do powstawania poli−
morfizmu genu u człowieka. Niektóre z nich
przedstawiono w tabeli 1.

Przedstawione powyżej mutacje dotyczące ge−
nu ludzkiej mięśniowej PFK można zaliczyć do
różnych typów. Mogą to być tzw. ciche mutacje
polegające na zamianie zasady w kodonie bez
zmiany kodowanego aminokwasu, będące jedynie
źródłem polimorfizmu genu [5, 6, 15, 17]. Drugi
typ to tzw. mutacje zmieniające sens (missens),
czyli mutacje punktowe dotyczące zmiany jednej
zasady w kodonie, która w końcowym efekcie
prowadzi do zastąpienia jednego aminokwasu in−
nym aminokwasem w łańcuchu polipetydowym
[14, 15, 17]. W niektórych przypadkach mutacja

punktowa może zmieniać miejsca przecięcia pier−
wotnego transkryptu mRNA przy usuwaniu intro−
nów i być przyczyną usunięcia dodatkowo frag−
mentu lub całego eksonu [5, 13, 32]. Stwierdzono
również mutację polegającą na delecji jednej zasa−
dy, co prowadzi do zmiany ramki odczytu (frame−
shift) za miejscem mutacji, powstania tripletu non−
sensownego, dając w rezultacie krótszy łańcuch
polipeptydowy [15]. 

Najliczniejszą zbadaną grupą są aszkenazyjscy
Żydzi. Najczęściej występującymi mutacjami w tej
grupie są: mutacja punktowa w intronie 5. prowa−
dząca do błędu w procesie alternatywnego składa−
nia i wycięcie części eksonu 5. z pierwotnego trans−
kryptu oraz delecja cytozyny2003 zmieniająca ramkę
odczytu przez powstanie kodonu STOP w odległo−
ści 47 zasad od miejsca mutacji. To w efekcie po−
woduje syntezę łańcucha polipeptydowego krótsze−
go o 16 aminokwasów o nieprawidłowej sekwencji
w obszarze C−końca [34].

Obydwie mutacje mogą występować razem
w tym samym allelu. Na drugim allelu obserwo−
wano mutację polegającą na zastąpieniu guaniny
cytozyną w eksonie 4., co w białku ma odzwier−
ciedlenie w zamianie leucyny na argininę. Jest in−
teresujące, że pacjenci będący nosicielami tego ty−
pu mutacji pochodzili głównie z Rosji i Polski
[15].

Pacjenci pochodzący z Włoch, Kanadyjczycy
pochodzenia francuskiego i Szwajcarzy są nosicie−
lami mutacji punktowej zmieniającej sens w obrę−
bie eksonów 4., 6., 8. i 22. [14, 17]. Interesujący
jest fakt, że w rodzinach Żydów aszkenazyjskich
zaobserwowano zamianę guaniny znajdującej się
w obrębie eksonu 4. w pozycji 163 na tyminę
(w białku odpowiednio Arg→Leu), podczas gdy
u pacjentów pochodzących z Włoch stwierdzono
zamianę tejże guaniny na cytozynę (w białku:
Arg→ Pro) [15, 14].

Mutacje w obszarach wysoce konserwatywnych
mają niewątpliwie poważne konsekwencje wynika−
jące z tego, że miejsca te są zwykle bezpośrednio za−
angażowane w proces katalizy lub wiązanie efekto−
rów. Glicyna 209 jest aminokwasem zachowanym
we wszystkich poznanych PFK. Zastąpienie jej
asparaginianem obserwowane u Kanadyjczyków
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Ryc. 1. Gen ludzkiej fosfofruktoki−
nazy mięśniowej i możliwości al−
ternatywnego składania [wg 30];
typ 1 – mięsień; typ 2 – mięsień,
nerka (bardzo niewiele); typ 3 –
mięsień, łożysko wątroba, nerka,
żołądek, retikulocyty

Fig. 1. Gene encoding human mu−
scle phosphofructokinase and po−
ssibilities of alternative splicing



pochodzenia francuskiego powoduje zmiany w ob−
szarze centrum katalitycznego enzymu. Arginina 39
leży w wysoce konserwatywnym obszarze będącym
częścią centrum wiążącego ATP. Zamianę argininy
39. na lizynę wykryto w rodzinach żydowskich [34].
O mutacjach prowadzących do utraty 25 aminokwa−
sów leżących w obszarze centrum allosterycznego
wiążącego AMP, znajdowanych w rodzinach pocho−
dzących z Japonii, opisanych przez Nakajima et al.
[7] wspomniano powyżej.

Badania w wielu laboratoriach wykazały, że
mutacje wykrywane w niedoborze mięśniowego
typu PFK występują w eksonach: 4., 6., 8., 13., 18.
i 22. Zaobserwowano ponadto 4 mutacje zmienia−
jące sens w obszarze intronów [5, 13, 14, 31], które
mogą być przyczyną nieprawidłowego alternatyw−
nego składania. Schorzenie dziedziczy się autoso−
malnie recesywnie. Intensywność objawów zależy
od rodzaju mutacji obszaru, który został nią do−

tknięty oraz od tego, czy pacjent jest homo−, czy
heterozygotą. Interesujące jest, że wszystkie opisa−
ne dotąd mutacje dotyczyły genu odpowiedzialne−
go za syntezę mięśniowego izoenzymu PFK. Ge−
netycznie uwarunkowanych niedoborów innych
izoenzymów PFK jak dotąd nie stwierdzono.  Uży−
cie technik biologii molekularnej pozwoliło wyja−
śnić przyczyny i mechanizmy schorzenia związa−
nego z niedoborem mięśniowej PFK. Zarówno
w tym przypadku, jak i w innych chorobach gene−
tycznych trudno mówić o skutecznej terapii farma−
kologicznej. Pacjentom z GSD typu VII zaleca się
unikanie wysiłku fizycznego, który może powodo−
wać ból i doprowadzić do uszkodzenia nerek.
W niektórych wypadkach pomaga wysokobiałko−
wa i niskowęglowodanowa dieta. W przyszłości
najprawdopodobniej będzie można szukać pomocy
w rozwijającej się terapii genowej, lecz jest to
chyba przyszłość dosyć odległa.
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Tabela 1. Molekularne podstawy niedoboru PFK typu M [wg 33 oraz 35]

Table 1. Molecular basis of human muscle PFK deficiences [based on 33 and 35]

Lp Exon/intron Zmiana Zmiana Oczekiwana Pochodzenie Piśmien−
(No.) (Exon/intron) nukleotydu aminokwasu struktura pacjenta nictwo

(Nucleotyde (Amino acid (Expected (Ethnic (Referen−
change) change) structure) background) ces)

1 E           4 G116 → T Arg39→ Leu mutacja zmieniająca sens Aszkenazyjczycy 15

2 E           4 G116 → C Arg39→ Pro mutacja zmieniająca sens Włochy 14

3 I            5 G → a defekt splicingu delecja 26 aa Aszkenazyjczycy 13 

4 E           6 G299 → A Arg→ Gln mutacja zmieniająca sens Szwajcaria 17 

5 I            6 A → c defekt splicingu delecja 4 aa Włochy 14 

6 E          8 G626 → A Gly209→ Asp mutacja zmieniająca sens Francuzi kanadyjscy 17

7 E         13 G1127 → A insercja 156 aa mutacja zmieniająca sens Szwecja 37

8 I          15 G → t defekt splicingu delecja 25  aa Japonia 32

9 E         18 A1628 → C Asp543→ Ala mutacja zmieniająca sens Włochy 14

10 I          19 G → a defekt splicingu delecja 55 aa Japonia 31

11 E         22 DC2003 ramka odczytu wycięcie Aszkenazyjczycy 15

12 E         22 G2058 → T Trp686→ Cys mutacja zmieniająca sens Japonia 33

13 E         22 G2087 → A Arg696→ His mutacja zmieniająca sens Szwajcaria 17

14 E           6 C282 → T R95 → X mutacja zmieniająca sens Aszkenazyjczycy 18

15 I   2 zmiana G→ t polimorfizm Szwajcaria 17 
na starcie
transkrypcji

16 E           6 G246 → A Thr82→ Thr polimorfizm Szwajcaria 17 

17 E           6 C306 → T Ala102→ Ala polimorfizm Aszkenazyjczycy 15 

18 E          7 C516 → T Thr172→ Thr polimorfizm multietniczne 6 i 32

19 E         24 T2334 → G Ala778→ Ala polimorfizm Aszkenazyjczycy 15
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