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::  Niedobór prolidazy 

Orpha number: 742 

 
Definicja choroby: 

Niedobór prolidazy jest dziedzicznym zaburzeniem metabolizmu peptydów. Cechuje się poważnymi 

zmianami skórnymi, nawracającymi infekcjami (obejmującymi głównie skórę i układ oddechowy), 

dysmorficznymi rysami twarzy, zmiennymi zaburzeniami poznawczymi oraz powiększeniem śledziony. 

 

Epidemiologia: 

Nie jest znana dokładna częstość występowania, ale szacuje się ją na 1/1 235 000 żywych urodzeń. 

Wyższą częstotliwość występowania nosicieli, tj. 1 na 21 odnotowano wśród druzów. Dotychczas w 

literaturze fachowej opisano około 90 pacjentów z różnych grup etnicznych, lecz dokładna ich liczba jest 

prawdopodobnie większa, ponieważ nie każdy przypadek niedoboru prolidazy zostaje rozpoznany. 

 

Opis kliniczny: 

Objawy kliniczne i wiek chorego są bardzo zmienne. Niedobór prolidazy może ujawnić się w dzieciństwie 

jako powiększenie śledziony. Może wystąpić także biegunka, wymioty oraz odwodnienie. Dysmorficzne 

rysy twarzy to niska linia owłosienia z przodu i tyłu głowy, hiperteloryzm, wytrzeszcz oczu, płaski grzbiet 

nosa, wąska górna warga i prognatyzm. Zajęcie skóry zwykle pojawia się w okresie dzieciństwa (ale może 

także pojawić się już w 6 miesiącu życia lub dopiero w 30 r.ż.) w postaci ciężkiego, przewlekłego, trwałego 

i bolesnego owrzodzenia stóp i rzadziej rąk. Teleangiektazje na twarzy i rękach mogą poprzedzać 

owrzodzenie, a także rumieniowate, liszajowate zmiany lub wybroczyny. U większości pacjentów 

występuje niepełnosprawność intelektualna różnego stopnia – od łagodnego do ciężkiego. Odnotowano 

także objawy płucne (np. przewlekła reaktywna choroba dróg oddechowych podobna do astmy), 

immunologiczne (podatność na infekcje z nawracającymi zapaleniami ucha środkowego, zatok, płuc oraz 

żołądka i jelit) oraz hematologiczne (np. anemia, trombocytopenia). Inne, rzadziej raportowane objawy to 

niski wzrost, obrzęk limfatyczny, wiotkość stawów, wypukły brzuch, nadmierne owłosienie, dysplazja 

zębów i zapalenie rogówki. Jednak niektórzy pacjenci pozostają bezobjawowi. Odnotowano związek 

pomiędzy niedoborem prolidazy a układowym toczniem rumieniowatym (SLE; zob. to hasło). 

 

Etiologia:  

Niedobór prolidazy spowodowany jest mutacją w genie PEPD (19q13.11), kodującym dipeptydazę Xaa-

Pro, która odgrywa ważną rolę w biosyntezie i rozpadzie kolagenu. Mutacje w tym genie prowadzą do 

ograniczonej syntezy kolagenu i gorszego gojenia się ran. 

 

Metody diagnostyczne: 
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Rozpoznanie opiera się na objawach klinicznych i laboratoryjnych. We wszystkich przypadkach badanie 

aminokwasów w moczu ujawnia dużą imidodipeptydurię (10-30 mmol/dziennie). Pacjenci mają zazwyczaj 

także podwyższony poziom enzymów wątrobowych, łagodną niedokrwistość, łagodną małopłytkowość, 

hipergammaglobulinemię oraz hipokomplementemię. Rozpoznanie potwierdza molekularne badanie 

genetyczne, znajdujące mutację w genie PEPD. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Diagnostyka różnicowa obejmuje zespół Wernera, beta talasemię, zapalenie naczyń (zob. te hasła), 

autosomalne dominujące i recesywne postacie zespołu hiper-IgE, niedokrwistość sierpowatą, odleżyny 

oraz niewydolność żylną i tętniczą. 

 

Rozpoznanie prenatalne: 

Diagnostyka prenatalna możliwa jest w rodzinach, w których występuje znana mutacja wywołująca 

chorobę. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Niedobór prolidazy dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny. Rodziców chorego dziecka należy 

informować o 25% ryzyku transmisji choroby przyszłemu potomstwu. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Leczenie jest objawowe. Opieka powinien zapewniać zespół interdyscyplinarny w celu monitorowania i 

leczenia objawów skórnych, płucnych i immunologicznych. Stosuje się miejscowo maść z proliną plus 

glicyną, sterydy, metyloprednizolon, transfuzje krwi, plasmaferezę oraz miejscowo maść z hormonem 

wzrostu do leczenia wrzodów, co jest skuteczne w różnym stopniu. W niektórych przypadkach może być 

konieczna profilaktyka antybiotykowa. Pacjenci ze splenomegalią powinni unikać sportów kontaktowych.  

 

Rokowanie: 

Rokowanie jest różne; często oczekiwana długość życia pacjentów jest krótsza z powodu ciężkich i 

czasem śmiertelnych infekcji. Ograniczona jest także jakość życia ze względu na zakażenia i przewlekłe 

powikłania płucne. Jeśli owrzodzenie jest ciężkie, może prowadzić do amputacji. 
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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. 

 

 

 


