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::  Kwasica propionowa 

Orpha number: ORPHA 35 

 

*Definicja choroby: 
 
Kwasica propionowa jest organiczną kwasicą spowodowana deficytem karboksylazy 

propionylo-koenzymu A, charakteryzującą się zagrażającymi życiu epizodami 

dekompensacji metabolicznej, zaburzeniami neurologicznymi i powikłaniem w postaci 

kardiomiopatii. 

 

Epidemiologia: 
 

Częstość występowania na świecie szacowana jest na 100 000 żywych urodzeń. W 

niektórych krajach np. w Arabii Saudyjskiej choroba występuje częściej. 

 

*Obraz kliniczny: 
 
Kwasica propionowa występuje w następujących postaciach: ciężka o początku w 

okresie noworodkowym, przerywana o późnym początku i przewlekła postępująca. W 

postaci ciężkiej, rozpoczynającej się w okresie noworodkowym w ciągu kilkunastu 

godzin lub tygodni po urodzeniu, występują objawy zespołu intoksykacji (zaburzenia 

karmienia, wymioty, zaburzenia świadomości) i pancytopenia. W postaci przerywanej o 

późnym początku choroba objawia się po roku lub nawet  później epizodami 

metabolicznej dekompensacji prowokowanymi katabolicznym stresem w przebiegu 

gorączki, wymiotów, urazu. U pacjentów mogą również występować ostre neurologiczne 

przełomy charakteryzujące się dystonią, sztywnością, choreoatetozą i demencją (z 

powodu zawału zwojów podstawy). W postaci przewlekłej, postępującej choroba objawia 

się brakiem prawidłowego rozwoju i wzrostu, wymiotami, opóźnieniem rozwoju 

psychoruchowego, hipotonią, drgawkami. Niepełnosprawność intelektualna, neuropatia 

wzrokowa, kardiomiopatia, zespół wydłużonego QT, zapalenie trzustki, zapalenie skóry i 

zaburzenia immunologiczne należą do powikłań występujących w przebiegu kwasicy 

propionowej. 

 
 

*Etiologia: 
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Kwasica propionowa jest spowodowana mutacjami w genach PCCA (13q32) lub PCCB 

(3q21-q22) kodującymi alfa I beta podjednostki karboksylazy propionylo-koenzymu A. 

 

*Metody diagnostyczne: 

 

Kwasicę propionową można wykryć w rozszerzonym skriningu noworodkowym poprzez 

stwierdzenie podwyższonego poziomu propionylo-karnityny. W przypadkach 

objawowych w trakcie dekompensacji metabolicznej pojawiają się kwasica, ketoza, 

zwiększona luka anionowa, hipermleczanemia, hiperglicynemia, hiperamonemia, 

hipoglikemia i cytopenia. W badaniu moczu metodą GC/MS wykrywa się 3 

hydroksypropionian, metylocytrynian, propionylo-glicynę i propionylo-karnitynę (także w 

okresie pomiędzy przełomami). Diagnozę potwierdza wykrycie deficytu aktywności 

enzymatycznej lub stwierdzenie mutacji w genie PCCA lub PCCB. 

 

*Diagnostyka prenatalna: 

Diagnostyka prenatalna jest możliwa poprzez pomiar propionylo-karnityny, 

metylocytrynianu i 3 hydroksypropionianu w płynie owodniowym, ocenę aktywności 

enzymatycznej bądź badania molekularne w rodzinach ze znaną mutacją. 

 

*Rozpoznanie różnicowe:  

Różnicowanie obejmuje sepsę noworodkową, inne kwasice organiczne, przerostowe 

zwężenie odźwiernika oraz inne częste przyczyny zwiększonej luki anionowej. W 

okresie niemowlęcym postać przewlekła z brakiem prawidłowego rozwoju i wzrostu, 

wymiotami i neutropenią może przypominać nietolerancję białka mleka krowiego, 

celiakię (zobacz to hasło) lub zaburzenia immunologiczne. 

 
 
Poradnictwo genetyczne: 
 

Choroba dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny. 
 
* Postępowanie i leczenie: 
 
Potwierdzenie rozpoznania nie jest niezbędne do rozpoczęcia leczenia. Podstawą 

leczenia przełomu jest odwrócenie katabolizmu poprzez zaprzestanie podaży białek i 
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włączenie dożylnych płynów zawierających niebiałkowe źródło kalorii. W leczeniu 

hiperamonemii stosuje się benzoesan sodowy, karbamyloglutaminian lub hemodializy. 

Leczenie żywieniowe, w szczególności restrykcja białka ma kluczowe znaczenie w 

przewlekłym leczeniu pacjentów z kwasicą propionową. Wzrastanie pacjentów powinno 

być regularnie monitorowane. W detoksyfikacji stosuje się suplementację karnityną. 

Unikanie i właściwe leczenie epizodów metabolicznej dekompensacji wraz z 

odpowiednim leczeniem przewlekłym poprawia ostateczną sprawność intelektualną 

pacjentów. 

 

*Rokowanie: 

Wczesne wykrycie i leczenie prowadzi do spadku śmiertelności w pierwszym roku życia 

i zwiększa przeżywalność we wczesnym dzieciństwie, ale odsetek pacjentów z 

zaburzeniami rozwoju poznawczego pozostaje wysoki. Pytanie o korzystny wpływ 

wczesnej transplantacji wątroby na dalsze rokowanie pozostaje otwarte, konieczne są 

dalsze badania. 

 
 

Recenzent-ekspert: 

Prof. DR. Jean-Marie Saudubray 

 

Aktualizacja: styczeń 2014 
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Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

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. 

 

 

 

 

 


