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L-2-acyduria hydroksyglutarowa 

 

Orphanumber: 79314 

 
 

Definicja choroby 

L-2-acyduria hydroksyglutarowa jest postacią przede wszystkim neurologiczną acydurii 2-

hydroksyglutarowej (zob. to hasło), charakteryzującą się opóźnieniem psychoruchowym, ataksją 

móżdżkową i zmienną makrocefalią lub padaczką. 

 

Epidemiologia 

Nie jest znana dokładna częstość występowania tego zaburzenia ani zapadalność, ale dotychczas 

zgłoszono około 140 przypadków. Zaburzenie wydaje się być panetniczne, a jego przypadki zgłoszono na 

całym świecie. 

 

Opis kliniczny 

Początek wydaje się często niewinny w pierwszym roku życia. Występujące objawy obejmują opóźnienie 

motoryczne i epilepsję. Przebieg choroby jest postępujący i prowadzi do pogarszania się stanu 

psychicznego, w tym występują trudności z mową i zaburzenia motoryczne, czy niemożność 

samodzielnego chodzenia. Większość zgłoszonych pacjentów miała makrocefalię. Inne objawy obejmują 

hipotonię we wczesnych stadiach oraz spastyczność w późniejszym etapie przebiegu choroby, symptomy 

pozapiramidowe i zaburzenia zachowania. Zgłoszono także zwiększoną zapadalność na nowotwory 

mózgu. 

 

Etiologia  

Uważa się, że acyduria 2-hydroksyglutarowa wywołana jest mutacjami genu L2HGDH (14q22.1),  

kodującego L- mitochondrialną dehydrogenazę 2-hydroksyglutarową. Do tej pory zidentyfikowano ponad 

70 różnych mutacji. Jednakże w kilku chorych rodzinach nie stwierdzono mutacji w tym genie. 

 

Metody diagnostyczne 

W badaniu przesiewowym kwasów organicznych widać ogromny wzrost poziomu 2HG a następnie 

potrzebne jest różnicowanie, aby ustalić biochemiczne rozpoznanie L-2-acydurii hydroksyglutarowej. 

Diagnoza może być opóźniona z powodu wolno postępującego przebiegu zaburzenia i opiera się na 

badaniu za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI) lub tomografii komputerowej (CT), badaniach 

biochemicznych oraz analizie mutacji genu L2HGDH. Wyniki badania MRI oraz CT zazwyczaj wykazują 
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podkorowe i przykomorowe ogniska hiperintensywne. Zaobserwowano różne stopnie podkorowej 

leukoencefalopatii i atrofii móżdżku. 

 

Rozpoznanie różnicowe 

Badanie przesiewowe kwasu organicznego nie pozwala rozróżnić między kwasem L-2-

hydroksyguranowym a kwasem D-2-hydroksyguranowym. Z tego względu takie różnicowanie należy 

przeprowadzić później w specjalistycznym laboratorium. 

 

Rozpoznanie prenatalne 

Diagnozę prenatalną można przeprowadzić za pomocą analizy mutacji i pomiaru kwasu L-2-

hydroksyglutarowego w płynie owodniowym. 

 

Poradnictwo genetyczne 

L-2-acyduria hydroksyglutarowa ma autosomalny recesywny tryb dziedziczenia. 

 

Postępowanie i leczenie 

Nie ma obecnie konkretnej terapii L-2-acydurii hydroksyglutarowej. Dlatego zaleca się leczenie objawowe 

i wspierające. 

 

Rokowanie 

Rokowanie jest złe, ale większość pacjentów osiąga dorosłość. 
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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. 

 

 

 

 


