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::  D-2-Yδποξυγλουταπική Oξυουπία 

Αξηζκόο Orphanet: 79315 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η D-2-πδξνμπγινπηαξηθή νμπνπξία (D-2-HGA) είλαη κηα ζπάληα κνξθή ηεο 2- πδξνμπγινπηαξηθήο 

νμπνπξίαο  κε θιηληθά εηεξνγελή  λεπξνινγηθή εηθόλα (βι. ηνλ όξν απηό), πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

βηνρεκηθά από απμεκέλα επίπεδα D-2-πδξνμπγινπηαξηθνύ νμένο (D-2-HG) ζηα νύξα, ζην 

πιάζκα θαη ζην εγθεθαινλωηηαίν πγξό. Ο αθξηβήο επηπνιαζκόο θαη ε ζπρλόηεηα ηεο 

δηαηαξαρήο απηήο δελ είλαη γλωζηά, αιιά έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ζήκεξα πεξίπνπ 80 

πεξηπηώζεηο, ελώ δελ έρεη βξεζεί γεωγξαθηθή επηθξάηεζε γηα ηε δηαηαξαρή απηή.Η D-2-

πδξνμπγινπηαξηθή νμπνπξία έρεη εμαηξεηηθά εηεξνγελείο  θιηληθέο εθδειώζεηο. Οη ζνβαξέο 

πεξηπηώζεηο ραξαθηεξίδνληαη από λενγληθή ή πξώηκε βξεθηθή επηιεπηηθή εγθεθαινπάζεηα. Σε 

απηέο ηηο πεξηπηώζεηο θνηλά ζεκεία είλαη ε ζνβαξή ππνηνλία, ε απώιεηα ηεο όξαζεο θεληξηθήο 

αηηηνινγίαο, ε αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε, νη ζπαζκνί, νη αθνύζηεο θηλήζεηο θαη ε 

κπνθαξδηνπάζεηα. Έρνπλ  αλαθεξζεί ζπρλά δπζκνξθηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζώπνπ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ επίπεδν πξόζωπν κε κηα επξεία βάζε ηεο ξηλόο θαη αλωκαιίεο ηνπ έμω νπο. Σε 

ήπηεο πεξηπηώζεηο, ε θιηληθή εηθόλα είλαη πεξηζζόηεξν εηεξνγελήο.  Η αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε 

θαη  ε ππνηνλία είλαη ηαη πην θνηλά  ραξαθηεξηζηηθά. Καλέλαο ζπζρεηηζκόο κεηαμύ ηωλ επηπέδωλ 

ηεο D-2-HG θαη ηωλ θιηληθώλ ζπκπηωκάηωλ  δελ έρεη βξεζεί. Μεξηθνί αζζελείο κε απμεκέλα 

επίπεδα D-2-HG είλαη αζπκπηωκαηηθνί. Σε γεληθέο γξακκέο, ε D-2-πδξνμπγινπηαξηθή νμπνπξία 

πνπ νθείιεηαη ζε εηεξόδπγεο κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην IDH2 έρεη κηα πην ζνβαξή θιηληθή πνξεία 

από ηελ D-2- πδξνμπγινπηαξηθή νμπνπξία πνπ νθείιεηαη ζε  κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην D2HGDH. 

Οη κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην D2HGDH (2p25.3) πνπ θωδηθνπνηεί ηε κηηνρνλδξηαθή αθπδξνγνλάζε 

ηνπ D-2-πδξνμπγινπηαξηθνύ, έρνπλ ηαπηνπνηεζεί ζε πεξίπνπ 50% ηωλ αζζελώλ κε ηε δηαηαξαρή 

απηή. Άιινη βξέζεθαλ λα θέξνπλ κηα παζνγόλν εηεξόδπγε κεηάιιαμε ζην γνλίδην IDH2 (15q21-

qter) πνπ θωδηθνπνηεί ηελ κηηνρνλδξηαθή αθπδξνγνλάζε ηνπ ηζνθηηξηθνύ.  

Η δηάγλωζε βαζίδεηαη ζηελ πεξίζζεηα ηνπ D-2-πδξνμπγινπηαξηθνύ νμένο ζηα νύξα θαη ζηα 

επξήκαηα ηεο MRI: ππν επελδπκαηηθέο θύζηεηο, θαζπζηέξεζε ζηελ εγθεθαιηθή ωξίκαλζε θαη 

πεξηθνηιηαθέο αλωκαιίεο ηεο ιεπθήο νπζίαο ζε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο.  

Ο έιεγρνο ηωλ νξγαληθώλ νμέωλ  ζηα νύξα, δελ επηηξέπεη ηεω δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ L-2-

πδξνμπγινπηαξηθνύ νμένο θαη D-2- πδξνμπγινπηαξηθνύ νμένο. Ωο εθ ηνύηνπ, απηή ε 

δηαθνξνπνίεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα από έλα εμεηδηθεπκέλν εξγαζηήξην. Η 

πξνγελλεηηθή δηάγλωζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αλάιπζε ηωλ κεηαιιάμεωλ θαη 

αλίρλεπζε ηωλ απμεκέλωλ επηπέδωλ D-2-πδξνμπγινπηαξηθνύ νμένο ζε ακληαθό πγξό. Η D-2-

HGA πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην D2HGDH  θαη αθνινπζεί έλα απηνζωκαηηθό 

ππνιεηπόκελν ηξόπν θιεξνλνκηθόηεηαο. Η γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή είλαη πεξίπινθε, ιόγω ηεο 

εμαηξεηηθά επξείαο θιηληθήο εηθόλαο θαη ηεο πηωρήο θαηαλόεζεο ηεο γελεηηθήο αηηηνινγίαο θαη ηωλ 

ππνθείκελωλ  κεραληζκώλ. Σε αληίζεζε, ε D-2-HGA πνπ πξνθαιείηαη από κηα εθ λένπ εηεξόδπγε 

κεηάιιαμε ζην γνλίδην IDH2, κε εμαίξεζε κηα νηθνγέλεηα, κεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζωκαηηθό 

επηθξαηεηηθό ηξόπν.  

 

Γελ ππάξρεη εηδηθή ζεξαπεία γηα ηελ D-2-πδξνμπγινπηαξηθή νμπνπξία. Η αληηκεηώπηζε  αθνξά 
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θπξίωο ηνλ έιεγρν ηωλ επηιεπηηθώλ θξίζεωλ, όηαλ εκθαλίδνληαη. Η πξόγλωζε εμαξηάηαη εμ 

νινθιήξνπ από ηε ζνβαξόηεηα ηεο θιηληθήο εηθόλαο θαη ηελ πνξεία ηεο λόζνπ. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπηωζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλωζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


