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Karakterisering van neurometabole 2-hydroxyglutaaraciduriën
en de ontdekking van D-2-hydroxyglutaaracidurie type II

2-Hydroxyglutaaraciduriën (2-HGA) zijn aangeboren stofwisselingsziekten die 
gekenmerkt worden door fysiologisch verhoogde 2-hydroxyglutaarzuur concentraties
in lichaamsvloeistoffen als urine, plasma en liquor. Patiënten vertonen neurologische 
afwijkingen die zich vaak manifesteren op jonge leeftijd. Oorspronkelijk zijn,
gebaseerd op de chiraliteit van de accumulerende metaboliet, twee klassen
gedefinieerd: D-2-hydroxyglutaaracidurie (D-2-HGA) and L-2-hydroxyglutaaracidurie 
(L-2-HGA) [1,2]. Een derde variant is beschreven als “gecombineerde 
D-2- en L-2-hydroxyglutaaracidurie” (D,L-2-HGA)[3]. 

L-2-HGA wordt veroorzaakt door mutaties in het gen L2HGDH dat codeert voor 
L-2-hydroxyglutaraat dehydrogenase (L-2-HGDH) [4,5]. De verminderde L-2-HGDH 
activiteit is gemeten in fibroblasten, lymfoblasten en lymfocyten van patiënten door 
middel van een methode die gebruik maakt van vloeistof chromatografie – tandem
massa spectrometrie (LC-MS/MS) (Chapter 2). Deze methode, gebaseerd op de 
omzetting van stabiel isotoop gelabelde L-2-hydroxyglutaraat (L-2-HG) naar stabiel 
isotoop gelabelde 2-ketoglutaraat (2-KG), fungeert als de functionele link tussen de 
metabole en genetische eigenschappen van de aandoening L-2-HGA.

Twee L-2-HGA casussen zijn beschreven waarin therapeutisch oraal toegediend FAD 
of riboflavine (een precursor van FAD) een verbeterd klinisch beeld liet zien 
gecombineerd met een verminderde urinaire L-2-HG uitscheiding [6,7]. De 
katalytische activiteit van het FAD-afhankelijke L-2-HGDH enzym zou theoretisch 
hersteld kunnen worden door het verhogen van de fysiologische FAD concentratie. 
Verhoogde FAD concentraties lieten in vitro een verhoogde katalytische activiteit zien
van L-2-HGDH in gezuiverde enzymextracten uit rattenlever [4]. Van de elf 
onderzochte L-2-HGDH deficiënte lymfoblasten cellijnen was er bij één cellijn 
residuele activiteit meetbaar (20% van de gemiddelde controle activiteit) 
(Chapter 2). Het herstellen van de enzymactiviteit met het verhogen van de 
fysiologische FAD concentraties is een mogelijke therapeutische strategie dat verder 
onderzocht dient te worden.

95

Nederlandse samenvatting



Vierentwintig D-2-HGA patiënten zijn beschreven met gemeenschappelijke
genetische, enzymatische en biochemische eigenschappen en deze patiënten 
onderscheiden zich als groep in een cohort van in totaal vijftig D-2-HGA patiënten 
(Chapter 3). Deze patiënten hebben mutaties in het D2HGDH gen, hebben een 
verminderde D-2-hydroxyglutaraat dehydrogenase (D-2-HGDH) activiteit en zijn
vervolgens aangeduid als D-2-HGA type I, een autosomaal recessieve vorm van 
D-2-HGA. Deze patiënten hebben significant lagere D-2-hydroxyglutaraat (D-2-HG)
concentraties in urine, plasma en liquor vergeleken met D-2-HGA patiënten die geen 
mutaties hebben in het D2HGDH gen.

In D-2-HGA is een nieuw metabool defect ontdekt met de identificering van de novo
heterozygote germline mutaties in isocitraat dehydrogenase 2 (IDH2) (Chapter 4).
Deze patiënten hebben geen mutaties in D2HGDH, hebben een normale D-2-HGDH 
enzymactiviteit en zijn vervolgens aangeduid als D-2-HGA type II, een autosomaal 
dominante vorm van D-2-HGA. De mutatie in IDH2 resulteert in het ontstaan van een 
nieuwe functie (gain-of-function) van het enzym, namelijk de mogelijkheid om 2-KG 
om te zetten naar D-2-HG. In D-2-HGA type II wordt een significant hogere 
fysiologische D-2-HG concentratie gevonden dan in D-2-HGA type I. In enkele 
ongerelateerde D-2-HGA patiënten zijn geen mutaties gevonden in D2HGDH en IDH2,
het defect in deze patiënten blijft dus onbekend.

Een enzymmethode toegepast in lymfoblast-lysaten van patiënten bevestigde de 
aanwezigheid van de IDH2-mutant gain-of-function activiteit in D-2-HGA type II 
(Chapter 5). Met LC-MS/MS is de omzetting van stabiel gelabeld 2-KG naar D-2-HG 
gedetecteerd. De D-2-HG productie was acht keer hoger in D-2-HGA type II vergeleken 
met controles en D-2-HGA type I. Hoewel D-2-HGDH normaal functioneert in 
D-2-HGA type II patiënten, is de capaciteit van D-2-HGDH blijkbaar ontoereikend om 
het door de IDH2-mutant gevormde D-2-HG volledig te verwerken. De IDH2-mutant 
enzymmethode is toegepast voor het verkennen van therapeutische mogelijkheden. 
Een screening is uitgevoerd met van nature in de mens aanwezige metabolieten die 
chemisch gelijkenis vertonen met 2-KG, D-2-HG en isocitraat. Oxaloacetaat bleek de 
meest krachtige competitieve remmer te zijn om D-2-HG productie te minderen.
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De erkenning van D-2-HGA type I en D-2-HGA type II als afzonderlijke 
stofwisselingsziekten werd aangevuld met de beschrijving van het fenotype
(Chapter 6). Klinische data zijn verzameld met behulp van een enquête. D-2-HGA type 
I en type II delen het biochemische kenmerk van de D-2-HG accumulatie in 
lichaamsvloeistoffen, dat waarschijnlijk correleert met de in beide stoornissen 
frequent waargenomen symptomen als ontwikkelingsvertraging, hypotonie en 
epilepsie. Cardiomyopathie wordt voornamelijk gevonden in D-2-HGA type II en is
vermoedelijk gerelateerd aan verlaagde (mitochondriale) NADPH en 2-KG niveaus.

Het ziekte veroorzakende IDH gain-of-function mechanisme in D-2-HGA type II wordt 
vaak gevonden in neoplastische aandoeningen [8,9]. Totnogtoe is er bij patiënten 
aangedaan met D-2-HGA type I of type II geen kanker geconstateerd, waardoor op dit 
moment er geen ondersteunende data is voor de door Dang et al. voorgestelde rol van
D-2-HG als “onco-metaboliet”. In L-2-HGA is daarentegen een verhoogd risico op 
hersentumoren gevonden. Dit suggereert dat L-2-HG directe of indirecte carcinogene
eigenschappen heeft. De ontdekking van het identieke mechanisme van D-2-HG 
accumulatie in D-2-HGA type II en kanker verbindt deze ziekten met elkaar, en dit kan 
tot nieuwe inzichten leiden betreffende de pathofysiologie.

D-2-HGA en L-2-HGA vertonen een zeer verschillend klinische beeld, wijzend naar 
verschillende pathofysiologische invloeden van D-2-HG en L-2-HG accumulatie in de 
mens. Zodra de momenteel nog slecht begrepen pathofysiologische mechanismen van 
deze aandoeningen beter in kaart gebracht zijn zal dit de ontwikkeling van 
therapeutische strategieën kunnen bevorderen.

Het (genetische) defect in D,L-2-HGA is nog onbekend, maar de overeenkomende
klinische en metabole bevindingen in vijf casussen suggereren de aanwezigheid van 
één ziekteverwekkend mechanisme voor deze ernstige neonatale epileptische 
encefalopathie. Exome sequencing wordt beschouwd als een potentiële strategie voor
verder onderzoek om het defect op te sporen in deze patiënten.
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Eind conclusies

Dit Proefschrift beschrijft het bestaan van ten minste twee D-2-HGA varianten: 
D-2-HGA type I en D-2-HGA type II. Vier verschillende neurometabole aandoeningen 
omvatten de meerderheid van de gediagnosticeerde 2-HGA patiënten: L-2-HGA, 
D-2-HGA type I, D-2-HGA type II en D,L-2-HGA (figuur 1). Recentelijk zijn patiënten 
beschreven met IDH1 gain-of-function mutaties die aangedaan zijn met 
gecombineerde Metaphyseal Chondromatosis en D-2-HGA (MC-HGA) [10], maar een 
klein aantal patiënten met diverse fenotypen hebben een (nochtans) onbekende 
oorzaak van D-2-HG accumulatie. Dit Proefschrift beschrijft de nader verworven 
kennis betreffende de metabole, enzymatische, genetische en klinische kenmerken 
van D-2-HGA type I en L-2-HGA, alsmede de ontdekking en eerste beschrijving van 
D-2-HGA type II. De initiëring van de eerste in vitro verkenningen omtrent de 
ontwikkeling van therapeutische interventies in D-2-HGA type II maken ook deel uit 
van dit Proefschrift. Het doorgronden van de pathofysiologische mechanismen in 
2-HGA zou kunnen helpen bij het vinden van een goede therapie voor deze 
aandoeningen of voor de bescherming van de mogelijk schadelijke effecten van 
D-2-HG en L-2-HG accumulatie.

Figuur 1: Totale 2-hydroxyglutaarzuuracidurie verdeling (n=276)
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