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Summary 
 
Mevalonate kinase deficiency (MKD) is an autosomal recessive auto-inflammatory 
disorder characterized by recurring episodes of high fever associated with headache, 
arthritis, nausea, abdominal pain, diarrhea, and skin rash. Originally, two distinct 
syndromes were defined based on clinical presentation of the patients; classic 
mevalonic aciduria (MA) and the hyperimmunoglobulinemia D and periodic fever 
syndrome (HIDS). After the discovery that both disorders are caused by a deficiency 
of the same enzyme, due to mutations in the encoding MVK gene, they are now 
recognized as the severe and mild ends of the MKD spectrum. Patients with the HIDS 
presentation typically show the recurrent episodes of fever with associated 
inflammatory symptoms. Patients with the severe MA phenotype experience similar 
fever episodes but present with additional symptoms such as developmental delay, 
dysmorphic features, cataracts, psychomotor retardation, hypotonia, myopathy and 
ataxia. Several severely affected patients died during a febrile crisis. 
MK catalyzes the ATP-dependent phosphorylation of mevalonate to produce 5-
phosphomevalonate and is the first enzyme to follow the rate-limiting and highly 
regulated enzyme 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reductase in the 
isoprenoid biosynthesis pathway. The isoprenoid biosynthesis pathway provides cells 
with several bioactive molecules, including isoprenyl groups, the polyprenyl chain of 
heme A, dolichol and sterols. 
 
Chapter 1 gives a summary of the current knowledge on the isoprenoid biosynthesis 
pathway, its defects with emphasis on MKD, the other autoinflammatory syndromes 
and IL-1β. Chapter 2 describes all currently known mutations and the genotype-
phenotype correlations in MKD. The effect of several of the mutations on MK protein 
stability and activity were studied using different patient cell lines. These studies 
showed that an increase in enzyme activity correlates well with an increase in MK 
protein levels in most cell lines, indicating that most of the mutations in MKD affects 
stability and/ or folding of the MK protein. 
 
An important question in MKD is how a defect of isoprenoid biosynthesis contributes 
to (periodic) fever and inflammation. In MKD patients both pro- and anti-
inflammatory cytokines are elevated, suggesting that dysregulation of the cytokine 
network could play role in the pathogenesis of MKD. The aim of the study described 
in chapter 3 was to recognize possible mechanisms leading to the onset of or 
predisposing to fever and inflammation in MKD. To this end, the effect of MKD on the 
expression of genes and proteins involved in cytokine responses was studied. 
Cytokine antibody arrays, which can detect the protein expression of 174 cytokines, 
showed as the most striking difference between MKD and control whole blood culture 
samples that the IL-1β levels were markedly higher in the MKD samples. These high 
IL-1β levels lead to increased IL-6 and GRO levels. The transcription of the genes 
encoding IL-1β, IL-1α, IL-6 and TNF-α were somewhat elevated in the PBMCs from 
the MKD patients compared to control PBMCs. However, overall there were no large 
differences observed between the expression levels of genes involved in inflammation 
in the LPS-stimulated PBMCs from MKD patients and control subjects. The 
mechanism of inflammatory response after stimulation with LPS does not differ 
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between MKD and controls, but MKD cells react stronger to a stimulus, leading to 
higher levels of secreted IL-1β and a more activated cytokine network. 
Because IL-1β appears to play an important role in the pathogenesis of several 
autoinflammatory diseases including MKD it has been used as readout in the next 
studies. 
 
MKD leads to both an accumulation of mevalonate and a reduced production of 
isoprenoid end products. In another study (chapter 6) we reported that increased IL-
1β secretion by MKD cells is due to a temporary shortage of certain isoprenylated 
proteins. However, other groups postulated that it is the accumulation of mevalonate 
which has a pro-inflammatory effect. To get further insight into this, we studied the 
effect of addition of intermediate metabolites and inhibitors of the isoprenoid 
biosynthesis pathway on IL-1β secretion by PBMCs from MKD patients and from 
healthy controls (chapter 4). The obtained results clearly show that a shortage of 
geranylgeranylated proteins rather than an excess of mevalonate is most likely to 
cause increased IL-1β secretion by PBMCs of MKD patients. Which of the 
geranylgeranylated proteins (e.g. Rho, Rac, Cdc42) might play a role in the 
pathogenesis of MKD is still subject of further investigations but preliminary data 
suggest a role for Rac1 in the regulation of the IL-1β induced inflammatory response. 
 

The synthesis, processing and release of mature IL-1β are tightly regulated events and 
multiple signaling pathways are involved in the transcriptional upregulation of proIL-

1β, including pathways triggered by IL-1β itself, by other inflammatory cytokines such 
as TNF, or by various Toll-like receptor (TLR) ligands such as lipopolysaccharide 

(LPS). The conversion of proIL-1β into the active mature 17-kDa IL-1β form requires 

the cleaving by the IL-1β converting enzyme (ICE, also known as caspase-1). 
In chapter 5 we studied the regulation of IL-1β secretion in impaired isoprenoid 
biosynthesis (by using simvastatin) in the monocytic cell line THP-1. Our results 
suggest that inhibition of the isoprenoid biosynthesis pathway triggers caspase-1 
mediated processing of pro-IL-1β and subsequent secretion of mature IL-1β. 
 
In chapter 6 we described that it is a shortage of isoprenoid end products that 
contributes to increased IL-1β and IFN-γ secretion by PBMCs from MKD patients. 
The amount of increase depends on the severity of the phenotype; the PBMCs from 
MKD patient with the MA phenotype secreted more IL-1β and IFN-γ than PBMCs 
from patients with the HIDS phenotype. 
 
There are currently no established therapies for MKD, although treatment with the 
recombinant form of IL-1 receptor antagonist anakinra was shown to be effective in 
relieving the symptoms in a few patients. The results described in this thesis indicate 
that inhibiting caspase-1 activity might be a more effective treatment option in MKD. 
Raising the availability of geranylgeranylated proteins (probably Rac1) in MKD, for 
example by increasing the pathway flux towards non sterol isoprenoid biosynthesis, 
may provide another option to treat MKD. Also strategies aimed at increasing stability 
and/or folding of the mutant MK proteins in MKD may provide a basis for therapy to 
alleviate or prevent the clinical symptoms associated with MKD. 
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Samenvatting voor iedereen 
 
Dit proefschrift gaat over de ziekte mevalonaat kinase deficientie (MKD). Dit is een 
aangeboren ziekte die in het algemeen op jonge leeftijd ontdekt wordt. Meestal in het 
eerste levensjaar na de eerste vaccinatie. Deze vaccinatie lokt dan een heftige 
koortsperiode uit die gepaard gaat met koude rillingen, gewrichtsklachten, 
huiduitslag, hoofdpijn, duizeligheid, buikpijn, braken en diarree. De koorts kan snel 
oplopen tot 40 graden en houdt 3 tot 4 dagen aan. Opvallend is dat zo’n koortsperiode 
gemiddeld elke 3 tot 6 weken weer terugkomt. We noemen MKD dan ook wel een 
periodiek koorts syndroom. Behalve vaccinaties kunnen ook infecties, verwondingen 
of spanning (bijvoorbeeld voor een verjaardag) aanleidingen zijn voor een 
koortsaanval. In de meeste gevallen is er echter geen aanwijsbare aanleiding voor een 
koortsaanval te vinden.  
Oorspronkelijk waren er 2 verschillende syndromen beschreven: In 1984 werd het 
hyperimmunoglobulinemieD en periodiek koorts syndroom (HIDS) beschreven door 
Nederlandse artsen. Zij noemden de ziekte naar de abnormaal hoge immunoglobuline 
D (IgD) dat in het bloed van deze patienten werd gevonden en naar de opvallende 
terugkerende koortsperioden. Een jaar later werd werd mevalonaciduria (MA) 
beschreven. Deze ziekte werd vernoemd naar de grote hoeveelheid mevalonzuur dat 
in de urine van de patienten werd gevonden. Patienten met de ernstige MA vorm van 
MKD hebben naast de koortsperioden vaak extra ernstige symptomen zoals 
misvormingen aan het gelaat, bloedarmoede, staar en blijven achter in mentale 
ontwikkeling en groei. Veel MA patienten overlijden op jonge leeftijd tijdens een 
koortsperiode.  
In 1999 werd duidelijk dat beide ziekten werden veroorzaakt door slecht functioneren 
van hetzelfde enzym, namelijk mevalonaat kinase (MK). MK is een enzym betrokken 
is bij de aanmaak van isoprenoiden. Isoprenoiden zijn stoffen die een rol spelen bij 
verschillende processen in het lichaam zoals het delen en de ontwikkeling van cellen. 
Een bekend voorbeeld van een isoprenoid is cholesterol. Isoprenoiden worden in 
verschillende stappen opgebouwd uit stoffen als vetten, suikers en aminozuren. Elke 
stap wordt verzorgd door een enzym. MK is een enzym dat een van de eerste stappen 
van de isoprenoid aanmaak verzorgd. Als dit enzym dus niet goed functioneert, 
oftewel een verlaagde activiteit heeft, dan krijg je verschijnselen als koortsperioden. 
Het is gebleken dat hoe slechter het enzym functioneert, hoe ernstiger de ziekte is. De 
ernst van de ziekte (MKD) kan varieren van relatief mild (zoals HIDS) tot zeer ernstig 
(zoals MA).  
Hoe laag de activiteit van MK is, hangt af van waar de fout (mutatie) in de erfelijke 
informatie (gen) welke codeert voor MK zich bevindt. Sommige mutaties worden 
alleen gevonden bij de milde variant van MKD (HIDS). Deze mutaties beïnvloeden de 
activiteit van MK dus minder negatief dan andere mutaties.  
In hoofdstuk 2 geven we een overzicht van alle mutaties die tot nu toe bekend zijn. We 
hebben daarbij ook voor een aantal mutaties onderzocht wat het effect op de activiteit 
en de stabiliteit van het MK enzym was. Het bleek dat activiteit van het enzym sterk 
afhing van de stabiliteit van het enzym. Als we de mate van stabiliteit kunnen 
verhogen, kunnen we daarmee de activiteit van MK verhogen. 
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Het was een verrassende ontdekking toen bleek dat een defect van MK 
verantwoordelijk bleek te zijn voor klinische verschijnselen als koorts waarbij je 
eerder zou denken aan een defect in het immuunsysteem. De grote vraag bij MKD is 
dan ook: Hoe leidt een defect van een enzym in de aanmaak van isoprenoiden (dus 
een fout in een stofwisselingsroute) nu tot die klinische verschijnselen als 
koortsperioden?  In bloed van MKD patienten zijn cytokinen (stofjes/ eiwitten die de 
ontstekingreactie van het immuunsysteem reguleren) verhoogd. Dus het verkeerd 
reguleren door die cytokinen kan een rol spelen bij het ontstaan van 
ziekteverschijnselen van MKD. In hoofdstuk 3 hebben we de aanwezigheid 
onderzocht van eiwitten die betrokken zijn bij ontstekingsreacties in MKD. IL-1β is 
een belangrijk en actief cytokine in ontstekingsreacties en juist dit cytokine wordt 
meer uitgescheiden door bloedcellen van MKD patienten dan door bloedcellen van 
controle mensen. We hebben ook gekeken naar de genexpressie van die 
ontstekingseiwitten, maar daarbij zagen we geen grote verschillen tussen MKD en 
controles.  
 
Omdat MK niet goed functioneert in MKD hoopt de stof mevalonzuur op, welke 
normaliter door MK zou worden omgezet. Verder worden er ook minder isoprenoiden 
gevormd als MK niet goed werkt. Hoewel we eerder hadden beschreven dat een 
verminderde productie van isoprenoid eindprodukten leidt tot verhoogde IL-1β 
secretie wat tot ontsteking kan leiden (hoofdstuk 6), bleef er in de literatuur discussie 
bestaan of de ontstekingsreactie in MKD door een ophoping van mevalonzuur of door 
een tekort aan isoprenoiden ontstaat. In hoofdstuk 4 hebben we een einde aan deze 
discussie willen maken door cellen van MKD patienten en controle personen bloot te 
stellen aan mevalonzuur, aan eindprodukten en aan allerlei remmers van enzymen die 
een rol spelen in de isoprenoid route. We kwamen hierbij tot de conclusie dat een 
(tijdelijk) tekort aan geranylgeranylfosfaat leidt tot verhoogde IL-1β uitscheiding. 
Geranylgeranylfosfaat levert geranylgeranylgroepen die aan eiwitten worden gezet 
zodat die eiwitten hun functie kunnen uitoefenen. 
Welke van die eiwitten met een geranylgeranylgroep een rol speelt bij de ziekte MKD 
wordt op dit moment onderzocht door 3 belangrijke eiwitten met een 
geranylgeranylgroep, namelijk Rac1, RhoA en Cdc42 te inactiveren. De eerste data 
wijzen erop dat te weinig Rac1 een rol kan spelen bij de ontstekingsreactie in MKD. 
 
Op welk niveau binnen de cel een remming in de isoprenoid route tot verhoogde IL-1β 
uitscheiding leidt, kan belangrijk zijn om aanknopingspunten te vinden voor 
mogelijke therapie. IL-1β moet eerst op genniveau worden gemaakt en vervolgens kan 
dat omgezet worden tot het eiwit IL-1β. IL-1β moet vervolgens geknipt worden 
waarna het zijn vorm krijgt waarin het actief is. Hierna gaat het de cel uit en kan het 
ergens anders zijn werk doen. Dat knippen gebeurd door caspase-1, een eiwit dat zelf 
ook eerst geknipt moet zijn om IL-1β te kunnen knippen. Wij hebben in hoofdstuk 5 
gekeken wat er allemaal gebeurd met IL-1β en caspase-1 als je de aanmaak van 
isoprenoiden remt. Het lijkt erop dat remming van de isoprenoid aanmaak het meeste 
invloed heeft op de activiteit van caspase-1. 
 
In hoofdstuk 6 hebben we beschreven dat een tekort aan isoprenoide eindproducten 
bijdraagt aan een verhoogde uitscheiding van de ontstekings-cytokinen IL-1β en IFN-



Samenvatting voor iedereen 

 

 108 

γ door cellen van patienten met MKD. De mate waarin deze verhoogde uitscheiding 
optreedt, hangt samen met de ernst van de ziekte; cellen van een patient met de 
ernstige MA variant scheiden meer IL-1β en IFN-γ uit dan cellen van de patienten met 
de milde HIDS variant. 
 
In de studies beschreven in dit proefschrift zijn een aantal vragen opgelost en er zijn 
uiteraard weer nieuwe vragen bijgekomen. Er zijn nieuwe aanknopingspunten voor de 
ontwikkeling van therapieën voor MKD ontdekt. Zo zou een therapie die ervoor zorgt 
dat meer eiwit goed gevouwen wordt, ervoor kunnen zorgen dat er meer activiteit van 
MK optreedt bij patienten met bepaalde mutaties. Dit zou symptomen in MKD 
kunnen verminderen of misschien wel voorkomen. Ook manipulaties van de aanmaak 
van isoprenoiden wat leidt tot meer aanmaak van gegeranylgeranyleerde eiwitten 
(met name Rac1) zou een therapie optie kunnen zijn. Een andere therapie zou gericht 
kunnen zijn op het remmen van caspase-1 activiteit. 
Of deze potentiële nieuwe therapieën daadwerkelijk een effectieve behandeling voor 
MKD patienten kan opleveren, zal in de toekomst uit verder onderzoek moeten 
blijken. 
 


