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Summary 

Mevalonate kinase deficiency (MKD) is an autosomal-recessive inborn error of 

metabolism. Mevalonic aciduria (MA) and hyper-IgD and periodic fever syndrome 

(HIDS) represent the severe and mild clinical and biochemical ends of the MKD 

spectrum. Patients with the HIDS phenotype typically have recurrent episodes of high 

fever associated with headache, skin rash, abdominal pain, arthritis, nausea and 

diarrhoea. Patients with the MA phenotype show, in addition to these episodes, 

developmental delay, dysmorphic features, ataxia, cerebellar atrophy, and psychomotor 

retardation; and may die during early childhood. Furthermore, cells from patients with 

the HIDS phenotype still contain residual MK enzyme activities from 1 to 8% of the 

activities of control cells, while in cells from patients with the MA phenotype the MK 

enzyme activity is below the detection level (approximately 0.1% of normal).  

The isoprenoid biosynthesis pathway provides cells with a variety of essential 

bioactive molecules, including sterols and nonsterol isoprenoids, that have pivotal 

functions in multiple cellular processes, ranging from cell growth and differentiation to 

numerous signal transduction pathways. MK catalyzes the phosphorylation of 

mevalonate to produce 5-phosphomevalonate and is the next enzyme in the isoprenoid 

biosynthesis pathway after 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) 

reductase, which is the rate-limiting enzyme in this pathway.  

Chapter 1 provides a review of the current knowledge on the isoprenoid 

biosynthesis pathway, as well as the defects herein. Furthermore, the molecular, 

immunologic, and pathogenic aspects of MKD are reviewed and the regulation and 

functioning of one group of isoprenoids, the small GTPases, are described in more 

detail.  

MKD is caused by mutations in the MVK gene. Up till now, 63 disease-causing 

mutations have been identified at the cDNA and genomic level. To get more insight into 

the genotype–phenotype correlation in MKD, we studied the effect of selected 

missense mutations on MK protein stability and activity in chapter 2. All MKD cell lines 

showed markedly decreased MK activities that correlated well with the clinical severity 

and, for most of the cell lines, with the amount of MK protein. When fibroblasts of MKD 

patients were cultured under conditions known to promote a more controlled protein 

folding, all cell lines of patients with the HIDS phenotype and few cell lines of patients 

with the MA phenotype showed an increase in the residual MK activity. These results 

indicate that most mutations do not directly affect MK activity but primarily affect protein 

folding/stability. 

Although the MK enzyme activity in MK-deficient fibroblasts is very low, the 

biosynthesis of cholesterol can be rather normal in these cells. This is due to the 

elevation of the activity of HMG-CoA reductase. In chapter 3 is described that this 

elevated HMG-CoA reductase activity can be downregulated by the addition of 

isoprenoid precursors. Promoting the synthesis of non-sterol isoprenoids by inhibiting 
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enzymes of the isoprenoid biosynthesis pathway also reduced the elevated levels of 

HMGR enzyme activity in MK-deficient cells. MK-deficient cells are capable of normal 

protein isoprenylation, but this process is more sensitive to depletion of mevalonate by 

statins. These results suggest that MK-deficient cells are able to compensate for their 

deficiency by elevating HMG-CoA reductase enzyme activity and that under normal 

conditions shortage of one of the non-sterol end products causes the increased activity 

of HMG-CoA reductase. 

Because MK has become the rate-limiting enzyme in MKD, we manipulated the 

isoprenoid biosynthesis pathway to increase the residual MK enzyme activity in chapter 

4. Incubation with both simvastatin, an inhibitor of HMG-CoA reductase, and zaragozic 

acid a (ZAA), an inhibitor of squalene synthase, led to an up-regulation of the residual 

MK enzyme activity in cells from MK-deficient patients. Although the deficient MK 

enzyme activity in principle affects the biosynthesis of all isoprenoids, there are 

indications that in particular a temporary shortage of one or more geranylgeranylated 

proteins is responsible for the fever episodes in these patients. Therefore, we also 

studied the effect of the 2 inhibitors on the flux toward nonsterol isoprenoid 

biosynthesis. Although simvastatin increased MK activity, it had a negative effect on the 

flux, while ZAA not only induced MK enzyme activity, but also led to an increased flux 

towards non-sterol isoprenoids.  

In chapter 5 we looked in more detail to the effect of small disturbances in the flux 

on prenylation and activation of two geranylgeranylated proteins, RhoA and Rac1, in 

MK-deficient cells. Both simvastatin and GGTI (inhibitor of geranylgeranyl transferase) 

inhibited the prenylation of RhoA and Rac1, due to a shortage of geranylgeranyl 

pyrophosphate. Moreover, inhibition of isoprenoid biosynthesis by simvastatin or GGTI 

resulted in activation of RhoA and Rac1. We confirmed the hypothesis that an increase 

in temperature inhibits the flux through the isoprenoid biosynthesis pathway, because 

of the temperature-sensitivity of most MK mutations, and consequently affects the 

prenylation of small GTPases. Incubation of MK-deficient cells at 40°C, i.e. simulating a 

fever episode, led to a reduction in the level of membrane-bound RhoA. Moreover, the 

activation of RhoA appears to be disregulated in MK-deficient cells in response to high 

temperatures, resulting in an marked induction of active  RhoA in the cytosol after 24 

hours at 40°C. This increased activation of cytosollically localized RhoA (and possibly 

other isoprenylated proteins) may result in an inflammatory response or prevents down-

regulation of this response. 

The findings described in this thesis extend our knowledge on MKD. Previously, it 

was postulated that in MA cells, a small raise in temperature leads to a decrease in MK 

enzyme activity, due to the temperature-sensitivity of most MK mutations. As a 

consequence, MK will become (more) rate-limiting in these cells, leading to an instant 

disturbance of the pathway flux, which was predicted to affect the prenylation and 

localization of small GTPases, modifications assumed to be essential for their proper 

functioning. The results described in this thesis confirm this postulation by showing that 
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incubation of cells at elevated temperatures reduces the amount of active RhoA bound 

to the membrane. In addition to the previous postulation that the temporary shortage of 

geranylgeranylated proteins may be responsible for the fever episodes in MKD, it could 

also be that the extensive activation of unprenylated proteins contributes to this, as we 

found for RhoA.  

A possible treatment that may prevent the temporary shortage of geranyl-

geranylated proteins, is to increase the residual MK activity in MKD patients with 

squalene synthase inhibitors. These compounds have now reached phase III in clinical 

trials with patients suffering from hypercholesterolemia and thus may become available 

as registered drugs in the near future allowing tests for their efficacy in MKD patients.  
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Samenvatting voor iedereen 

Hyperimmunoglobuline D en periodiek koorts syndroom (HIDS) is een erfelijke ziekte, 

die voor het eerst in 1984 werd beschreven. HIDS ontleent zijn naam aan de 

abnormaal hoge concentratie immuunglobuline D (IgD) die deze patiënten in hun bloed 

hebben. Het belangrijkste symptoom waar patiënten met HIDS last van hebben, is 

periodieke koortsaanvallen, waarbij de koorts kan oplopen tot 40°C. Deze aanvallen 

gaan gepaard met hoofdpijn, buikpijn, diarree, duizeligheid, gewrichtsklachten en 

koude rillingen. Ook zijn er rode vlekken zichtbaar op de huid en kunnen de lever, milt 

en lymfeklieren opgezet zijn. Meestal komen de koortsaanvallen elke 3 tot 6 weken 

terug.  

Mevalonacidurie (MA) is ook een erfelijke ziekte, maar veel ernstiger dan HIDS. In 

1985 werd een groep patiënten beschreven die een opvallend hoge concentratie 

mevalonzuur in hun urine hadden, vandaar de naam mevalonacidurie. Patiënten met 

MA hebben soms misvormingen in het gelaat, staar en bloedarmoede. Zij blijven 

meestal achter in groei en mentale ontwikkeling. Daarbij hebben alle patiënten net als 

HIDS patiënten periodieke koortsaanvallen die gepaard gaan met opgezette 

lymfeknopen, darmproblemen, gewrichtsklachten en huiduitslag. De meeste patiënten 

met MA sterven in hun eerste levensjaar tijdens zo’n koortsaanval.  

Omdat al bekend was in welke biochemische route mevalonzuur voorkwam, werd, 

een jaar na de beschrijving, de oorzaak van MA gevonden, namelijk een verlaging van 

de activiteit van het enzym mevalonaat kinase (MK). Pas veel later, in 1999, werd 

ontdekt dat ook HIDS veroorzaakt wordt door deficiëntie van het enzym MK. Sindsdien 

worden MA en HIDS beschouwd als respectievelijk de ernstige en milde uitingen van 

de ziekte mevalonaat kinase deficiëntie (MKD). Het verschil in ziektebeeld tussen MA 

en HIDS heeft te maken met de restactiviteit van MK. In HIDS patiënten ligt de 

restactiviteit van MK tussen de 1% en 10%, terwijl het bij MA patiënten minder dan 

0,1% is.  

De verlaging van activiteit van MK wordt veroorzaakt door mutaties (veranderingen) 

in het gen dat codeert voor MK. Er zijn tot nu toe 63 verschillende mutaties gevonden. 

Een groot deel van deze mutaties zorgt ervoor dat de MK enzymen niet goed in hun 

3D-vorm gevouwen kunnen worden, waardoor deze ‘misvormde’ eiwitten versneld 

afgebroken worden en er dus veel minder MK enzymen aanwezig zijn in de cellen. Een 

paar mutaties hebben tot gevolg dat er wel genoeg MK enzym gemaakt wordt, maar 

dat deze niet goed meer werkt. Ook is ontdekt dat veel van de gemuteerde MK 

enzymen extra temperatuurgevoelig zijn, dus hoe hoger de temperatuur hoe lager de 

activiteit en omgekeerd. 

Naast opname uit voedsel kan het lichaam ook veel bouwstoffen zelf maken. MK 

werkt in de aanmaak (biosynthese) van isoprenoïden, waar onder andere cholesterol 

toe behoort. Cholesterol wordt in ongeveer 20 stappen gevormd, waarbij bij elke stap 

een stof wordt omgezet in de andere stof. Bij deze omzettingen zijn enzymen nodig die 
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de reacties versnellen (katalyseren). Naast cholesterol worden er nog meer belangrijke 

producten gemaakt in de isoprenoïd biosynthese route, zoals farnesyl pyrophosphaat 

(FPP) en geranylgeranyl pyrophosphaat (GGPP). Deze stoffen worden via een zijtak in 

de isoprenoïd biosynthese route gevormd, zodat de laatste paar stappen verschillen 

van cholesterol. FPP en GGPP worden aan bepaalde eiwitten gezet en functioneren 

als ankers waarmee die eiwitten aan de celmembraan kunnen binden. MK katalyseert 

de omzetting van mevalonaat naar phosphomevalonaat, één van de eerste stappen in 

de isoprenoïd biosynthese. Deficiëntie van MK heeft daardoor invloed op alle 

eindproducten die gemaakt worden in het isoprenoïd biosynthese pad. 

Ondanks dat de restactiviteit van MK in MKD patiënten heel laag is, kan de 

productie van cholesterol normaal zijn, zelfs bij de ernstige patiënten. Dit laat zien dat 

een heel lage activiteit van MK nog voldoende is om genoeg eindproducten te maken. 

Maar het isoprenoïd biosynthese pad is veel gevoeliger voor verstoringen in MKD 

patiënten dan in gezonde personen. Een kleine temperatuursverhoging verlaagt de 

restactiviteit van MK, waardoor het pad geremd wordt en er een (tijdelijk) tekort aan 

eindproducten ontstaat. Dit tekort leidt tot ontsteking en koorts (symptomen in MKD 

patiënten), wat de temperatuur weer verhoogt en de activiteit van MK nog meer 

verlaagt. Deze vicieuze cirkel kan doorbroken worden doordat cellen een compensatie-

mechanisme hebben. Als er een tekort aan eindproducten ontstaat, wordt de 

concentratie van mevalonaat in cellen verhoogd en kan MK efficiënter werken. Hierdoor 

zijn de cellen in staat om de productie van het isoprenoïd biosynthese pad (langzaam) 

weer te herstellen. 

Er zijn verschillende aanwijzingen dat met name een tekort aan GGPP de koorts en 

ontsteking in MKD patiënten veroorzaakt. Verhoging van de restactiviteit van MK met 

behulp van het feedback mechanisme van cholesterol, waardoor er minder snel een 

tekort aan GGPP ontstaat, zou een mogelijke therapie kunnen zijn voor MKD. 

Cholesterol is een onmisbare bouwstof in cellen, maar een overmaat aan cholesterol is 

toxisch, daarom wordt de concentratie van cholesterol in cellen erg nauwkeurig 

geregeld. Op het moment dat er teveel cholesterol aanwezig is in een cel, wordt de 

activiteit van alle enzymen van het isoprenoid biosynthese pad verlaagd. Andersom, als 

er te weinig cholesterol aanwezig is in de cel, wordt de activiteit van alle enzymen van 

het pad verhoogd. Dit wordt een feedback mechanisme genoemd. Incubatie van MKD 

cellen met verschillende remmers van het isoprenoïd biosynthese pad, die de 

concentratie van cholesterol verlagen, zorgt voor een duidelijke toename in de 

restactiviteit van MK. Vooral de remmer zaragozzazuur, dat het enzym net onder de 

zijtak remt, is veelbelovend, omdat het de productie van cholesterol remt en de 

productie van GGPP dubbel stimuleert. Ten eerste, de activiteit van MK wordt 

verhoogd en ten tweede, de kleine stroom die nog door het isoprenoïd biosynthese pad 

gaat, wordt in de richting van GGPP gestuwd omdat de tak naar cholesterol geremd 

wordt. Helaas is zarragozzazuur nog geen geregistreerde medicijn en mag het nog niet 

in MKD patiënten getest worden. 
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Ondanks dat er veel bekend is over de oorzaak van MKD en wordt gezocht naar 

een mogelijke therapie, is het nog onduidelijk wat de ontsteking en koorts in MKD 

patiënten veroorzaakt. Er zijn een heleboel eiwitten die GGPP nodig hebben om goed 

te functioneren, zogenaamde signaaleiwitten. Bij een bepaald signaal binden deze 

eiwitten aan de celmembraan met behulp van GGPP waar ze een interactie aangaan 

met een effector-eiwit. Zo’n effector-eiwit geeft dan het signaal door aan de rest van 

cel, waardoor de juiste respons ontstaat. Helaas hebben de eiwitten die GGPP nodig 

hebben veel verschillende functies. Daardoor is het erg moeilijk om erachter te komen 

welk van die eiwitten verantwoordelijk is voor de symptomen in MKD. Het identificeren 

van deze eiwitten is dan ook een belangrijke onderzoeksrichting in de toekomst. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


