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Samenvatting g 

Samenvattingg van het proefschrift "Biochemische en genetische aspecten van 
mevalonaatt  kinase en de deficiëntie daarvan" 
Naastt opname uit dagelijkse voeding is ons lichaam in staat om veel bouwstoffen zelf te 
maken.. Isoprenoïden zijn een groep van die bouwstoffen. Deze ingewikkelde stoffen, waartoe 
cholesteroll  en andere vetten behoren, kunnen uit suikers, vetten en sommige aminozuren door 
cellenn in het lichaam gemaakt worden. Deze omzetting vindt plaatss in een aantal verschillende 
stappen.. Enzymen zijn nodig om deze stappen te katalyseren. In dit proefschrift staan twee 
stofwisselingsziektenn beschreven, waarbij één van deze stappen niet goed verloopt. De 
oorzaakk hiervan is een enzym dat slecht functioneert. De eerste ziekte heet mevalonacidurie 
(MA)) en werd voor het eerst beschreven in 1985. Deze aangeboren aandoening kent een 
ernstigg verloop. Patiënten hebben soms misvormingen in het gelaat, staar en bloedarmoede en 
blijvenn meestal achter in groei en mentale ontwikkeling. Daarbij hebben alle MA patiënten 
periodiekk koortsaanvallen die gepaard gaan met opgezette lymfeknopen, darmproblemen, 
gewrichtsklachtenn en huiduitslag. Veel patiënten sterven voor hun eerste levensjaar tijdens 
zo'nn koortsperiode. De ziekte wordt MA genoemd vanwege de opvallende uitscheiding van 
dee stof mevalonzuur in de urine van deze patiënten. Mevalonzuur is een stof die voorkomt in 
dee mevalonzuur route. Dit is een biochemische route die leidt tot de aanmaak van 
isoprenoïdenn (figuur 1). Normaal gesproken is de concentratie van mevalonzuur in urine laag. 
Echterr door een defect in de omzetting van deze stof kan de concentratie hoog oplopen en zal 
hett lichaam de stof via de nieren uitscheiden. Dus de uitscheiding van mevalonzuur in deze 
patiëntenn suggereert een defect in de omzetting van deze stof. Het enzym dat mevalonzuur 
omzett is mevalonzuur kinase. De activiteit van dit enzym is sterk verlaagd in cellen van deze 
patiënten.. Hieruit kunnen we concluderen dat deze patiënten een deficiëntie van het enzym 
mevalonzuurr kinase hebben. Doordat er een blokkade is in de mevalonzuur route, kunnen 
isoprenoïdenn waarschijnlijk niet goed gemaakt worden. Het gen dat de genetische informatie 
voorr het mevalonzuur kinase draagt, werd in 1992 gevonden. Patiënten met MA hebben 
mutatiess in dit gen waardoor het mevalonzuur kinase enzym niet goed aangemaakt kan 
worden. . 

Dee tweede ziekte heet hyperimmunoglobulinemie D en periodiek koorts syndroom 
(HIDS).. Dit syndroom kent een milder beloop en werd in 1984 voor het eerst beschreven door 
Nederlandsee artsen. Het syndroom dankt zijn naam aan een abnormaal hoge concentratie 
immuunglobulinee D (IgD) in het bloed. IgD speelt waarschijnlijk een rol in het 
immuunsysteem.. Inmiddels zijn er meer dan 150 patiënten bekend, waarvan de meerderheid 
vann Nederlandse afkomst is. Vandaar dat de ziekte in het buitenland ook wel Nederlands 
periodiekk koorts syndroom genoemd wordt. HIDS is net als MA een erfelijke ziekte. Zoals de 
naamm al suggereert, hebben patiënten met HIDS net als MA patiënten last van periodieke 
koortsaanvallen.. De koorts loopt tijdens zo'n aanval op tot 40°C en houdt meestal 3 tot 4 
dagenn aan. Tijdens deze koortsperioden hebben HIDS patiënten koude rillingen, hoofdpijn, 
gewrichtsklachten,, duizeligheid, buikpijn en diarree. Tevens zijn er tijdens de koortsperiodes 
rodee vlekken op de huid zichtbaar zijn en kunnen de lever, milt en lymfeklieren opgezet zijn. 
Dee ziekte uit zich al op zeer jonge leeftijd, meestal in het eerste levensjaar na de eerste 
vaccinatie.. Behalve vaccinaties kunnen infecties en verwondingen koortsaanvallen uitlokken. 
Somss reageren kinderen ook op stressfactoren zoals een sportdag, een verjaardag of een 
bezoekk van Sinterklaas. Meestal komen de aanvallen echter onverwacht, zonder dat er een 
duidelijkk aanwijsbare oorzaak is. De periode waarin een patiënt koortsvrij is kan variëren, 
maarr meestal komt de koorts iedere 3 tot 6 weken terug. 
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Dee genetische en biochemische achtergrond van HIDS bleef een mysterie tot 1999. In 
hoofdstukk 3 wordt beschreven hoe de toevallige ontdekking van mevalonzuur in de urine van 
éénn patiënt met HIDS heeft geleid tot de ontrafeling van de genetische en biochemische 
oorzaakk van HIDS. Deze bleek gelijk aan MA. HIDS patiënten hebben een verlaagde 
mevalonzuurr kinase activiteit veroorzaakt door mutaties in het gen dat codeert voor het 
enzym.. De ziekte erft autosomal recessief over, dat wil zeggen dat zowel de vader als de 
moederr drager moeten zijn van een mutatie. Toch zijn er grote verschillen met MA. HIDS is 
namelijkk een milder ziektebeeld. Dit komt waarschijnlijk doordat HIDS patiënten iets meer 
mevalonzuurr kinase activiteit hebben dan MA patiënten. Hierdoor vinden we dan ook minder 
mevalonzuurr in de urine. Ook de mutaties in beide syndromen zijn anders. 
Sindss de ontdekking van MA waren er nog maar weinig patiënten biochemisch en genetisch 
gekarakteriseerd.. In hoofdstuk 4 worden drie MA patiënten beschreven die zowel 
biochemischh als genetisch zijn gekarakteriseerd. Dit leidde tot de identificatie van drie nieuwe 
mutatiess in het mevalonzuur kinase gen. 

Dee ontdekking van het defect in mevalonzuur kinase leidde tot een verbeterde 
diagnostiekk van HIDS. Hierdoor werden veel patiënten zowel biochemisch als genetisch 
geanalyseerdd (hoofdstuk 5 en 6). De genetische karakterisering werd verbeterd door een 
directee analyse van het gen op chromosoom 12 van de patiënten. Veel nieuwe mutaties in het 
mevalonzuurr kinase gen werden gevonden. Eén mutatie lijk t echter specifiek te zijn voor 
HIDSS en is nooit gevonden in MA. Deze mutatie wordt in bijna 90% van de patiënten 
minimaall  één keer gevonden. De andere mutatie is vaak niet specifiek voor HIDS omdat zij 
somss ook in MA is gevonden. Dus de mutatie die specifiek is voor HIDS zal de enzym 
activiteitt van het mevalonzuur kinase minder negatief beïnvloeden dan de mutaties die in MA 
gevondenn zijn. 

Omm een uitspraak te kunnen doen over het voorkomen van HIDS in Nederland, is de 
dragerschapfrequentiee van de specifieke HIDS mutatie bepaald (hoofdstuk 7). De conclusie 
hiervann is dat mensen die homozygoot zijn voor deze mutatie, dat wil zeggen dat ze twee keer 
dezee mutatie hebben, meestal geen HIDS hebben. Dit kan verklaard worden door het relatief 
mildee effect van deze mutatie op de activiteit van het mevalonzuur kinase. Hierdoor kan er 
geenn nauwkeurige uitspraak gedaan worden over het voorkomen van HIDS in Nederland. 

Inn hoofdstuk 8 staat beschreven dat de mutatie specifiek voor HIDS, het mevalonzuur 
kinasee enzym extreem gevoelig maakt voor temperatuurverschillen. Bij verhoogde 
temperatuur,, zoals bij koorts het geval is, neemt de activiteit van het mevalonzuur kinase snel 
af.. Men kan veronderstellen dat een verminderde productie van isoprenoïden leidt tot koorts 
enn ontsteking, dit zijn immers de symptomen van HIDS en MA. Dus, een kleine verhoging 
vann de lichaamstemperatuur kan leiden tot een vicieuze cirkel waarin de mevalonzuur kinase 
activiteitt steeds lager wordt en er tevens koorts en ontsteking ontstaat. Dit fenomeen zou een 
verklaringg kunnen geven waarom de ziekte een periodiek verloop kent. 

Inn hoofdstuk 9 wordt een verklaring gegeven waarom mevalonzuur kinase deficiëntie 
niett leidt tot continue klachten. Cellen blijken de verminderde activiteit van het mevalonzuur 
kinasee te kunnen compenseren door de concentratie mevalonzuur in de cel te verhogen. 
Hierdoorr kan het mevalonzuur kinase efficiënter werken. Door deze verhoogde concentratie 
lektt er echter meer mevalonzuur uit de cel met als gevolg een toegenomen uitscheiding van 
mevalonzuurr in de urine. 
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Mett de in dit proefschrift beschreven ontrafeling van mevalonzuur kinase deficiëntie in HIDS 
enn het voorgestelde biochemische mechanisme dat kan leiden tot ontregeling van de aanmaak 
vann isoprenoïden kan er gericht gezocht worden naar een therapie voor HIDS en MA. 
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Figuurr  1. De mevalonzuur route. Het enzym mevalonzuur kinase functioneert in de mevalonzuur route direct na 

hett enzym HMG-CoA reductase. Dit enzym bepaalt de snelheid van de aanmaak van isoprenoïden. De activiteit 

vann dit enzym wordt dan ook strikt gereguleerd op verschillende niveaus. Onder bepaalde omstandigheden kan 

dee activiteit van dit enzym bijna 200 keer verhoogd worden. Veel geslikte cholesterolverlagende medicijnen 

(statines)) remmen specifiek dit enzym. De mevalonzuur route heeft veel verschillende eindproducten, waarvan 

cholesteroll  de bekendste is. 
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