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Het humane immunodeficiëntie virus type 1 (HIV-1) veroorzaakt AIDS (“acquired 

immune deficiency syndrome”). HIV-1 is een virus met een RNA-genoom van 

ongeveer 9200 nucleotiden. Het grootste deel van dit RNA-molecuul codeert voor de 

virale eiwitten. Aan beide uiteinden zijn zogenaamde niet-coderende regio’s 

aanwezig. Deze “leader” (5’ kant, voorkant) en “trailer” (3’ kant, achterkant) regio’s 

bevatten verschillende regulerende RNA-sequenties en structuren zoals haarspelden 

(hairpins) die essentieel zijn voor de replicatie van dit virus. In dit proefschrift 

worden de structuur en functie van deze niet-coderende regio’s bestudeerd. 

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de HIV-1 replicatiecyclus en van de 

leader en trailer RNA-sequenties en structuren die later in dit proefschrift onderwerp 

van studie zijn. De leader-regio bevat verschillende haarspeldstructuren, waaronder 

TAR, polyA en DIS. Deze RNA-conformatie wordt daarom wel de “branched-multiple-

hairpin” (BMH)-conformatie genoemd. De trailer-regio bevat een herhaling (repeat) 

van een gedeelte van de leader, waaronder de TAR en polyA-sequenties, die hier 

waarschijnlijk dezelfde haarspeld-structuren aannemen. De leader kan naast de 

BMH-conformatie ook een zogenaamde “long-distance interaction” (LDI)-conformatie 

aannemen, waarbij de TAR-structuur nog aanwezig is, maar de polyA en DIS-

haarspelden “geopend” zijn zodat deze sequenties met elkaar een interactie kunnen 

aangaan via baseparing. De TAR-haarspeld in de leader is essentieel voor de 

productie van de nieuwe HIV-1 RNA-transcripten (transcriptie) omdat het virale Tat-

eiwit, de activator van dit proces, aan deze TAR-structuur bindt. Zonder deze binding 

van Tat aan TAR vindt er normaal onvoldoende RNA-productie plaats en kan het virus 

zichzelf niet vermenigvuldigen (repliceren). De polyA-haarspeld, die dus zowel in de 

5’ leader als 3’ trailer kan worden gevormd, bevat een sequentiesignaal dat 

belangrijk is voor polyadenylering van de RNA-transcripten, d.w.z. het aanzetten van 

een reeks A-nucleotiden na de transcriptie. De HIV-1 transcripten behoren uiteraard 

alleen aan het 3’ uiteinde gepolyadenyleerd te worden en de stabiliteit van de polyA-

haarspeld is belangrijk voor het voorkomen van vroegtijdige polyadenylering aan de 

5’ kant. Een door mutaties te stabiel gemaakte 3’ polyA-haarspeld resulteert ook in 

remming van de polyadenylering aan de 3’ kant. In elk virusdeeltje zijn twee 

volledige HIV-1 RNA-moleculen als een dimeer aanwezig en de DIS-structuur in de 

leader is noodzakelijk voor de RNA-RNA interactie, een proces dat RNA-dimerisatie 

wordt genoemd. Omdat de DIS-haarspeld alleen in de BMH-conformatie aanwezig is, 

kunnen alleen RNA-moleculen die zich in deze conformatie bevinden dimeriseren. 

In hoofdstuk 2 hebben we bepaald of de TAR-haarspeld essentiële functies 

vervult tijdens de HIV-1 replicatie, anders dan de bekende en belangrijke functie in 

de stimulatie van het transcriptie proces. Hierbij hebben we TAR gemuteerd en 

gekeken naar het effect op de virusreplicatie. Echter, omdat mutatie van TAR 

normaliter de transcriptie blokkeert, wat elk ander effect op replicatie zal maskeren, 

hebben we gebruik gemaakt van een speciale HIV-1 variant waarin wij een 

alternatief systeem hebben geïntroduceerd voor de regulatie van het transcriptie 
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proces. In dit zogenaamde HIV-rtTA virus hebben wij een set TAR-mutanten gemaakt 

waarin de linkerzijde, de rechterzijde, of beide kanten van de haarspeld gedeeltelijk 

zijn weggehaald. De mate van virusreplicatie van deze mutanten is uitgebreid 

bestudeerd. Het verwijderen van het linker of rechter deel van de haarspeld bleek de 

replicatie stil te leggen. Het inkorten van de haarspeld in de dubbelmutanten had 

echter nauwelijks effect op de virusreplicatie. Zelfs na het bijna volledig verwijderen 

van de TAR-haarspeld repliceerde het virus nog vrij goed. Door middel van 

"geforceerde evolutie" hebben we geprobeerd het replicatievermogen van deze 

mutant virussen te verbeteren. Deze methode maakt gebruik van het feit dat het 

virale “reverse transcriptase” enzym, dat tijdens de replicatie het RNA-genoom omzet 

in een DNA-molecuul, fouten maakt waardoor er nieuwe virusvarianten ontstaan. In 

langdurende virus kweken worden de best replicerende virussen geselecteerd door 

positieve Darwiniaanse selectie volgens het "survival of the fittest"-principe. Op deze 

manier hebben wij goed replicerende virus varianten verkregen waarin het TAR-

element volledig afwezig was. Deze bevinding leidde tot de conclusie dat het TAR-

motief niet nodig is voor virusreplicatie in het HIV-rtTA systeem, m.a.w. dat TAR 

geen andere essentiële functie heeft tijdens HIV-1 replicatie dan de bekende rol in 

het transcriptieproces. 

Terwijl het volledig verwijderen van TAR de replicatie van het HIV-rtTA virus 

nauwelijks beïnvloedde, werd de replicatie volledig geblokkeerd door de enkelzijdige 

mutaties die de stam van de TAR-haarspeld destabiliseren en deels openen. Om dit 

fenomeen beter te begrijpen hebben we de structuur van de gemuteerde leader RNA-

moleculen nader geanalyseerd in hoofdstuk 3. Uit deze experimenten met RNA-

moleculen in de reageerbuis (in vitro) bleek dat de vrije nucleotiden van de 

gedestabiliseerde TAR-haarspeld een baseparing aangaan met nucleotiden die achter 

de polyA-haarspeld aanwezig zijn, wat resulteert in een verlenging en stabilisatie van 

de polyA-haarspeld. Hierdoor kunnen deze RNA-mutanten minder goed de LDI-

conformatie aannemen. Met behulp van diverse in vitro assays hebben wij 

aangetoond dat de enkelzijdig gemuteerde leader RNA-moleculen inderdaad deze 

verschuiving in het evenwicht tussen LDI en BMH-conformatie vertonen en spontaan 

dimeren vormen omdat ze voornamelijk de DIS-bevattende BMH-conformatie 

aannemen. Het verkorten (door een dubbele mutatie) of volledig verwijderen van de 

TAR-haarspeld had daarentegen geen effect op de RNA-leaderstructuur, het LDI-BMH 

evenwicht en het daardoor gereguleerde proces van RNA-dimerisatie, wat correleert 

met efficiënte virusreplicatie van deze virus mutanten. Deze studie bevestigt eerdere 

observaties dat een verschuiving in het LDI-BMH evenwicht de regulatie van RNA-

dimerisatie en virusreplicatie aantast. 

In hoofdstuk 4 is het effect van de veranderde leader RNA-structuur in de 

context van het replicerende virus, dus in vivo, nader geanalyseerd. Deze studie laat 

zien dat de enkelzijdige mutaties die de leader RNA-structuur en het LDI-BMH 

evenwicht beïnvloeden, niet alleen de dimerisatie maar ook het inpakken 

(“packaging”) van de virale RNA-genomen in virusdeeltjes beïnvloeden. De 

dubbelzijdige TAR-mutaties die de leader RNA-structuur niet aantasten hebben geen 
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effect op deze processen. Deze studie toont aan dat hoewel het TAR-element niet 

noodzakelijk is voor HIV-1 RNA-dimerisatie en packaging, mutaties in dit element 

deze processen wel op een indirecte wijze kunnen beïnvloeden door misvouwing van 

de leader-RNA. 

  De TAR en polyA-haarspelden zijn niet alleen in de leader-regio aanwezig 

maar ook in de trailer-regio. In hoofdstuk 5 laten we zien dat het openen van TAR 

ook problemen geeft aan deze 3’ kant. Een enkelzijdige TAR-mutatie die de 

naastgelegen polyA-haarspeld verlengt en stabiliseert resulteert in een verminderd 

gebruik van het polyadenyleringssignaal dat in deze haarspeld is gelegen. Een 

dubbelzijdige mutatie in 3’ TAR, die de structuur van de polyA-haarspeld niet 

beïnvloedt, heeft geen nadelig effect op het proces van polyadenylering. Deze studie 

maakt duidelijk dat hoewel TAR geen directe invloed heeft op het proces van HIV-1 

RNA-polyadenylering, destabiliserende TAR-mutaties in de trailer wel indirect het 

proces van de polyadenylering kunnen beïnvloeden.  

Dit proefschrift beschrijft hoe verschillende stappen van de HIV-1 

replicatiecyclus beïnvloed worden door mutaties in de TAR haarspeld. Echter, wij 

laten vervolgens zien dat de TAR-haarspeld geen directe rol speelt in deze processen, 

maar dat het openen of destabiliseren van TAR een indirect effect sorteert op de 

structuur van de naastgelegen RNA-signalen, zowel in de leader als de trailer-regio 

van het HIV-1 RNA-genoom. Dit onderzoek toont hoe gevaarlijk het kan zijn om 

RNA-structuren te bestuderen met behulp van mutaties. Wanneer de mutaties niet 

voorzichtig worden gekozen, bestaat het reële gevaar dat er door RNA-misvouwing 

andere problemen ontstaan. Zulke indirecte effecten op de virusreplicatie kunnen 

gemakkelijk leiden tot misinterpretatie van de resultaten. 




