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SamenVattInG
de wisselwerking tussen het rnai mechanisme en hIV-1

RNA-interferentie (RNAi) is een evolutionair geconserveerd mechanisme dat genexpressie 

beïnvloedt door middel van sequentie-specifieke remming van messenger RNAs (mRNAs) 

met behulp van kleine niet-coderende RNAs. Een belangrijke groep RNAi moleculen zijn de 

cellulaire microRNA (miRNAs) die een regulerende component vormen in de genexpressie 

cascade in een cel. miRNAs spelen bovendien een cruciale rol in celontwikkeling en 
differentiatie in planten, insecten en zoogdieren. RNAi kan ook worden gebruikt om 

virusreplicatie te remmen door zich te richten op het virale RNA. RNAi kan worden geïnduceerd 

door intracellulaire expressie van short hairpin RNAs (shRNAs) die worden verwerkt door het 

RNAi mechanisme tot de small interfering RNAs (siRNAs). Deze siRNAs zorgen ervoor dat 

sequentie-specifieke mRNAs kapot worden geknipt waardoor translatie naar eiwit onmogelijk 

wordt gemaakt. shRNAs worden momenteel op grote schaal toegepast in fundamenteel en 

toegepast onderzoek om de expressie van specifieke genen te remmen. Het goed begrijpen 

van de virus-gastheer interactie en het RNAi-mechanisme is van vitaal belang voor de 

ontwikkeling van effectieve RNAi-gebaseerde antivirale toepassingen. In de afgelopen paar 

jaar is duidelijk geworden dat de cellulaire miRNAs niet alleen van cruciaal belang zijn de 

regulering van de cellulaire genexpressie, maar dat ze ook een belangrijke rol spelen in de virus 

replicatie. De exacte rol van RNAi als een antiviraal verdedigingsmechanisme in zoogdiercellen 

is onduidelijk, maar sinds de ontdekking van RNAi werd duidelijk dat veel virussen, waaronder 

HIV-1, invloed uitoefenen op dit belangrijke mechanisme. In dit proefschrift is de rol van het 

RNAi-mechanisme met betrekking tot HIV-1 infectie onderzocht. Hoofdstuk 1 geeft een 

overzicht van HIV-1 replicatie en het RNAi mechanisme.

Het foutgevoelige replicatie mechanisme van HIV-1 kan RNAi-resistente varianten genereren 

met specifieke mutaties in de sequentie die wordt geremd via RNAi. Voor duurzame remming 

van HIV-1 replicatie moet het ontstaan van RNAi-resistente varianten worden gecontroleerd. 

Een RNAi-gebaseerde strategie is om 2e generatie shRNAs te ontwerpen die volledig passen op 

de veranderde virus sequenties en aldus te anticiperen op HIV-1 RNAi-resistentie. In hoofdstuk 
2 wordt dit 2e generatie shRNA principe getest door middel van langdurige virus replicatie 

experimenten die laten zien dat de twee dominante virale vluchtwegen effectief kunnen worden 

geblokkeerd. Wanneer uiteindelijk toch virus replicatie wordt waargenomen, bleek het virus 

gedwongen om nieuwe vluchtwegen te gebruiken. In een vervolgstudie in hoofdstuk 3 wordt 

het concept van de 2e generatie shRNAs gecombineerd met antiretrovirale geneesmiddelen. 

We tonen aan dat de activiteit van een protease-remmer (PI) kan worden gecombineerd met 

2e generatie shRNAs ontworpen om de opkomst van specifieke PI-resistente HIV-1 varianten 

te blokkeren. Toekomstige combinaties van antiretrovirale geneesmiddelen met 2e generatie 

shRNAs kan mogelijk leiden tot een nieuwe therapeutische aanpak in de behandeling van 

resistente HIV-1 infecties. 

Naast het feit dat het gebruik van meerdere shRNAs essentieel is voor een succesvolle anti-

HIV-1 therapie, zijn er ook zeer effectieve shRNAs nodig om de kans op virale ontsnapping te 

verkleinen. In hoofdstuk 4 worden de shRNAs geoptimaliseerd voor een verbeterde antivirale 

activiteit. We hebben een aantal kenmerken van shRNA moleculen onderzocht die mogelijk 

van invloed zijn op de activiteit (remming), inclusief de shRNA loop sequenties. We waren in 
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staat om zwakke shRNA-remmers te veranderen in sterke remmers door het vervangen van de 

loop. De werkzaamheid van deze geoptimaliseerde shRNA remmers was aanzienlijk verbeterd 

in verschillende celtypes als gevolg van verhoogde siRNA productie. De geoptimaliseerde 

shRNA loop sequentie is algemeen toepasbaar voor RNAi-studies en kan gebruikt worden 

voor de ontwikkeling van een verbeterde RNAi-gebaseerde gentherapie tegen HIV-1. Verdere 

shRNA optimalisatie in hoofdstuk 5 leidde tot de ontdekking van een alternatief shRNA 

processing mechanisme waarbij het Dicer endonuclease wordt omzeilt en in plaats daarvan 

alleen het katalytische Argonaute 2 eiwit nodig is. We laten zien dat een bepaalde lengte van 

de shRNAs van cruciaal belang is voor de activatie van dit alternatieve RNAi mechanisme. Dit 

nieuwe shRNA ontwerp blijkt een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het huidige shRNA 

ontwerp, de RNAi activiteit lijkt sterk verbeterd en zogenoemde “off-target” effecten worden 

door dit ontwerp uitgesloten. 

Virussen kunnen hun eigen miRNAs of siRNAs coderen die een rol kunnen spelen tijdens 

de virus-replicatie in de gastheercel. In hoofdstuk 6 gebruiken we de uiterst gevoelige deep 

sequencing technologie om viraal afkomstige kleine RNAs te analyseren, zoals virale siRNA 

(vsiRNAs) en virus gecodeerde miRNAs (vmiRNAs). In HIV-1 geïnfecteerde T-lymfocyten 

werden tal van kleine RNAs gedetecteerd die afkomstig kunnen zijn van vmiRNAs, gecodeerd 

in gestructureerde segmenten van de HIV-1 RNA genoom. Een deel van deze kleine RNAs was 

van negatieve polariteit, dit kunnen potentiële vsiRNAs zijn. Vervolg experimenten tonen aan 

dat de geïdentificeerde vsiRNAs de HIV-1-productie kunnen remmen en dat remming van 

deze vsiRNAs de virus productie juist stimuleert. De resultaten suggereren dat tijdens HIV-1 

infectie zowel vsiRNAs als vmiRNAs worden produceert om cellulaire en/of virale gen-expressie 

te moduleren. In hoofdstuk 7 laten we zien dat het gebruik van dergelijke deep sequencing 

technologie kan leiden tot misannotaties in databanken. We identificeerden twee verwante 

miRNA kandidaten die onlangs in de miRBase database waren geplaatst, maar in feite afkomstig 

blijken te zijn van endogene retrovirale elementen. 

Er bestaat een complex samenspel tussen virussen en componenten van het cellulaire RNAi 

mechanisme. Cellen coderen miRNAs die direct of indirect een antiviraal effect kunnen uitoefenen 

en voor een aantal miRNAs is een effect op de HIV-1 infectie aangetoond. In hoofdstuk 8 hebben 

we met behulp van deep sequencing technologie de impact van HIV-1 infectie op de miRNA 

niveaus in verschillende HIV-gevoelige celtypes bekeken. Belangrijke veranderingen werden 

waargenomen in cellulaire miRNAs waarvan eerder een rol tijdens HIV-1 replicatie is beschreven. 

Verder lijkt het erop dat een klein deel van de cellulaire miRNAs wordt geconcentreerd in virus 

deeltjes, wat kan wijzen op een biologische functie in de te infecteren cel.

Samengevat toont dit onderzoek het belang aan van RNAi gebaseerde toepassingen in 

de strijd tegen virale pathogenen, in het bijzonder HIV-1. Het ontrafelen van het natuurlijke 

antivirale RNAi mechanisme van de menselijke cel is zeer belangrijk voor RNAi-gerelateerd 

fundamenteel onderzoek, maar ook voor verbetering van RNAi-gebaseerde therapeutische 

toepassingen.




