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Summary

This thesis consists of three parts that deal with (small) RNAs that are either derived from
viruses, in particular human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1), or that can be used to
target viruses. First, we investigated the mechanism of HIV-1 transcription, with special
attention for the role of the TAR hairpin (chapter 2-4). Then we focus on the biosynthesis of
the TAR-derived microRNAs (miRNAs) (chapter 5-6). Finally, we describe different attempts
to optimize a promising new therapeutic molecule named AgoshRNA, e.g. for anti-HIV
therapy.

Chapter 1 provides an overview of HIV-1 transcription and the RNA interference (RNAi)
pathway. This chapter is an introduction on the topics addressed in this thesis. In chapter 2,
we review recent findings related to HIV-1 RNA biosynthesis, with a focus on regulatory
mechanisms that control initiation of transcription, capping and polyadenylation.
Furthermore, we discuss the diversity of HIV-1 derived RNA transcripts, their biosynthesis
and proposed functions. Special attention is paid to the viral TAR RNA hairpin motif and we
discuss whether it could encode for a miRNA. Chapter 3 focusses on the viral Tat protein
partner of TAR. Tat binding to TAR is vital for HIV-1 replication as it enhances transcription,
but many additional functions have been attributed to Tat. In this chapter we used a virus in
which the Tat-TAR transcription mechanism is functionally replaced by the Tet-On gene-
expression system (HIV-rtTA). In this HIV-rtTA context, the Tat-TAR axis no longer controls
HIV-1 transcription and we had expected that Tat and TAR could be deleted. Surprisingly, we
report that HIV-rtTA is severely replication-impaired upon inactivation of Tat. Intriguingly,
the virus can repair its replication potential by increasing the strength of the viral promoter,
which indicates that Tat was still needed for transcriptional activation. We demonstrate that
Tat activates HIV-1 transcription not only via TAR binding but also through an interaction with
the Sp1 elements present in the U3 promoter. In chapter 4, we show that microprocessor,
which is a component of the RNAi pathway, controls HIV-1 gene expression in an RNAi-
independent manner. Using chromatin immunoprecipitation coupled to high-throughput
sequencing (ChIP-seq), we describe that microprocessor is recruited to the HIV-1 promoter,
whereas Dicer, another important component of the RNAi pathway, is not. Microprocessor
is not recruited upon deletion of the TAR element. Knock down of microprocessor enhanced
(processive) transcription, resulting in more full-length viral RNAs. These and other
experiments allowed us to  propose a model in which microprocessor-mediated cleavage of
the nascent TAR RNA leads to recruitment of diverse factors that can trigger RNA polymerase
II pausing and premature termination at the HIV-1 promoter.

The next part of the thesis focuses on retrovirus-encoded miRNAs. Chapter 5 reviews a
decade-long discussion whether retroviruses are able to produce miRNAs. This topic has been
controversial because production of such miRNAs in the canonical miRNA/RNAi pathway
would lead to cleavage and destruction of the retroviral RNA genome. With the description
of non-canonical RNAi pathways, new options became apparent to produce miRNAs without
destruction of the viral RNA genome. In this review we discuss recently identified retroviral
miRNAs and their biogenesis route. In chapter 6, we confirm the presence of an HIV-1 TAR
encoded miRNA and examine its biogenesis in detail. We demonstrate that the miRNAs are
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derived from short TAR-encoding transcripts that are produced by non-processive
transcription from the HIV-1 promoter. We demonstrate that Dicer is responsible for the
cleavage of these short TAR RNAs into miRNAs. Interestingly, Tat has to bind the short
transcripts to enable Dicer cleavage, which suggests a new regulatory function for Tat. HIV-1
thus developed a complex Tat-TAR dependent pathway to synthesize a miRNA using RNA
polymerase II mediated transcription initiation and termination coupled to Dicer processing.

The last chapters of this thesis concern the Ago2-mediated short hairpin RNA (AgoshRNA)
pathway. In this recently described non-canonical RNAi pathway, relatively short RNA hairpins
are processed into a single guide strand, whereas in the canonical RNAi pathway regular
shRNAs are processed into a guide and passenger strand. The guide strand determines the
target site for RNAi-mediated silencing of gene expression, while a passenger strand may
cause undesired side effects in this process. The AgoshRNA pathway does not require Dicer
cleavage, which means that the AgoshRNAs may remain functional in cell types that do not
express Dicer. AgoshRNAs could therefore be a promising therapeutic and anti-HIV reagent.
Chapter 7 investigates the role of the stem-length of hairpin RNAs and the identity of the top
base pair (bp) in relation to Dicer or Ago2 cleavage. The stem-length of a shRNA/AgoshRNA
turns out to be a major determinant for Dicer versus Ago2 processing. Ago2 favors a small
window between 17 and 19 bp, whereas larger stems are recognized by Dicer. Substitution
of a regular top bp by a weak G-U wobble bp increases Ago2 processing of some RNA
molecules. This may be caused by partial opening the top of the RNA hairpin, thus affecting
the actual duplex length. Chapter 8 describes a deep sequencing study to analyze the
processing of these shRNA/AgoshRNA variants. We report that a short 3’ A-tail is added to
the AgoshRNA guide upon Ago2 cleavage. This tail could be a signal for poly(A)-specific
ribonuclease (PARN) to trim the molecule, and such shortened products were indeed found.
In chapter 9, we tried to improve Ago2 processing of AgoshRNA hairpins by mutating the top
and bottom bps. In particular the introduction of an A.C mismatch at the bottom improves
the production of Ago2-cleavage products. In chapter 10, we characterize other requirements
for Ago2-mediated cleavage of AgoshRNAs. This was done by introduction of mutations that
open the stem around the Ago2-cleavage site, which effectively reduces AgoshRNA processing
and consequently silencing activity. Furthermore, we show that Ago2-mediated cleavage is
more precise then Dicer-mediated processing and we test the hypothesis that Ago2-mediated
AgoshRNA are active in a Dicer-minus cell line.

The research described in this thesis revealed some surprising connections between the
mechanisms of RNA transcription and RNAi. This work tells us that even the well-studied
process of HIV-1 transcription still holds many surprises. Tat plays various roles in HIV-1
transcription. By controlling RNA polymerase pausing (which is followed by premature
termination) and elongation, Tat regulates the production of the TAR-encoded miRNA and
the full-length RNA genome. For the first time, we describe that processing of a pre-miRNA
can be controlled by binding of a protein (Tat). It would be of interest to test if this is also
applicable to other non-HIV systems. The novel AgoshRNA molecules show promise as future
therapeutic agent, but need to be improved further.
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Samenvatting

In dit proefschrift staan (kleine) RNA moleculen welke geproduceerd worden door virussen,
in het bijzonder humaan immunodeficiëntie virus type 1 (HIV-1), of welke gebruikt kunnen
worden om virussen te remmen, centraal. Als eerste bestuderen we het transcriptie
mechanisme van HIV-1, met daarbij speciale aandacht voor de rol van de TAR haarspeld
structuur in het RNA (hoofdstuk 2-4). Hierna wordt er ingezoomd op de biosynthese van
microRNAs (miRNAs) afkomstig van de HIV-1 TAR structuur (hoofdstuk 5-6). Als laatste
beschrijven we diverse pogingen om een nieuw therapeutisch molecuul genaamd AgoshRNA
te optimaliseren voor een innovatieve anti-HIV therapie.

In de voorgaande alinea worden verscheidene termen genoemd die enige uitleg behoeven.
HIV-1 is het virus dat de immuunziekte ‘acquired immunodeficiency syndrome’ (AIDS)
veroorzaakt. Dit virus wordt voornamelijk verspreid via seksuele overdracht. Over de gehele
wereld zijn miljoenen mensen besmet met AIDS. Het virus behoort tot de familie van de
retrovirussen. Het genetisch materiaal van deze virussen bestaat uit RNA dat tijdens de
infectie van een cel wordt omgezet in DNA. Dit DNA nestelt zich vervolgens in het genetisch
materiaal van de mens. Hier zal het virus vervolgens beginnen met het afschrijven van het
geïntegreerde DNA in een proces dat transcriptie heet, het onderwerp in het eerste deel van
mijn proefschrift. Transcriptie van het HIV-1 genoom gebeurt door het RNA polymerase
enzym. Transcriptie begint op een DNA element welke promoter wordt genoemd en resulteert
in de productie van een RNA. Dit RNA kan vervolgens gebruikt worden om virale eiwitten te
maken of het dient als het erfelijk materiaal van nieuwe virus deeltjes. Het lichaam probeert
het virus te bevechten, maar doordat HIV-1 de immuun-cellen infecteert en doodt faalt
uiteindelijk het immuunsysteem. In de afgelopen jaren zijn er diverse medicijnen op de markt
gekomen die HIV-1 vermenigvuldiging remmen. Echter, omdat het virus zich permanent in
het genetisch materiaal van de geïnfecteerde persoon heeft genesteld, kan HIV-1 niet volledig
opgeruimd (geklaard) worden. Het risico is aanwezig dat het virus op den duur resistent wordt
tegen de beschikbare anti-HIV middelen en het is daarom noodzakelijk nieuwe virus remmers
of anti-virale strategieën te ontwikkelen. Diverse initiatieven om nieuwe therapieën worden
thans onderzocht, waaronder een therapie gebaseerd op het RNA interferentie (RNAi)
mechanisme. Dit mechanisme komt uitgebreid aan de orde in dit proefschrift. Bij RNAi wordt
een RNA haarspeld structuur omgezet in een klein RNA fragment dat een “complementair”
RNA kan binden (passend als een sleutel op een slot) en neutraliseren. Het idee van de
genoemde therapie is om cellen uit te rusten met een nieuwe RNA haarspeld welke resulteert
in een RNA fragment dat complementair is aan het HIV-1 genoom, zodat het virus
geneutraliseerd wordt. HIV-1 kan echter ook zelf gebruik maken van het RNAi systeem en wij
beschrijven een klein RNA (microRNA) dat geproduceerd wordt van het HIV-1 RNA genoom.

Hoofdstuk 1 verschaft een overzicht van HIV-1 transcriptie en het RNAi systeem. Dit hoofdstuk
kan gezien worden als introductie voor de diverse onderwerpen die in dit proefschrift
behandeld worden. In hoofdstuk 2 zetten we recente bevindingen die gerelateerd zijn aan
HIV-1 RNA biosynthese op een rijtje. We focussen op de processen van initiatie van
transcriptie, het aanbrengen van de cap structuur aan het begin van het RNA en het
aanbrengen van de polyA staart aan het einde van het RNA. Verder behandelen we ook de
grote diversiteit aan HIV-1 RNA transcripten, hun productie en gesuggereerde functies.
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Speciale aandacht is er voor de TAR RNA structuur en we bediscussiëren hoe deze haarspeld
voor een miRNA kan coderen. Hoofdstuk 3 richt zich op het Tat eiwit dat kan binden aan de
TAR RNA structuur. Deze binding is noodzakelijk voor HIV-1 transcriptie omdat het de
efficiëntie van transcriptie sterk verhoogt. Er worden echter ook veel andere functies aan Tat
toegedeeld. In dit hoofdstuk onderzoeken we deze alternatieve mogelijkheden door gebruik
te maken van een unieke variant van HIV welke geen Tat-TAR interactie meer nodig heeft
voor transcriptie activatie. In dit virus is het Tat-TAR mechanisme vervangen door het
niet-virale Tet-On transcriptie mechanisme. Omdat in deze HIV-rtTA variant de Tat-TAR
interactie niet meer de transcriptie activeert, hadden we verwacht de Tat en TAR onderdelen
te kunnen verwijderen. Tot onze verrassing zien we echter dat volledige Tat inactivatie
resulteert in een mank virus. Uit hierop volgende proeven blijkt dat het virus Tat toch nog
nodig had, omdat Tat de transcriptie niet alleen activeert via TAR maar ook onafhankelijk van
TAR, via DNA elementen in de transcriptie promoter. In hoofdstuk 4 laten we vervolgens zien
dat de HIV-1 transcriptie wordt gecontroleerd door microprocessor, een van de onderdelen
van het RNAi mechanisme. Dit doet microprocessor echter onafhankelijk van zijn normale
RNAi functie. Microprocessor wordt via de TAR haarspeld op de HIV-1 promoter gerekruteerd
en blokkeert de transcriptie. Een model wordt gepostuleerd waarin het knippen van de TAR
haarspeld door microprocessor leidt tot het pauzeren en vroegtijdig beëindigen van de
transcriptie.

Het volgende deel van het proefschrift richt zich op retrovirale microRNAs (miRNAs).
Hoofdstuk 5 beschrijft de langlopende discussie over de vraag of retrovirussen wel of geen
miRNAs kunnen produceren. Dit lijkt onmogelijk omdat de productie van een miRNA via de
bekende route zou leiden tot het knippen en inactiveren van het virale RNA genoom. Echter,
uit recent onderzoek blijkt dat zo’n miRNA via alternatieve methodes geproduceerd kan
worden, waarbij het virale genoom niet wordt vernietigd. Dit hoofdstuk beschrijft de recent
gevonden retrovirale miRNAs en de wijze waarop ze geproduceerd worden. In hoofdstuk 6
laten we zien dat HIV-1 een miRNA produceert welke afkomstig is van de TAR RNA structuur.
We tonen aan dat alleen de korte, TAR-bevattende RNA transcripten die geproduceerd
worden als de transcriptie niet gestimuleerd wordt door Tat, kunnen worden gebruikt voor
de productie van de miRNA. De langere HIV-1 RNAs kunnen hier niet voor gebruikt worden,
zodat virus replicatie niet geblokkeerd wordt door miRNA productie. Interessant is dat het
Tat eiwit eerst aan deze korte transcripten moet binden voordat het miRNA gemaakt kan
worden. HIV-1 heeft dus een complexe Tat-TAR afhankelijke methode ontwikkeld om een
miRNA te kunnen produceren waarbij het gebruik maakt van een combinatie van unieke
transcriptie en RNAi mechanismen.

Het laatste deel van mijn proefschrift beschrijft de zogenaamde AgoshRNAs. Dit zijn kleine
RNA haarspeld structuren die op een aparte wijze in de cel geknipt worden tot één actief
klein RNA molecuul dat vervolgens complementaire RNAs kan remmen. Reguliere RNA
haarspelden produceren twee actieve RNA strengen: naast de gewenste RNA streng die een
specifieke RNA remt, wordt er nog een streng gemaakt die - als ongewenst neveneffect - een
andere RNA kan remmen. Omdat AgoshRNAs slechts één RNA streng produceren, lijken deze
beter toepasbaar dan normale RNA haarspelden. Helaas zijn AgoshRNAs maar zijn veelal
minder actief. We proberen daarom de AgoshRNAs te optimaliseren. In hoofdstuk 7
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onderzoeken we hoe de lengte van de RNA haarspeld en de basenparing in de top van de
haarspeld de kwaliteit van AgoshRNA beïnvloeden. Uit dit onderzoek blijkt dat voornamelijk
de lengte van de haarspeld bepaalt hoe goed een molecuul als AgoshRNA kan functioneren..
In hoofdstuk 8 kijken we gedetailleerd naar hoe AgoshRNA moleculen worden verwerkt. Uit
de data blijkt dat er na het knippen van de AgoshRNA haarspeld, een extra nucleotide aan
het molecuul gezet wordt. Deze extra nucleotide is vervolgens een signaal voor verdere
verwerking. In hoofdstuk 9 is de effectiviteit van twee verschillende AgoshRNA haarspelden
verbeterd door het veranderen van de boven- en onderkant. Tot slot, hebben we in hoofdstuk
10 de vereisten voor het knippen van een AgoshRNA haarspeld gekarakteriseerd.

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift onthult verrassende connecties tussen de RNAi
en transcriptie mechanismen. Dit proefschrift toont ook aan dat zelfs het grondig bestudeerde
proces van HIV-1 transcriptie nog verrassingen biedt. Zo is gebleken dat het virale Tat eiwit
meerdere rollen vervult tijdens de transcriptie. Naast het activeren van de productie van de
complete virale RNAs, welke nodig zijn voor de productie van virus eiwitten en als erfelijk
materiaal, beschrijven we hier een nieuwe functie, namelijk het controleren van de productie
van een door TAR-gecodeerde miRNA. Voor het eerst laten we zien dat een eiwit (in dit geval
Tat) de productie van een miRNA kan beïnvloeden. Het zou interessant zijn om te onderzoeken
of zo’n regulatie mechanisme ook toepasbaar is op andere (niet-HIV) haarspelden. De nieuwe
therapeutische AgoshRNA haarspelden zijn veelbelovend, maar moeten nog verder
geoptimaliseerd worden voordat ze toepasbaar zijn voor research of klinische toepassingen.
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