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Stellingen n 

behorendee bij het proefschrift "Higher order structure of the HIV-1 leader RNA: A case for 
RNAA switches that regulate virus replication". 

1.. De structuur van het onvertaalde HIV leader RNA kan worden beschreven als een 
evenwichtt tussen twee alternatieve secundaire vouwingen. Dit evenwicht kan fungeren als 
moleculairee schakelaar in de virale replicatie cyclus. 

Ditt proefschrift. 

2.. In tegenstelling tot de bevindingen van Jossinet en medewerkers is de dimerisatie van het 
HIV-22 leader RNA wel afhankelijk van een DIS haarspeld. De inactiviteit van het door 
Jossinett gemaakte HIV-2 DIS element kan worden verklaard door het gebruik van een 
PCR-primerr die slechts gedeeltelijk overeenkomt met de sequentie van het HIV-2 
genoom. . 

Jossinett F, Lodmell JS, Ehresmann C, Ehresmann B, Marquet R. 2001. J. Biol. Chem. 
276(8):5598-604. . 

3.. De afwezigheid van HIV-1/2 recombinante virussen in supergeïnfecteerde patiënten is in 
overeenstemmingg met het onvermogen om heterodimeren te vormen van de twee RNA 
genomen. genomen. 

Ditt proefschrift. 

4.. Ten onrechte beweren Ennifar en medewerkers dat HIV-1 RNA dimerisatie via een 
autocatalytischh mechanisme plaatsvindt. 

Ennifarr E, Walter P, Ehresmann B, Ehresmann C, Dumas P. 2001. Nat. Struct. Biol. 
8(12):: 1064-8 

5.. Er is vooralsnog geen directe aanwijzing dat een interactie tussen het humane tRNAys 

anticodonn en een A-rijke sequentie in het HIV genoom een rol speelt bij de initiatie van 
reversee transcriptie. 

Ditt proefschrift. 

6.. Dat RNA structuurvoorspellende algoritmen meerdere alternatieve oplossingen genereren 
voorr een enkele sequentie is niet noodzakelijkerwijs een tekortkoming van deze 
algoritmen,, maar weerspiegelt wellicht het dynamische karakter van RNA. 

7.. Een gestructureerde conformatie van de HIV-1 TAR lus is van belang bij Tat-afhankelijke 
activatiee van de virale promoter. 

Ditt proefschrift. 

8.. Het HIV-1 TAR element kan twee alternatieve tertiaire structuren aannemen die elk 
gestabiliseerdd worden door unieke base triplet interacties. 

Ditt proefschrift. 

9.. Eiwitten bevorderen de kwaliteit van leven. 

10.. Some things need not be translated to make sense. 

Hendrikk Huthoff. december 2003 




