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Samenvatting g 

Inn dit proefschrift worden studies naar het niet-coderende 5*  uiteinde van het HIV RNA 

genoom,, het leader RNA, beschreven. Dit sterk geconserveerde gedeelte van het HIV genoom 

bevatt meerdere regulatoire RNA elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van diverse 

processenn tijdens de virale replicatie cyclus. De biologische eigenschappen en structuur van 

hett leader RNA zijn beschreven in hoofdstuk 1. De regulatoire RNA elementen binnen het 

leaderr RNA vertonen een sterke mate van overlap, wat de functionele dissectie niet 

vergemakkelijkt.. Bij aanvang van dit promotie-onderzoek waren reeds enkele structuur 

modellenn voor dit RNA gepostuleerd. Met uitzondering van de 5' TAR haarspeld toonden 

dezee modellen weinig tot geen overeenkomsten. 

Gebaseerdd op de observatie dat transcripten corresponderend met het leader RNA 

ongewoonn snelle mobiliteit vertonen tijdens niet-denaturerende gel-elektroforese, hetgeen 

duidtt op de vorming van een compacte structuur, werd de vouwing van het RNA bestudeerd 

doorr middel van mutanten analyse (hoofdstukken 2 en 3). De domeinen die het 

polyadenyleringss signaal (polyA) en het dimerisatie signaal (DIS) bevatten bleken essentieel 

voorr het vouwen van de compacte structuur. Van het DIS element was reeds bekend dat deze 

eenn haarspeld structuur kan aannemen die een palindromische sequentie presenteert in een 

enkelstrengss lus. Het RNA genoom van het HIV virus is als een niet-covalent gebonden dimer 

aanwezigg in de virus partikels, en baseparing tussen de palindromen in twee DIS elementen is 

verantwoordelijkk voor deze dimerisatie. Biochemische analyse van het leader RNA wees uit 

datt de compacte vouwing niet compatibel is met RNA dimerisatie omdat het DIS element een 

langee afstands interactie aangaat met het polyA domein (LDI voor Long Distance Interaction). 

Inn deze conformatie neemt het DIS element geen haarspeld structuur aan. Door middel van 

hervouwingg van het RNA naar een alternatieve conformatie die word gekenmerkt door 

meerderee haarspelden (BMH voor Branched Multiple Hairpins) vouwt het DIS element de 

bekendee haarspeld structuur en kan RNA dimerisatie plaatsvinden. Dit proces wordt 

gefaciliteerdd door het virale nucleocapside eiwit, dat een potente chaperone activiteit voor 

nucleïnezurenn bezit. Aan de hand van deze resultaten stellen wij voor dat de alternatieve 

conformatiess van het leader RNA kunnen fungeren als moleculaire schakelaar tijdens de 

viralee replicatie cyclus, in het bijzonder om de tweevoudige rol van het volledige transcript als 

mRNAA en viraal RNA genoom te reguleren. 
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Onzee analyses tonen aan dat het 5' TAR element niet deelneemt aan de 

conformationelee verandering van LDI naar BMH, en continu een stabiele haarspeld structuur 

vouwt.. Echter, mutatie van TAR heeft wel invloed op het evenwicht tussen de LDI en BMH 

conformatiess (hoofdstuk 3). De stabiliteit van de TAR haarspeld lijk t dus kritisch te zijn voor 

hett behouden van de juiste balans tussen de alternatieve conformaties van het leader RNA. 

Nadatt de domeinen die noodzakelijk zijn voor de LDI naar BMH conformationele 

veranderingg in kaart waren gebracht kon een meer-stappen route worden geformuleerd die de 

hervouwingg van het RNA tijdens de dimerisatie beschrijft (hoofdstuk 4). Deze vouwings-

routee is gebaseerd op de vrije energie veranderingen die gepaard gaan met secundaire 

structuurr veranderingen van RNA en geeft een accurate voorspelling van de vouwings-

karakteristiekenn van het wild type en mutant HIV-1 leader RNA. 

Uitt de Amsterdam Cohort Studie van homoseksuele mannen werd een HIV-1 positief 

individuu geïdentificeerd die een langzaam ziekte-verloop vertoont en geïnfecteerd is met een 

viruss dat ongewone mutaties in het virale genoom bevat. Karakteristiek voor deze patiënt is de 

extreemm lage hoeveelheid virus in het bloed bij aanvang van de infectie, gevolgd door een 

geleidelijkee toename in de hoeveelheid tijdens ziek te-progressie. Wij konden aantonen dat een 

ongewonee insertie van zes nucleotiden in het DIS element een dramatisch in vitro RNA-

dimerisatiee defect veroorzaakt (hoofdstuk 5). Een tweede mutatie in het DIS element, in de 

vormm van een enkele substitutie, compenseert dit defect gedeeltelijk. Vergelijking van virale 

sequentiess uit vroege en late stadia van de infectie wees uit dat additionele mutaties in het 

leaderr RNA waren opgetreden. Deze mutaties veroorzaken een verschuiving van het LDI -

BMHH evenwicht richting de BMH structuur, welk een toename van RNA dimerisatie tot 

gevolgg heeft door verbeterde presentatie van de DIS haarspeld. Het lijk t er aldus op dat de 

patiëntt werd besmet met een genetisch geattenueerd virus dat is geëvolueerd tot een 

verbeterdee variant door middel van compensatoire mutaties. 

Analogee studies zijn uitgevoerd met het HIV-2 leader RNA. Er is veel minder bekend 

overr de structuur van het HIV-2 leader RNA, en wij hebben als eerste aangetoond dat de RNA 

dimerisatiee afhankelijk is van een vergelijkbaar DIS element (hoofdstuk 6). De vouwing van 

dee HIV-2 haarspeld is niet statisch, en de dimerisatie van het HIV-2 leader RNA is ook 

gereguleerdd door middel van alternatieve secundaire structuren (hoofdstuk 7). Omdat de 

RNAA dimerisatie mechanismen van HIV-1 en HIV-2 grote overeenkomsten vertonen werd de 

hetero-dimerisatiee van de twee leader RNAs bestudeerd (hoofdstuk 8). Hetero-dimerisatie is 

inn sterke mate beperkt door de afwezigheid van complementariteit tussen de HIV-1 en HIV-2 
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DISS palindromen. Dit zou kunnen verklaren waarom er geen HIV-1/2 recombinant virussen 

zijnn waargenomen, ondanks een aantal gedocumenteerde gevallen van co-infectie. 

Hett TAR element zich onderscheidt van de rest van het leader RNA doordat het een 

stabielee haarspeld structuur aanneemt. Om deze reden werd de structuur en functie van TAR 

afzonderlijkk onderzocht. TAR speelt een belangrijke rol in de trans-activatie van de virale 

promoterr door te fungeren als bindingsplaats voor het virale trans-activator eiwit Tat en 

cellulairee transcriptie-stimulerende factoren, in het bijzonder het pTEFb complex. Tat bindt 

aann een kleine interne lus in de TAR haarspeld en vervolgens gaat het cycline Tl component 

vann pTEFb een interactie met de terminale lus. In hoofdstuk 9 tonen wij aan dat de 6-

nucleotidee terminale lus een base paar bezit tussen het eerste en vijfde residu. Dit base paar is 

noodzakelijkk voor de trans-activatie van de virale promoter, hetgeen suggereert dat een 

cellulairee factor, mogelijk cycline Tl, een structuurspecifieke interactie aan gaat met de 

terminalee lus. Verdere studie aan het TAR element wees uit dat een residu uit de terminale lus 

eenn interactie aangaat met een base paar onder de interne lus (hoofdstuk 10). Deze 

nucleotidenn kunnen een base triplet vormen in de afwezigheid van het Tat eiwit, resulterend in 

eenn sterk gebogen structuur van de TAR haarspeld. De interactie van Tat met TAR induceert 

eenn gestrekte conformatie van de haarspeld en gaat gepaard met verstoring van het Tal-

onafhankelijkee base triplet en de vorming van een ander, Tat-afhankelijk, base triplet. Wij 

suggererenn dat TAR twee alternatieve tertiaire structuren kan aannemen die elk gestabiliseerd 

wordenn door een uniek base triplet, hetgeen kan fungeren als RNA schakelaar tijdens de HIV-

11 gen-expressie. 

Inn hoofdstuk 11 laten wij zien dat de regulatie van leader-afhankelijke processen door 

middell  van alternatieve secundaire structuren ook van toepassing is op de initiatie van reverse 

transcriptie.. Met behulp van een set HIV-1 mutanten van de primer bindingsplaats (PBS voor 

Primerr Binding Site), die complementair is aan de tRNAI>s3 primer voor reverse transcriptie, 

konn worden aangetoond dat de vouwing van het tRNA in het reverse transcriptie complex de 

efficiëntiee van initiatie bepaald. Het voorkomen van base paring tussen de tRNA WC arm en 

eenn complementaire sequentie in het HIV genoom (PAS voor Primer Activation Signal) heeft 

eenn drastische reductie van reverse transcriptie initiatie tot gevolg. 
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