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SAMENVATTING G 

Hett humaan immuundeficiëntie virus (HIV) is een retrovirus, en een infectie met dit 
viruss veroorzaakt AIDS. De replicatie cyclus van HIV-1 en andere retrovirussen 
wordtt gekenmerkt door het proces van reverse transcriptie. Hierbij wordt het virale 
RNAA genoom omgezet in dubbelstrengs DNA, dat vervolgens integreert in het 
genoomm van de gastheer cel. In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de 
HIV-11 replicatie cyclus, en wordt het mechanisme van de reverse transcriptie 
reactiee beschreven. Met name de eerste stappen worden belicht, het proces waarin 
dee tRNAlys3 primer bindt aan de "primer binding site" (PBS) in het virale genoom. 
Dezee primer wordt vervolgens gebruikt voor de start van reverse transcriptie door 
hett virale enzym reverse transcriptase (RT). 

Dee PBS ligt nabij het 5'-uiteinde van het RNA genoom in een regio met veel RNA 
structuurr elementen. Direct 5' van de PBS bevindt zich een RNA haarspeld 
structuur,, en sequenties aan weerszijden van de PBS gaan een lange afstands 
interactiee aan en vormen de zogenoemde U5-leader structuur. Om meer inzicht te 
krijgenn in structuur en functie van deze RNA elementen in the PBS regio werden 
verschillendee mutanten gemaakt in zowel de haarspeld als de U5-leader structuur. 
Dezee virus mutanten werden getest op het vermogen om te repliceren, en 
vervolgenss werden verschillende analyses uitgevoerd om de replicatie stap te 
identificerenn die door de mutaties wordt gehinderd, bijvoorbeeld het inpakken van 
hett virale genoom in het virus deeltje, transcriptie of reverse transcriptie. Naast 
dezee experimenten met het virus werden ook verschillende biochemische 
experimentenn uitgevoerd, zoals probing van RNA structuur en reverse transcriptie 
reactiess met gezuiverde HIV-1 reagentia (RNA transcript, tRNA primer en RT 
enzym).. Tevens werd geprobeerd om door middel van "geforceerde evolutie" 
informatiee te verkrijgen over de haarspeld en de U5-leader structuur. Deze 
methodee is gebaseerd op het feit dat het RT enzym fouten maakt bij het omzetten 
vann het RNA genoom in dubbelstrengs DNA tijdens de virus replicatie. Hierdoor 
ontstaatt een genetisch diverse virus populatie, waaruit de sterkste virussen worden 
geselecteerdd door positieve Darwiniaanse selectie volgens het "survival of the 
fittest"" principe. Tijdens het in kweek houden van zwak replicerende virus mutanten 
kunnenn aldus sneller replicerende virus revertanten ontstaan. Analyse van deze 
revertantenn kan helpen bij de identificatie van RNA sequenties en/of structuren die 
vann belang zijn voor de virus replicatie. 

Inn hoofdstuk 2 en 3 bestuderen we de rol van de haarspeld structuur in virus 
replicatie.. We introduceren mutaties in het virale genoom die deze structuur 
stabiliserenn of destabiliseren. Mutaties die de haarspeld destabiliseren verminderen 
hett vermogen van het virus om te repliceren en beïnvloeden de correcte plaatsing 
vann de tRNA primer op de PBS. Stabilisatie van de haarspeld vermindert de virus 
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replicatiee ook, en verhindert de binding van de tRNA primer aan de PBS. Via de 
"geforceerdee evolutie" methode werden sneller replicerende virus revertanten 
geselecteerdd voor de gestabiliseerde haarspeld mutant. Deze revertanten hebben 
extraa mutaties verkregen die de stabiliteit van de gemuteerde haarspeld weer 
corrigeren.. Deze resultaten suggereren dat een te stabiele haarspeld virus 
replicatiee verhinderd. 

Overr de jaren werden vele "geforceerde evolutie" experimenten uitgevoerd in ons 
laboratorium,, waaronder het hierboven genoemde experiment met de 
gestabiliseerdee haarspeld mutant. De cumulatieve sequentie data van deze virus 
evolutiee studies tonen aan dat G-naar-A mutaties het meest voorkomen in het virale 
genoom.. Deze mutaties ontstaan waarschijnlijk door G-dT misparing in de begin 
fasee van het reverse transcriptie proces. Een recente publicatie suggereerde dat 
eenn nieuw RNA-editing mechanisme verantwoordelijk is voor verschillende G-naar-
AA veranderingen die optreden in het HIV-1 RNA genoom. In hoofdstuk 4 
beargumenterenn wij dat deze mutaties waarschijnlijk worden geïntroduceerd tijdens 
hett reverse transcriptie proces. 

Inn de hoofdstukken 5 tot 8 wordt de rol van de U5-leader structuur bestudeerd 
doorr het maken en analyseren van een uitgebreide serie mutanten. In hoofdstuk 5 
tonenn wij aan dat stabilisatie van de U5-leader structuur de virus replicatie 
vermindertt en de initiatie en elongatie van reverse transcriptie aantast. In 
hoofdstukk 6 identificeren we een nieuw sequentie motief in de U5 regio dat nodig 
iss voor initiatie van reverse transcriptie door het tRNAlys3 molecuul in reverse 
transcriptiee reacties met gezuiverde HIV-1 reagentia (RNA transcript, tRNA primer 
enn RT enzym). Dit motief is niet nodig voor binding van de tRNA primer aan de PBS 
enn is ook niet betrokken bij reverse transcriptie reacties die worden opgestart met 
eenn DNA primer. We noemen dit motief het tRNA "primer activation signal" (PAS). 
Dee PAS gaat waarschijnlijk een interactie aan met de complementaire sequentie in 
dee tRNAlys3 primer. Interessant is dat de PAS wordt gemaskeerd in het virale RNA 
doorr base paring in de U5-leader structuur, en reverse transcriptie kan inderdaad 
geactiveerdd worden door de PAS van base paring te bevrijden door de 
tegenoverliggendee leader sequentie te muteren. Daarnaast geeft verdere 
stabilisatiee van de U5-leader structuur een reverse transcriptie defect (hoofdstuk 
5).. Het feit dat het belangrijke PAS element wordt opgesloten in een RNA structuur 
kann onderdeel zijn van een mechanisme om het proces van reverse transcriptie te 
regulerenn (zowel positief als negatief). In hoofdstuk 7 laten we zien dat het PAS 
motieff ook belangrijk is voor reverse transcriptie in virus geïnfecteerde cellen. We 
selecterenn verschillende virus revertanten, en tonen aan dat de PAS ook bijdraagt 
aann een efficiënte elongatie van reverse transcriptie. Tezamen tonen deze 
resultatenn aan dat de additionele interactie tussen het virale RNA en de tRNA 
primerr door middel van het PAS motief nodig is om een reverse transcriptie 
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complexx te assembleren dat in staat is tot efficiënte initiatie en elongatie van 
reversee transcriptie. In hoofdstuk 8 leveren we verder bewijs voor een directe 
interactiee tussen het PAS motief in het virale RNA genoom en de tRNA primer. We 
tonenn aan dat de initiatie van reverse transcriptie beïnvloed wordt door mutaties in 
hett PAS element die de interactie met de tRNAlys3 primer versterken of verzwakken. 
Daarnaastt laten we zien dat het tRNA-gebruik van HIV-1 veranderd kan worden 
doorr zowel de PBS als de PAS aan te passen aan een ander tRNA molecuul. Deze 
resultatenn demonstreren dat de PAS-interactie belangrijk is voor selectie van de 
tRNAA primer en voor efficiënte reverse transcriptie. 

Dee studies beschreven in dit proefschrift leveren nieuwe inzichten in het reverse 
transcriptiee proces. Het PAS motief is belangrijk voor efficiënte reverse transcriptie, 
maarr ligt opgesloten in een RNA structuur in het virale genoom. Dit kan een 
mechanismee zijn om reverse transcriptie in de tijd te reguleren en zodoende het 
voortijdigg kopiëren van het RNA genoom te voorkomen. De PAS-interactie met de 
tRNAA primer zorgt ook voor extra specificiteit van de reverse transcriptie reactie. Dit 
kann bedoeld zijn om te voorkomen dat reverse transcriptie van het virale genoom 
startt vanaf een "verkeerde" primer. Analyse van de genomen van andere 
retrovirussenn laat zien de PAS interactie geconserveerd is in de evolutie 
(hoofdstukk 8). Altijd is er een PAS element aanwezig in de U5 regio, 
complementairr aan de tRNA primer die wordt gebruikt door het desbetreffende 
virus.. Deze resultaten suggereren dat het reverse transcriptie proces in alle 
retrovirussenn wordt gereguleerd door een zelfde moleculair mechanisme. 
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