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SSummary 
 
RNA interference (RNAi) or RNA silencing is an antiviral mechanism that 
protects plants, fungi and animals against invading viruses. RNAi is triggered by 
viral double-stranded RNAs (dsRNAs) that are generated during virus replication. 
These viral dsRNAs are subsequently processed by Dicer into 19-21 bp duplexes, 
so-called virus specific small interfering RNAs (vsiRNAs). vsiRNAs originate 
from dsRNA replication intermediates of RNA viruses, bi-directional transcription 
products of DNA viruses and viral dsRNA sequences that fold into extensive 
secondary structures. These molecules were recently described for a number of 
mammalian viruses including HIV-1, hepatitis C virus, vesicular stomatitis virus, 
drosophila C virus, and sindbis virus. In a sequence specific manner, vsiRNAs 
guide RISC to complementary viral RNA targets that are subsequently degraded. 
Viruses encode suppressors of RNAi to counteract this antiviral response. This 
thesis mainly focuses on the identification of new viral RNAi suppressors and the 
mechanism of RNAi suppression.  In chapter 1, the mechanism of RNAi, several 
classes of small regulatory RNAs and the virus-cell RNAi interactions are 
introduced.  
Although this thesis focuses on suppression of RNAi, chapter 2 describes a novel 
strategy to inhibit HIV-1 replication using RNAi. Previously, it has been described 
that a number of viruses, including HIV-1, can be inhibited with small interfering 
RNAs (siRNAs) or short hairpin RNAs (shRNAs). Unfortunately, HIV-1 has 
evolved several mechanisms to escape this RNAi pressure. To prevent viral escape 
we designed DNA constructs encoding virus-specific long hairpin RNAs (lhRNA) 
that may be processed into multiple siRNAs. We showed that transiently expressed 
lhRNAs are capable of inhibiting HIV-1 production without activation of 
interferon (IFN) responses.  
At the start of my thesis research project only a few mammalian viral RNA 
silencing suppressors (RSS) were identified, including the HIV-1 Tat protein. 
dsRNA-binding capacity and IFN antagonistic activity are common features of the 
previously identified mammalian viral RSS proteins. The Ebola VP35 protein has 
been described to bind dsRNA and inhibit IFN response and is therefore a 
potential RSS candidate. To test if the VP35 protein is capable of suppressing 
RNAi (chapter 3), we used an assay that scores shRNA-mediated reporter gene–
suppression and found that VP35 is able to overcome this RNAi effect. An 
alternative method to test for RSS activity is by functional complementation of an 
established RSS function. We tested the VP35 suppressor activity in a newly 
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developed trans-complementation assay that uses an HIV-1 variant lacking the Tat 
suppressor function. We described that VP35 is capable of functionally replacing 
the HIV-1 Tat function and that this activity is dependent on VP35’s dsRNA-
binding capacity. 
The antiviral role of RNAi is well established in plants, fungi, insects and 
nematodes. In mammals, the interferon (IFN) pathway is considered to be the 
major antiviral mechanism. Therefore, it remains debated whether RNAi acts as an 
antiviral defence mechanism. For that reason we further examined the antiviral 
role of RNAi in mammalian cells. In chapter 4, we describe that a plant viral RSS 
protein that binds exclusively small RNAs can also functionally complement the 
RNAi suppressor function of HIV-1 Tat. As expected, we measured no IFN 
antagonistic activity of the plant viral RSS protein. These data demonstrate that 
HIV-1 production is restricted by small regulatory RNA e.g. vsiRNAS and/or 
miRNAs and confirms the RSS activity of the HIV-1 Tat protein.  
The influenza A NS1 protein is a multifunctional protein that plays a significant 
role in counteracting the host antiviral response. In plant and insects, NS1 has been 
described to suppress RNAi in a dsRNA-binding dependent manner. In chapter 5, 
we described that NS1 proteins from different influenza A strains differentially 
suppress the RNAi pathway. We also tested the IFN antagonistic properties of this 
set of NS1 genes and demonstrate that RSS suppression activity and IFN 
antagonistic activity are not linked. 
Virus replication in infected cells is restricted by innate antiviral mechanisms, 
which may kick in earlier than the viral RSS protein can accumulate. We therefore 
tried to pre-empt the innate antiviral responses in mammalian cells by constitutive 
RSS expression. We demonstrated that stable expression of RSS proteins leads to 
significantly increased levels of virus production and replication (chapter 6). A 
review on viral RNAi suppressors encoded by pathogenic human viruses is 
presented in the discussion (chapter 7). This review summarizes the results that 
we obtained with different RSS functions and discusses some applications of the 
viral RSS functions and the consequences for antiviral therapeutics that are based 
on RNAi. 
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SSamenvatting 
 
RNA interferentie (RNAi), ook wel RNA silencing genoemd, is een belangrijk 
cellulair mechanisme voor de sequentie-specifieke regulatie van gen expressie. In 
planten, schimmels, insecten en nematoden is RNAi een essentieel antiviraal 
mechanisme dat beschermt tegen pathogene virussen. De antivirale RNAi respons 
wordt geïnduceerd door virale dubbelstrengs RNA (dsRNA) moleculen die tijdens 
de virusreplicatie geproduceerd worden. Deze replicatie intermediairen vormen het 
substraat voor het cellulaire Dicer enzym dat de lange dsRNAs knipt tot korte 
fragmenten van 19-21 basenparen, de virus-specifieke small interfering RNAs 
(vsiRNA). Daarnaast kunnen vsiRNAs afstammen van dsRNA moleculen die 
ontstaan door bi-directionele transcriptie van het virus genoom of gemaakt worden 
uit complexe virale RNA structuren. Recentelijk zijn deze vsiRNA moleculen 
aangetoond in zoogdiercellen na infectie met de volgende virussen: humaan 
immunodeficiëntie virus (HIV), hepatitis C virus, vesicular stomatitis virus, 
drosophila C virus en sindbis virus. Op een sequentie-specifieke manier leiden 
deze vsiRNAs een eiwit complex genaamd RNA-induced silencing complex 
(RISC) naar de complementaire virale RNAs. Na binding van RISC aan het virale 
RNA wordt dit molecuul geklieft en afgebroken, wat resulteert in remming van de 
virusreplicatie. Naast de antivirale werking van vsiRNAs is ook beschreven dat 
gastheer-gecodeerde microRNAs (miRNAs) antivirale activiteit bezitten en de 
virusreplicatie kunnen onderdrukken op het niveau van mRNA translatie. Echter, 
de virussen hebben gedurende de evolutie geleerd zich te wapenen tegen deze 
aanvallen. Om het antivirale RNAi mechanisme te onderdrukken coderen virussen 
van planten en insecten voor de zogenaamde RNA silencing suppressoren (RSS). 
In dit proefschrift worden nieuwe virale RSS factoren geïdentificeerd en nader 
gekarakteriseerd. Hoofdstuk 1 geeft een introductie over het RNAi mechanisme 
en de diverse interacties van virussen met dit mechanisme.  
Alhoewel dit proefschrift zich voornamelijk concentreert op de virale suppressie 
van RNAi, beschrijft hoofdstuk 2 een therapeutische RNAi strategie om HIV-1 
replicatie te remmen. Chemisch gesynthetiseerde siRNAs en in de cel gemaakte 
korte haarspeld RNAs kunnen worden gebruikt om een sequentie-specifieke RNAi 
respons te induceren tegen HIV-1. Deze geïnduceerde RNAi respons resulteert in 
een sterke remming van de virusreplicatie. Echter, HIV-1 kan aan deze remming 
ontsnappen door de selectie van een enkele mutatie in het virale genoom. De 
mutatie zorgt ervoor dat RISC middels het vsiRNA niet langer kan binden aan het 
virale RNA. Om het ontsnappen van het virus aan RNAi remming te voorkomen 
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hebben wij DNA constructen gemaakt die virus-specifieke lange RNA haarspelden 
(lhRNA) coderen. Deze lhRNAs (300 basenparen) kunnen in principe door Dicer 
worden gekliefd in meerdere vsiRNAs die het virus op meerdere plaatsen 
tegelijkertijd kunnen aanvallen, waardoor het ontsnappen van het virus wordt 
bemoeilijkt. We hebben gevonden dat de lhRNA constructen sequentie-specfiek de 
HIV-1 productie remmen in humane cellen. We beschrijven bovendien dat deze 
constructen geen toxische interferon (IFN) respons opwekken.  
Bij aanvang van mijn promotie onderzoek waren RNAi suppressoren slechts 
bekend bij een beperkt aantal zoogdier-infecterende virussen, zoals influenza A 
virus en vaccinia virus. De RSS functie van HIV-1 in de vorm van het Tat eiwit 
werd kort daarna beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de identificatie van de RSS 
functie van het zeer pathogene ebola virus beschreven. Met behulp van een 
luciferase reporter laten we zien dat het VP35 eiwit de RNAi reactie kan remmen. 
Daarnaast blijkt het VP35 eiwit de HIV-1 Tat RSS functie te kunnen vervangen en 
hiervoor is de dsRNA-bindende activiteit van VP35 nodig. Deze resultaten 
suggereren dat het onderdrukken van het antiviraal RNAi mechanisme van de 
gastheer cel noodzakelijk is voor een optimale virusreplicatie. Tevens bevestigen 
deze proeven de RSS activiteit van het HIV Tat eiwit. 
De antivirale rol van RNAi in planten, schimmels, insecten en nematoden is 
algemeen aanvaard. In zoogdieren wordt het IFN systeem beschouwd als het 
voornaamste antivirale mechanisme. Mede hierdoor wordt de rol van het antivirale 
RNAi mechanisme in twijfel getrokken. Om deze reden hebben we de antivirale 
rol van RNAi nader onderzocht. Hoofdstuk 4 beschrijft dat de Tat RSS functie 
van HIV-1 vervangen kan worden door de RSS NS3 van het Rice hoja blanca 
virus dat planten infecteert. Eerder is aangetoond dat de NS3 RSS activiteit wordt 
bepaald door het binden en wegvangen van miRNAs en/of vsiRNAs. 
Complementatie van HIV-1 door NS3 suggereert dus dat HIV productie/replicatie 
onderhevig is aan remming door miRNAs en/of vsiRNA moleculen. Uit dit 
resultaat blijkt dat het onderdrukken van het antivirale RNAi mechanisme een 
eigenschap is die evolutionair geconserveerd is voor virussen, of ze nu planten of 
zoogdieren infecteren.  
Het multifunctionele NS1 eiwit van influenza virus speelt een rol in het blokkeren 
van het antivirale innate immuunsysteem tijdens de virus infectie. Met name 
remming van onderdelen van het antivirale IFN systeem door NS1 is belangrijk. 
Recente studies hebben aangetoond dat NS1 ook in staat is om het RNAi 
mechanisme te blokkeren in planten, insecten en zoogdiercellen. In hoofdstuk 5 
hebben we NS1 gemedieerde remming van IFN en RNAi bestudeerd voor 
verschillende influenza stammen. Uit onze experimenten blijkt duidelijk dat de 
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RSS activiteit van NS1 varieert voor verschillende influenza virus stammen, maar 
dat de mate van IFN remming constant is (hoofdstuk 5).  
Tot slot hebben we gekeken naar de mogelijkheid om virale RSS factoren 
toepasbaar te maken voor biotechnologie doeleinden. In hoofdstuk 6 laten we zien 
dat de stabiele expressie van virale RSS eiwitten in menselijke cellen de productie 
en replicatie van heterologe virussen kan verhogen. Deze bevinding kan gebruikt 
worden voor de verbetering van de productie van bijvoorbeeld virus vaccin 
stammen.  
Samengevat heeft dit onderzoek bijgedragen aan het ontrafelen van het natuurlijke 
antivirale RNAi mechanisme van de menselijke cel. De verkregen kennis kan 
onder andere nuttig zijn voor de ontwikkeling van verbeterde vaccin productie 
methodes.


