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Samenvatting

RNAi gentherapie voor HIV-1, van laboratorium naar de kliniek

Humaan immunodeficiëntie virus (HIV) kan met de huidige antivirale middelen goed
onder controle worden gehouden. Echter, bijwerkingen en het optreden van drug-
resistentie pleiten voor de ontwikkeling van nieuwe anti-HIV behandelingen. De ont-
dekking van RNA interferentie (RNAi) een kleine tien jaar geleden biedt perspectief
voor de ontwikkeling van een nieuwe antivirale therapie. RNAi is het mechanisme
waarbij “small interfering RNAs” (siRNAs) sequentie-specifiek RNA moleculen stuk
knippen of de translatie naar een eiwit remmen. Wij gebruiken dit RNAi mechanisme
om het RNA genoom en messenger RNAs van het virus in de cel stuk te knippen en op
deze wijze het virus te remmen. Hiervoor gebruiken wij short hairpin RNA (shRNA)
moleculen die wij in de cel tot expressie brengen. Door hematopoietische stamcellen
te behandelen met een gentherapie die codeert voor antivirale shRNAs zijn alle im-
muuncellen die zich uit deze stamcellen ontwikkelen ook beschermd. Bescherming van
de immuuncellen kan de ontwikkeling van AIDS mogelijk voorkomen.

In dit proefschrift beschrijven wij dat HIV toch kan ontsnappen aan een enkele
shRNA remmer die gericht is tegen een regio of gen dat zeer belangrijk is voor
het virus. Omdat wij onze shRNAs tegen zeer belangrijke en geconserveerde re-
gio’s in het virus richten, zijn de mogelijkheden voor het virus om te ontsnappen
kleiner dan met shRNAs gericht tegen minder belangrijke regio’s. Echter, nog steeds
kan het virus ontsnappen door de selectie van een enkele puntmutatie in de regio
waar de shRNA tegen gericht is. Wij hebben deze RNAi-resistente virussen intensief
bestudeerd om meer inzicht te krijgen in de mogelijke ontsnappingsroutes. Virale
resistentie treedt ook op als je de huidige HIV remmers als individuele drug gebruikt.
Daarom wordt in de huidige behandeling in plaats van een enkele drug een combi-
natie van antiretrovirale middelen (cART) gebruikt. Onze resultaten benadrukken
de sequentie-specificiteit van dit RNAi-mechanisme en de noodzaak om meerdere
shRNAs tegen verschillende virale genen tegelijk te gebruiken. Om een goede RNAi
combinatie therapie te formuleren, hebben wij met zeer gevoelige assays getest welke
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shRNAs de meest potente en langdurige HIV remming geven. Een set van zeer goede
remmers is gëıdentificeerd die meer dan 100 dagen virus remming geeft in celkweek
infecties. Om virale resistentie te voorkomen hebben wij verschillende mogelijkheden
bestudeerd om meerdere siRNAs tegen verschillende HIV regio’s tegelijkertijd in een
cel tot expressie te brengen. Wij hebben verschillende manieren voor multi-siRNA ex-
pressie ontwikkeld, zoals het gebruik van RNA transcripten die tot meerdere effectieve
siRNAs verwerkt worden in de cel.

Effectiviteit en veiligheid van de RNAi-behandeling in hematopoietische stam-
cellen hebben wij in muizen met een humaan immuun systeem getest. Dit geeft
goede resultaten, de stamcellen ontwikkelen zich normaal tot alle soorten immuun-
cellen, maar een tijdelijke daling van het aantal shRNA-producerende cellen werd
waargenomen. Ons onderzoek heeft een bijdrage geleverd aan het formuleren van een
optimale RNAi gentherapie tegen HIV. De mogelijkheid om een effectieve combinatie
RNAi therapie tegen HIV te ontwikkelen is hiermee een stapje dichter bij de kliniek
gebracht.
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