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Inleiding
Cowpea-mozaiekvirus (CPMV)iseenmeercomponentenvirus.Wanneermen eenpreparaat van ditvirus analyseert door centrifugeren ineen suikergradient worden
driebestanddelen gevonden,opgrondvannunpositie in degradient aangeduid
alstop- (T), midden (M)en"bodemcomponent (B).De sedimentatiecoefficientenen
RNA-gehaltesvan deze componentenbedragen resp.T: 58.S,geenRNA;M: 95 S3
2h%RNA enB: 115 S, 33/SM A (VanKammen, 1971). Beide nucleoproteines zijn
noodzakelijk voor infectie (VanKammen, 1968).
Kaast deze centrifugale heterogeniteit isnetCPMV 00kheterogeen in een
elektrischveld.Wanneer netvirus geelektroforeerd wordt op polyacrylamide
gels,wordentwee elektroforetische vormengevonden,eenlangzaammigrerende
(S)en een snelmigrerende (F)vorm.SenFbestaan "beideuit alle drie centrifugale componenten,zodat netwaarschijnlijk is,dathet RtJAgeen invloedop de
mobiliteitheeft en dat de capside van de centrifugale componenten op identieke
wijze isopgebouwd (Semancik, 1966).De infectiositeit van Sisveellager dan
de infectiositeit van F,maarkan sterk verhoogdworden door incubatie mettrypsine ofchymotrypsine (Niblett en Semancik, 1970;Lee et al., 1973).
Een derdeheterogeniteit wordt gevonden inde zweefdichtheidvan de centrifugale componenten in CsCl-gradienten.Debodemcomponent blijkt dan opte splitsen
intwee componenten met sterkverschillende zweefdichtheid (1,U22en 1,1*70g/cm ;
Bruening, 19^9;Van Griensven, 1970).
Het in ditproefschrift beschreven onderzoek had tot doelde karakterisering
van de componenten vanhet CPMV,hun eiwit enhunRNA,en daarnametbehulp van
deze gegevens tekomentot eenmodelvoor de capside enomdeverschillen in
zweefdichtheid van detweebodemcomponenten en deverschillen in infectiositeit
vanSenFteverklaren.
Erkon aangetoondworden,dat deeiwitmantelvan het CPMV opgebouwd isuit
tweeverschillende eiwitten (hoofdstuk k). Uit demolecuulgewichtenvan deeiwitten enhet deeltjesgewicht van detopcomponent (hoofdstuk 3, h) en eendriedimensionalebeeldreconstructie van elektronenmicroscopische opnames iseen model
voor de capside afgeleid (hoofdstuk 7 ) . De relatie tussen de eiwitsamenstelling
van de capside en de elektroforetische vormen (hoofdstuk 5)en derelatie tussen
veroudering en specifieke infectiositeit van deelektroforetische vormen (hoofdstuk 6)zijn eveneens onderzocht.Het experimentele gedeelte van deze dissertatie
isafgesloten met eenonderzoek naar deeigenschappen van detwee zweefdichtheidscomponentenvan debodemcomponent (hoofdstuk 8 ) .Inhet eerste hoofdstuk wordt
een overzicht gegeven van de eigenschappen van CPMV en een aantal nauw verwante

virussen,zoals die inde literatuur"beschrevenzijn.
Gedeeltes van net hierbeschreven onderzoek zijnreeds gepubliceerd (Geelen
et al.,1972;Geelen enVanKammen, 1972;Geelen et al., 1973;Geelen enVan
Kammen, 1973;Crowther et al.,in druk).

1 Eigenschappen van het cowpea-mozaiekvirus en daarop
lijkende virussen
Het cowpea-mozaiekvirus rekentmenmetbeanpodmottle virus (BPMV;Bancroft,
1962), squashmosaic virus (SMV,Mazzone et al., 1962),red clovermottle virus
(RCMV;Valenta enMarcinka, 1971),radishmosaic virus (RMV;Campbell, 1973),
broadbean stainvirus (BBSV;Gibbs enSmith, 1970)enEchtesAckerbohnenmosaikvirus (EAMV;Gibbs enPaul, 1970)tot een groep vanvirussen: de cowpea-mozaiekvirusgroep.Deze groep wordt gekarakteriseerd doorhet voorkomen van driecentrifugale componentenmet als sedimentatiecoefficienten: 54-60 S (top);91-100 S
(midden)en 112-127 S (bodem). De topcomponentbevat geenRNA,demidden-enbodemcomponentbevatten resp. 24-29%RNA en 33-31% RNA.In deelektronenmicroscoop
zijn de deeltjes isometrischmet een diameter van 24—30nm.Voor een overzicht
van dezegroepwordt verwezennaar VanKammen (1972).
1.1.Het cowpea-mozaiekvirus.
Het cowpea-mozaiekvirus (CPMV;R/1: 1,5/24+ 2,5/33: S/S: S/Cl;VanKammen,
1971)werd reeds in 1924door Smithbeschreven.Agrawal (1964)heeft drie isolatenvan CPMVuit Suriname (Vu,Vs, enSb)bestudeerd envergeleken met eenisolaat uit Trinidad (Dale,1949)en cowpeayellowmosaic virus uitNigeria (Chant,
1959)- Deze isolatenwerden doorAgrawal (1964)ingedeeld intwee stammen:de
'severe'stam (Vu,Vs enhet isolaat uit Trinidad)en de gele stam (Sbenhet
isolaat uit Nigeria).
De sedimentatiesnelheden van de drie centrifugale componenten van het CPMV
bedragen 58 S, 95 S en 115 S. Uitgaandevan een gelijke eiwitmantelvoor de centrifugale componenten,kunnenvolgens de relatievan Reichmann (1965)uit deze
sedimentatiecoefficienten RNA-gehaltesvan 24% (M)en 33% (B)berekend worden
(VanKammen enVan Griensven, 1970).
De gescheidennucleoproteines zijnniet infectieus;voor een infectie zijn
beide noodzakelijk (VanKammen, 1968). Deveronderstelling,dat de genetische
informatievan het CPMV verdeeld is overhet M- enhet B-RNA wordt gesteund door
hetwerkmetmutantenvan Bruening (1969)enDeJager enVanKammen (1970). Uit
heterologe combinaties vanmidden-enbodemcomponentenvanmutantenvan CPMV-Sb
bleek,dat demiddencomponent deinformatie leverde voor de systemische infectie
van Phaaeolus

vulgaris

L.var. 'Beka' (DeJager enVanKammen, 1970)en depro-

duktie van detopcomponent (Bruening, 1969;DeJager enVanKammen, 1970). Bij
andere mutantenvan het CPMV is 00k gevonden,dat de symptoomexpressie geregeld
wordt door debodemcomponent (Wood, 1972;DeJager, 1971), zodat deuiteindelij-

ke symptomenwaarschijnlijk het resultaat zijnvan genen op zoweldemidden-als
debodemcomponent.
Demolaire samenstelling van de"baseninM- enB-RNA is respectievelijk
G 20,7;A 28,1+;c 19,3;U 31,6en G22,9;A 28,5;C 17,2;U 31,1* (VanKammen en
Van Griensven, 1970). Op grondvanmoleculaire-hybridisatieproevenmetM- en
B-RNA met hetvoor CPMVkarakteristiek dubbelstrengig RNA is er geen overeenkomst inbasenvolgorde vanbeide RNAs. DehoeveelhedenM- enB-RNA dienaannealing inhet dubbelstrengig RNA gevondenworden,zijn additief en erwordt
geen competitie gevonden tussenM- enB-RNA indehybridisatie reactie (VanKammen, 1971b;Van Griensven et al., 1973).
De sedimentatiecoefficientenvanM-enB-RNA bedragen in 1x SSC +0,005M
NaEDTA resp. 26,k en 33,5 S (VanGriensven, 1970;VanKammen enVan Griensven,
1970). Met behulpvan dedoor Spirin (1963)afgeleide relatie tussen sedimenta21
tiesnelheid enmolecuulgewicht (M= 1550 S ' )kunnen hieruit devolgendewaardesberekend worden: 1,1+5x 10 D (M-RNA)en 2,58 x 10 D (B-RNA) (VanGriensven, 1970). In combinatie met depercentages RNA geeft dit als deeltjesgewichtenvoorM enB:6,0Ux 10 & D (M, 2k%RNA)en7,71+x 10 D (B,33$RNA) (Van
Kammen, 1971),envoor de eiwitmantel l+,59x 10 D (M)en 5,16 x 10 D (B).Van
Velsen (geciteerd doorHaselkorn, 1966)vondvoorhet deeltjesgewichtvan de
6
6
middencomponent 5,*+x 10 D envoor debodemcomponent 7,2 x 10 D,enveronderstelde,dat demiddencomponent eenkleinere diameter had dan debodemcomponent.
DoorAgrawal (1961+)werden echter geenverschillen in diameter gevonden tussen
bodem-enmiddencomponent. Deze componentenhadden eendiameter van21+-27nm,
en detopcomponentvan 23-25 nm.Op grondvan elektronen-microscopischeopnames
vannegatief gekleurde CPMV-deeltjesveronderstelde Agrawal (1961+),dathet CPMV
opgebouwd isuit 60 subeenheden die geordend zijnvolgens 5,3,2symmetrie
(icosaeder).
De eiwitmantel vanhet CPMV isopgebouwd uit twee verschillendetypes eiwittenmet alsmolecuulgewichten 1+2.900±2.000D en 21.800± 1.500..D (Wu,1970;
Wu enBruening, 1971). VolgensWu (1970)komen er 60grote en60kleineeiwittenvoor in de eiwitmantel,waarbij telkens een groot eneenkleineiwit een
morfologische subeenheid vormenovereenkomstighet model dat

Mouse-Elber-

feld virus doorRueckert et al. (1969)voorgesteld is.
Elke centrifugale component vanhet CPMVbestaat uit twee elektroforetische
vormen: de langzaammigrerendevorm (S)en de snelmigrerende vorm (F) (Semancik, 1966). Demobiliteitvan deelektroforetische vormenvan de gele stam (in
0,1 Mfosfaat pH 7,0;inrichting van de anode)bedraagt resp.l+,0-l+,2x 10
2
—1 —1
—S 2
—1 —1
cm .sec .V en2,6-2,8x 10 cm .sec .V (Agrawal, 1961+).De verhouding

van de elektroforetischevormenverandert met de duur van de infectie.Vroeg in
net infectieproces wordt vrijwel alleen Sgevonden,terwijl laat inhet infectieproces het grootste deelvan hetvirus als Fvoorkomt. Door incubatie met
proteolytische enzymen zoals eenmengselvan carboxypeptidase A enB,of chymotrypsine ishetmogelijk omSomte zetten inF (Niblett en Semancik, 1969). Op
grondvan de aminozurendiebij deze incubatie vrijgemaaktwerden,verondersteldenNiblett enSemancik (1969), dathet C-terminale eind van het eiwitvan CPMV
alsvolgt was (hetwas toen nogniet bekend,dat er in feite twee eiwittenwaren): ..|Leu-Arg-Lys-Ala-Gln-Ile-Val-Met-COOH,waarbij de aminozuren rechts van
deonderbrekingafgesplitst zoudenwordenbijde overgang van Snaar F. Deverhouding van de elektroforetische vormen isbij alle centrifugale componentengelijk,terwijl iedere elektroforetische vormuit alle drie centrifugale componenten
bestaat.DeRNA-inhoud lijkt dus geen invloed op de elektroforetische mobiliteit
tehebbenenisblijkbaar goed afgeschermd.
Volgens Niblett en Semancik (1970)zouFeenhogere specifieke infectiositeit
hebben dan S,hoewelhetRNAvan Fmeerafgebroken enminder infectieuswas dan
het RNAvan S.De eiwitmantelvan F zoudan zodanigverschillend moeten zijn,
datFondanks zijninferieure RNA,toch infectieuzer isdanS.De stabiliteit
van dedrie centrifugale componenten isniet gelijk.Een gedeeltelijke afbraak
van debodemcomponentwordtverkregen,wanneer het virus in0,01 Mfosfaatbuffer
pH7,0gedurende 50minbij 50Cverhitwordt (VanKammen, 1968). Bij een lagere
pH (ca.5,8)heeftbij verwarmingmeer afbraak van demiddencomponent danvan de
bodemcomponent plaats (Duncan enBruening, 1971)- Bijverhogenvan depHwordt
nadialyse indekoudekamer tegen 0,02 Mglycine/NaOH-buffers eerst detopcomponent afgebroken (pH9,5),daarnavolgt debodemcomponent (pH 10,5)en als laatste demiddencomponent (gedeeltelijk bijpH 11,5).Wanneer 1 MNaClaan depreparaten toegevoegd wordt,wordt erbij iets lagere pH afbraak gevonden,terwijlbij
pH 11,5danalle componenten volledig zijn afgebroken (Geelen,niet gepubliceerd).
Eenbijzondere eigenschap vanhet CPMV diemogelijk yerbandhoudtmet deverschillen in stabiliteit tussen de drie centrifugale componenten,isdeheterogeniteit in zweefdichtheid van debodemcomponent in CsCl-gradienten.Wanneer het
CPMV tot evenwicht gedraaidwordt inCsCl-gradienten worden vierbanden gevonden
die overeenkomenmet detopcomponent (1,297g/cm )demiddencomponent (l,i+02
g/cm )entweebodemcomponenten (1,1+22en 1,^70g/cm )(Bruening, 1969)- Derelatieve verhouding van deze tweebodemcomponenten ispH afhankelijk:bijpH 6,5
wordt vrijwel alleen delichtere component gevonden enbijpH 8,5 vrijwelalleen de zwaardere (Wood, 19T1)• Omdat de dichtheid van de zware bodemcomponent
vrijwel gelijk is aan dedichtheid dievocr een deeltjemet de samenstellingvan

nentvrijwel gelijk is aan de dichtheid dievoor een deeltjemet de samenstellingvan debodemcomponent berekend kanwordenuit de dichtheid van detopcomponent en demiddencomponent,veronderstelde Van Griensven (1970),dat de lichterebodemcomponent een artefact zou zijn.Daar netnietmogelijk isomde zware"bodemcomponentomte zetten in delichtebodemcomponent door depH teveranderenvan 8,5 in6,5,terwijlhetwelmogelijk isomdelichte bodemcomponent
omte zetten inde zware component doorvanpH 6,5 naarpH 8,5 te gaan,veronderstelde Wood (1971)echter,dat de zwarebodemcomponent een artefact zou zijn
en ontstaan door een irreversibele verandering in de conformatie,waardoor de
hydratatie en/of debindingvan Cs -ionenveranderdis.

1.2.Eigenschappen van opCPMV gelijkende virussen

Detot de cowpea-mozaiekvirusgroepbehorende virussen,zijnvirussenmet een
gedeeld genoom.De genetische informatie isverdeeld overtwee verschillende
nucleoproteines,diebeide noodzakelijk zijnomeen infectie tot stand tebrengen (VanKammen, 1972). Bij BPMV ligt de informatie voorhet manteleiwit (een
ofbeide eiwitten)op demiddencomponent,aangezien heterologe kruisingen van
verschillende stammen serologisch verwante virussen opleveren,wanneer zedezelfdemiddencomponent bezitten (Moore enScott, 1971)•
Een aantal eigenschappen van dezevirussen zijn samengevat inTabel 1.1.

Tabel 1.1.Overzicht van eigenschappen van op CPMV gelijkende virussen.
Sed. coeffici ent (S)
Virus

T

BBSV

60

BPMV
EAMV

5h
-

RCMV

60

RMV

57

SMV

57

CPMV

58

% RKA

B

M

B

100

127

91
98

25
30

35

112

26

101

119
127

97

116

95

118

95

118

M

diame"t er

El. a

Eiw.

(nm)

-

-

1

37

25
30

2

2

2, 3

35

28

-

-

It

25

36

30

-

-

5

26

35

30

2

2

6,7

25
2k

35

30

1

2

3,8

33

2U, 28

2

2

3,9,10

aantalelektroforetischevormen
aantaleiwittenindecapside
-nietbekend
C

Lit. C

Lit.: 1,GibbsenSmith (1970);2,Semancik (1972);3,Wu(1970); h, Gibbsen

Paul (1970); 5,Valenta enMarcinka (1972); 6,Campbell (1973); 7,
Kassanis et al., (1973); 8,Campbell (1971); 9,VanKammen (1971); 10,
Geelen et al., (1972).

Behalve dein Tabel 1.1 vermelde gegevens isweinig bekend over de fysischchemische eigenschappen van deze groepvan virussen.Deeltjesgewichtenvande
centrifugale componenten zijn gegeven voor SMV:4,5x 10 D (T),6,1 x 10 D
(M)en6,9 x 10 D (B) (Mazzone et al.,1962)envoor EAMV :6,1 x 10 D (M)en
7,5 x 10 D (B) (Gibbs enPaul, 1970).
Van SMV ismet behulpvan Rontgen-verstrooiing de elektronendichtheidsverdelingvan de centrifugale componenten onderzocht.Uit de elektronendichtheidsverdelingvolgt dat alle centrifugale componenten eenbuitenstraal hebben van ca.
1Unm.Debinnenstraal van detopcomponent (lege eiwitmantel)is ca.9,5 nm. Bij
de nucleoproteines (MenB)werd tot een straalvan 11nm (M)en 11,1 nm (B)invloedvanhetRNA gevonden op de elektronendichtheidsverdeling,zodat ervanaf
9,5 nmtottenminste 11nm overlap isvan RNA en eiwit (Anderegg, 1968).
Evenals bij het CPMVbestaan erbij deandere vertegenwoordigersvan deze
groepverschillen in stabiliteitvan deverschillende centrifugale componenten.
Bij het BPMV ishetmogelijk omdemiddencomponent specifiek aftebreken door
het virus,opgelost inglycinebuffer pH 9,5,te emulgerenmet chloroformbij h C,
terwijlemulgerenmet chloroform bijpH 7,0,ofincubatie alleen inbuffer van
pH 9,5 geen effect heeft (Semancik enBancroft, 1965). Ookbijhet SMV is de stabiliteit van de centrifugale componenten duidelijk van depH afhankelijk. Bij
pH 9>5 zijnM enBna 2k uurvolledig afgebroken enT gedeeltelijk.Wanneer de
pHverlaagd wordt totpH 2,5 dan isna 2k uur Tvolledig verdwenen,terwijl M
enBnognauwelijks afgebroken zijn (Mazzone etal., 1962).
Opsplitsing van debodemcomponent intwee componenten met een verschillende
zweefdichtheidbij centrifugatie in CsCl- ofRbCl-gradientenwordt gevonden bij
SMV (RbCl,Mazzone et al.,1962)enbij RMV (CsCl,White et al., 1973). Eenbevredigende verklaring voor ditverschijnselkon evenalsbij CPMV echter niet gegevenworden.

2 Materialen en methodes
2 . 1 . Virus
Voorhetonderzoekwerd delaboratorium-cultuur van de isolatie vanhet cowpea-mozaiekvirusuitNigeria (CPMV-Nig;Agrawal, 1964)gebruikt.Het virus werd
vermeerderd in cowpeas [Vigna

unguiaulata

(L.)Walp.var.Blackeye Early Rams-

horn)indekast>ij22-24 C,een lichtintensiteit van ca.30.000erg.cm .sec
en een relatieve luchtvochtigheid van 65-80%,of in eenklimaatkast,fabrikaat
Sherer,model 255-6> bij een temperatuurvan 30C,een relatieve luchtvochtigheid van 80-90% en onder continulichtvan gloeilampen en fluorescentiebuizen
- 2 - 1
met een intensiteitvan ca. 100.000erg.cm .sec .Deplantenwerden indekas
opgekweekt ennaongeveer 12-15 dagen (zodrade enkelvoudige bladeren zich hadden gestrekt)bepoederd met carborundum,grofte 600mesh,engelnoculeerdmet
sapvan ziekeplanten.De secundaire bladerenwerdenverwijderd,ende planten
ofwelindekas gelaten,ofwelovergebracht ineenklimaatkast.Hetbladvan
dein dekas geplaatste plantenwerd 10dagenna inoculatie enhetbladvan de
planten indeklimaatkast k a.5dagenna inoculatie geoogst.Het ziekebladmateriaalwerd ofwel direkt gebruikt voor de zuivering vanhet virus ofwelbewaardbij -16C.
De infectiositeit van depreparaten werd getoetst op Phaseolus

vulgaris

(L.)

cv.'Pinto',diemet lokale lesies reageert op infectie met CPMV.Per behandeling
werden zeshalve bladeren gelnoculeerdmet 0,1-0,5yg/mlvan het tetoetsenpreparaat;de andere bladhelftenwerden gelnoculeerd met eenviruspreparaat vanbekende concentratie.Nainoculatie werden deblaadjes inpetrischalen op vochtig
filtreerpapier gelegd en gedurende 3a h dagen geincubeerdbij 18-20C onder
continulicht enbijeenrelatievevochtigheid van 65-80%.Daarnawerden delokale lesies geteld envergelekenmethet aantal op de controle bladhelften.

2.2. Zuivering vanhet virus

Hetviruswerd gezuiverd volgens depolyethyleenglycol/Nad methodevan Van
Kammen (1967)ofvolgens debutanol-chloroformmethode van Steere (1956). Bij
de zuivering metbutanol-chloroform werden alle handelingen indekoudekamer
verricht.De concentratie vanhet viruswerd spectrofotometrisch bepaaldwaarbij devolgende extinctiecoefficient gebruikt werd:E , = 8,1 (1 cmlichtweg;
1 mg/ml).

2.3.Debereidingvan het CPMV-RNA

Het CPMV-RNAwerd geextraheerd volgens de fenol-Na-laurylsulfaat (SDS)methode, zoalsbeschreven doorVan Griensven (1970). Het enigeverschilmet deze procedurewas,dat de extractiebuffer geenNaClbevatte en dat hetKHAnadeprecipitatiemet ethanolopgenomenwerd in 0,1 xSSC (1xSSC = standard salinecitrate,bevattende 0,15 MNaCl + 0,015 MNa-citraat pH 7,2).De concentratie werd
spectrofotometrischbepaaldmet alsextinctiecoefficientE ,- = 2k,0(1 cmlichtweg; 1mg/ml). De infectiositeit van deRNA-preparaten werd getoetst opde lokalelesiewaardplant Phaseolus

vulgaris

(L.)cv.Pinto'.De concentratie vanhet

inoculumbedroeg 5-50 yg/ml.

2.4.Debereiding van het eiwit

Bij deeiwitbereidingbleek hetvoor het verkrijgen vanhomogene preparaten
noodzakelijk de SH-groepen vanhet eiwit tebeschermen met reducerende agentia
ofteblokkeren door oxydatie of carboxymethylatie.De volgende procedures werden gebruikt:

2.4.1.Afbraak met SDSen carboxymethylering met joodaceetamide

CPMV (3mg/ml)werd gedurende drieuur geincubeerd onderN in 0,1 MNa-fosfaatbuffer pH 7,1 + 1$SDS + \%2-mercaptoethanol (2-MCE)bij 37°C.Daarnawerd
het gereduceerde eiwit gecarboxymethyleerd door joodaceetamide toe tevoegen tot
eeneindconcentratie van 0,3 M, en gedurende 30-60min inhet donkerbij 37C
geincubeerd. De reactie werd gestopt door een overmaat2-MCEtoetevoegen.Vervolgenswerd het reactiemengselgedurende denachtbijkamertemperatuur gedialyseerdtegen 0,01 MNa-fosfaat-bufferpH 7,1 +0,1?SDS+0,1?2-MCE. In latere
experimenten werd dereactie nie"tmeer gestopt door een overmaat 2-MCEtoe te
voegen,maarwerd het reactiemengsel direkt gedialyseerd tegen genoemdebuffer.

2.4.2.Afbraak metmierenzuur en oxydatie metpermierenzuur.

CPMV (5-7nig)werd door centrifugerenbij hoog toerental geconcentreerd tot
eenpellet.Dit pelletwerd geresuspendeerd in 0,5 ml ijskoudmierenzuur (99?)>
daarnawerd 0,5 ml ijskoud permierenzuur (gemaaktvolgens Hirs,1967)toegevoegd
enhet.reactiemengselgedurenae 2uur op ijs geincubeerd. Na de incubatie werd
dereactie gestoptmet een overmaatNa-bisulfiet enhet reactiemengsel gedialy-

seerdgedurende eennachtbij kamertemperatuur tegen 0,01 MNa-fosfaatbuffer pH
7,1+0,1$SDS+ 0,1$ 2-MCE.
In andere experimenter!werdhetvirus eerst met SDS afgebroken doorhet CPMV
(10mg/ml)gedurende 5minbij 95Cte incuberen in 0,1 MNa-fosfaatbuffer pH
7,1 + 2%SDS.Na afkoelen op ijswerdper 0,15 ml eiwitoplossing 0,5 mlmierenzuur en 0,1 mlpermierenzuurtoegevoegd.Ha twee uur incubatie op ijswerd de
reactie gestopt met een overmaat Na-bisulfiet enhet reactiemengsel gedialyseerd
tegen gedestilleerd water in dekoude kamer. Het neergeslagen eiwitwerdverzameld door centrifugeren bij laagtoerental en daarnaopgelost in 0,01 MNa-fosfaatbuffer pH 7,1 +0,1$SDS.

2.4.3.Afbraakmet SDS en succinylering met barnsteenzuuranhydride

CPMVwerd gesuccinyleerd volgens demethodevan Frist et al. (1965),zoals
diebeschreven is doorNiblett enSemancik (1969). De gesuccinyleerde eiwitten
werdenverder gedesaggregeerd door dialyse gedurende denacht bijkamertemperatuur tegen 0,01 MNa-fosfaatbuffer pH 7,1 +0,1$SDS+0,1$2-MCE.

2.4.4.Afbraak met guanidiniumchloride-LiCl en carboxymethyleringmet joodaceetamide

De afbraak vanhet CPMVmet guanidiniumchloride-LiCl werd uitgevoerd volgens
Wu (1970). Daartoewerd eenvirusoplossing (5-20mg/ml)gemengdmet een gelijk
volume vanhet guanidiniumchloride-LiCl reagens (5,3^ guanidiniumchloride + 3 , 3
MLiCl+ 0,01 MNaOH + 0,02 Mboorzuur + 0,01 M2-MCE). Dit reactiemengsel werd
gedurende 2k uur op ijsgeincubeerd en af entoe geroerd. Hetwitte neerslag van
nucleinezuur dat zichtijdens deze incubatie vormde,werd verwijderd door 10min
bij 8.000x g te centrifugeren. Het neerslagwerd tweemaal gewassenmet een
kleine hoeveelheid 1op 1metwater verdund guanidiniumchloride-LiCl reagens (ca.
0,1 xhet oorspronkelijke volume). De supernatantenwerden gecombineerd ende
guanidiniumchloride-concentratie op h Mgebracht met vast guanidiniumchloride.
Ookwerden dithiothreitol en2-MCEtoegevoegd tot eindconcentraties van resp.
0,005 Men0,1 M. Ditreactiemengselwerd gedurende k uurbij 37ConderN geincubeerd. Na afkoelen totkamertemperatuur werd joodaceetamide toegevoegd tot
een concentratievan 0,15 Menhetmengselgedurende 1uur inhet donker onder
roeren geincubeerd. DepHwerd hierbij op 8,2 gehouden door toevoegen van eerst
0,1 AfNaOH en later 0,01 MNaOH.De reactiewerd gestopt met een overmaat 2-MCE
enhet reactiemengsel gedialyseerd tegen gedesioniseerd water in dekoude kamer
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(2xverversen).De neergeslagen eiwittenwerdenverzameld door 10minbij8.000
x g te centrifugeren. Het neerslagwerd tweemaal gewassenmet een gelijk volume
ijskoude0,1 Mammoniumacetaat-oplossing in 95%ethanol omnucleotides teverwijderen (Wu, 1970). Hetprecipitaat werd drooggedampt ineen exsiccator enbewaardbij -16 C,wanneer het niet direkt voor analyse gebruikt werd. Voor analysewerdhet eiwit opgelost in6of8 Mureum in gedesioniseerdwater.

2.5.Het scheidenvan de centrifugale componentenvanhetCPMV

De drie centrifugale componenten werden gescheiden door centrifugatie in een
suikergradient in eenBXXIX zone rotor (inhoud 1^70ml)van eenMSE 65ultracentrifuge.Derotorwerdbij2.500rpm gevuld met een 15-30% (w/v)saccharosegradient in0,01 MNa-fosfaatbuffer pH 7,0.De gradient was lineairmet de
straalenwerd gevormdmet eengradient-vormer,fabrikaat MSE.Ongeveer 120-1^0
mg CPMVwerdmet een injectiespuit in 8ml 8%saccharose (w/v)in 0,01 MNa-fosfaatbufferpH 7,0 inhetmidden van de rotor gebracht.Daarnawerd nog 100ml 2%
(w/v)saccharose in 0,01 MNa-fosfaatbuffer pH 7,0 inhetmidden van de rotor
gepompt met een snelheidvan ca.20ml/min. Dit dient omde leidingen schoon te
maken,zodat het volledige preparaat zich in een dunne cylindrische laag inde
rotorbevindt.Bovendien wordt hetpreparaat danwat verder van het centrumgebracht,zodat de centrifugaalkracht die op dete scheiden deeltjes werkt,aan
hetbeginwat groter is en de deeltjes eengroterebeginsnelheid hebben.Er werd
gedurende 18uurbij 23-000rpmen 8Cgecentrifugeerd. Daarnawerd derotor afgeremdtot 2.500rpmengedesioniseerd water viahet centrum in de rotor gepompt,
zodat de gradient via debuitenkant uit derotor geduwdwerd. Deoptische dichtheidvan deuitstromende vloeistofwerd gemetenbij 281 nmmet eenLKB Uvicord
IImodel 8300A,gekoppeld aaneenGoerzRE 51i+recorder,enopgevangen infracties. Fracties die resp.T,M enBbevatten,werden gecombineerd enhet virus
geconcentreerd met 8%PEG en 0,2 MNaCl (VanKammen enVan Griensven, 1970).
Degescheiden midden-enbodemcomponentwerden nogmaals in deBXXIX rotor
gecentrifugeerd, zoalshierboven aangegeven.0mverontreiniging van middencomponentmet bodemcomponent envice versatevoorkomen,werd debodemcomponent uitgepomptmet gedesioniseerd water via debuitenkant en demiddencomponentmet een
1*0%(w/v)oplossing van consumptiesuikerviahet centrumvan de rotor. Indien
zeer zuivere componenten nodigwaren (bv.voor debepaling van demolecuulgewichten),werden M en Bna scheiden in de zonerotor tot evenwicht gedraaid in
k0% (w/v)CsClin 0,01 MNa-fosfaatbuffer pH 8,5 gedurende 72uurbij22.000 rpm
en ca. 10C in eenSpinco SW25.1 rotor.De componentenwerden metbehulp van
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eeninjectiespuitmeteenkrommenaalduitdegradientengehaald;debandenwerden zichtbaar gemaakt dooreenmicroscooplampje boven degradient teplaatsen
(Tyndall-effect).Nadeevenwichtscentrifugatie werden decomponentengedialyseerd tegen tenminste tweemaaltwee liter 0,01 MNa-fosfaatbuffer pH7,0envervolgens geconcentreerd door centrifugatiebijhoogtoerental.Detopcomponent
werd extragezuiverd door centrifugerenineenlineaire 10-1+0$(w/v)saccharosegradient in0,01 MNa-fosfaatbuffer pH7,0gedurende 16uurbij23.000rpmin
eenSpincoSW25.1rotorbijca.8C.Ookhierwerddebandvandetopcomponent
zichtbaargemaaktmetbehulpvaneenmicroscooplampje,waarna detopcomponent
meteeninjectiespuit uitdegradient werd gehaald.Desuikerwerd verwijderd
door dialyse tegen 0,01 MNa-fosfaatbuffer pH7,0.
De concentraties vandegescheiden componentenwerden spectrofotometrischbepaaldwaarbijdevolgende extinctiecoefficienten gebruiktwerden:voorT,E „ =
1,28,voorM,Eg=6,2 envoor B,E , =9,0 (1cmlichtweg;l mg/ml).

2.6.Het scheidenvandeelektroforetische vormenvanhetCPMV

De elektroforetische vormenvanhetCPMVwerden gescheiden door zone-elektroforese ineen6-25$(w/v)lineaire saccharose-gradient in0,005 MTris/glycinebufferpH8,6.Hetelektroforeseapparaat (Fig.2.1)wasgeconstrueerd volgensde
modificatiesvanA.H.GoldvanhetapparaatvanVanRegenmortel (1Q6'»),zoals
beschreven doorPetersenKitajima (1970). Deprocedurewasalsvolgt (vgl.met
Fig. 2.1).Eerstwerdhetapparaat gevuldtotevenbovendegeopendekraanAmet
elektroforesebuffer (AenCopen). DaarnawerdviakraanB 50$ (w/v)saccharose
in elektroforesebuffer toegevoerd,totdathetniveauvandesuikeroplossingtot
evenbovenkraanDgestegenwas.VervolgenswerdenkranenA,BenCgeslotenen
viakraanD zoveel suikeroplossing afgetapt,dathetgrensvlak tussen suikeroplossing enelektroforesebuffer gelijk aanDkwamteliggen.DaarnawerdviaDde
gradient (6-25$saccharose,lichtste deeleerst)ingepomptmeteensnelheidvan
ca. 2ml/min.Nadat degradient ingepomptwas,werdviaDmeteeninjectiespuit
hetpreparaat (6-16mg CPMV in 2-k ml35$saccharose inelektroforesebuffer)onderdecontinue gradient opde50$saccharoselaag gebracht.0mkraanDvrijte
makenvanviruswerdnahetpreparaat nog2ml50$saccharose inelektroforesebufferviaDinhetapparaat gebracht.Vervolgens werdendeelektrodevatentot
deverbindingsstukken gevuldmetdeelektroforesebuffer,deelektroden indevaten geplaatst enviaE enE werd verzadigde KCl-oplossingindevaten gebracht,
totdat deelektrodes ruimbedektwaren.Hetbufferniveaumoet danrechts iets
hoger staandanlinks,zodateengelijk gewicht vandevloeistofkolommenaanbei-
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kraan

Fig. 2.1. Zone-gradientelektroforeseapparaatvolgens Peters enKitajima (1970)

dekantenbenaderdwordt.Daarnawerdkraan C geopend,zodat nethydraulisch
evenwicht zichkon instellen.Devirusband werd daarbij op zijnplaats gehouden
door aanhet linker ofhet reenter elektrodevat buffer toete voegen. Zodra net
evenwicht zichhad ingesteld,lietgeente zienwas aanhet op zijnplaats blijven
vanhetpreparaat,werdkraanA geopend enwerden de elektrodes aangesloten aan
een spanningsbron.Erwerd geelektroforeerd gedurende 16-20uurbij 1-2mA (ca.
300V,'constante spanning)indekoudekamer (ca. h C ) .Nade elektroforese werd
delangzaammigrerende elektroforetische vorm afgetapt viakraanD,ende snel
migrerende elektroforetische vormmetbehulp van eeninjectiespuit met lange
naaldvanboven afuit degradient gehaald,zodat devormenniet met elkaar in
contactkondenkomen.Bijhetbeeindigen van deelektroforese waren deelektroforetische vormen 3a k cmvan elkaar gescheiden,enhad Fongeveer 15cmafgelegd.De elektroforetische vormenwerden geconcentreerd door gedurende 3uur bij
60.000rpmen 8Cte centrifugeren in eenMSE65-Ti rotor (10x 10ml). De zuiverheidvande elektroforetische vormenwerd gecontroleerd met behulp vanpolyacrylajnide-gelelektrof
orese.
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2.7. Het scheidenvan de eiwitten vanhet CPMV

De eiwittenwerden gescheiden doormiddelvan gelfiltratie over Sephadex
G-200met 5 Mureum ingedesioniseerd water als eluent (Wu, 1970)en door middel
vanpolyacrylamide-gelelektroforese.

2.7.1. Scheiden door middel van gelfiltratie over SephadexG-200

Vijf gram Sephadex G-200werd gesuspendeerd in 5 Mureum in gedesioniseerd
water en gedurende 1+dagen iedere daggedecanteerd om de fijne deeltjes teverwijderen,en opnieuw gesuspendeerd. Daarnawerd de gelmassaontlucht ondervacuum in een exsiccator en eenkolomvan ca. 100x 1cmgegoten.Voor gebruikwerd
dezekolom gedurende 2\ uur gespoeldmet 5 Mureum (2ml/uur). Dekolomwerdbeladenmet ca. 18mggecarboxymethyleerd eiwit in 1a 1,5ml6Afureum envervolgens geelueerdmet 5 Mureummet een snelheid van 1,5ml/uur (bijkamertemperatuur). De optische dichtheid vanhet eluaatwerd gemetenbij 281 nmmet eenUvicord II (LKBmodel 8300-A), gekoppeld aan een LKBrecorder type 6520H. Fracties
van ca.2mlwerden opgevangen endoorgemetenmet een Zeiss spectrofotometer,modelPMQ II,enperpiek gecombineerd.De zuiverheid van het eiwit inde pieken
werd gecontroleerd metbehulp vanpolyacrylamide-gelelektroforese inde aanwezigheid van0,1$SDS.Het eiwit werd uit deureumoplossingneergeslagen door dialyse indekoude kamer tegen gedesioniseerd water enverzameld door 10minbij
8.000x g te centrifugeren. Daarnawerdhet eiwit geresuspendeerd intweemaalgedestilleerdwater en drooggevroren.

2.7.2. Scheiden doormiddelvanpolyacrylamide-gelelektroforese

Opkleine schaalwerden de eiwitten ook gescheiden door elektroforeseop 10$
polyacrylamidegels inde aanwezigheid van 0,1$SDS.De eiwitbandenwerden gekleurd
metAmidozwart 10Ben daarnametbehulp van scheermesjesuitgesneden. Deze gelstukjeswerden direkt gebruikt voor debepalingvan de aminozuursamenstellingvan
deeiwitten.

2.8. Polyacrylamide-gelelektroforese

Voor depolyacrylamide-gelelektroforesewerden herkristalliseerde acrylamide
enbisacrylamide gebruikt.Acrylamide werd herkristalliseerd uit chloroform en
bisacrylamideuit aceton.

Ik

Glazenelektroforesebuisjes (65x6mm)werden gereinigd door zetenminstegedurende eennachtteweken inbichromaat-zwavelzuur. Daarnawerden ze gespoeld
met kraanwater en gedesioniseerd water.Deze voorzorgen zijnnodig omtevoorkomen,dat degels sterk aan dewand hechten,waardoor net vrijwel onmogelijk wordt
om degelsonbeschadigd uit debuisjes tekrijgen.Voor de elektroforese met SDS
werdenbuisjes vanperspex gebruikt.

2.8.1. Elektroforese vanhet CPMV

Het CPMVwerd geelektroforeerd op 3%polyacrylamidegels.De gelswerden samengesteld uit devolgende voorraadoplossingen:
A: gelbuffer: U8ml 1NHC1+ 36,6 gTris + gedesioniseerd water tot 100ml
B: 30g acrylamide+ 0,8 gbisacrylamide+ gedesioniseerdwater tot 100ml
P :0,1 gammoniumperoxydisulfaat in 10ml gedesioniseerd water
T :0,1 ml TEMED in 10ml gedesioniseerd water.
Voor 3%gelswerden direkt voor het gebruik gemengd: 2,5 mlA,2ml C,0,58 ml
T, 13,5mlwater enals laatste 1,hmlP. Van ditmengselwerdperbuisje 1 ,k ml
gepipeteerd. Hetmengselwerd afgedekt met een laagje van ca.6mmgedesioniseerdwater,waarnapolymerisatie plaats vond in ca.eenuurbijkamertemperatuur.Als elektroforesebuffer werd 0,005 MTris/glycinepH 8,6 gebruikt.Depreparaten (30-^0ugCPMV in 0,1 ml 10$sucrose ofglycerine in elektroforesebuffer)werden door debuffer heen op de gels gebracht.Aan het kathode-reservoir
werd eenweinig broomfenolblauw alsloopkleurstof toegevoegd. De gelswerden bij
h C ineenAcrylophor elektroforeseapparaat (Pleuger)geelektroforeerd met een
constante spanning van ca. 30V/cm (ongeveer 2mA/buisje),totdat deloopkleurstoftot ca.0,5 cmvan het eind van degelgemigreerdwas (na 3a h uur).Na
afloopvan deelektroforese werden degelsuit debuisjes gehaald doormetbehulpvan eenprepareernaald de gels onderwater lostemakenvan dewand.Nadat
hetbroomfenolblauw-front gemerktwasmet Oostindische inktwerden degelsovergebracht ineenkleurstofoplossing bestaande uit eenverzadigde oplossing van Amidozwart 10Bin 5$TCA (trichloorazijnzuur) (VanLoon, 1972). Nakleuren gedurendetenminste 3uurwerden de gels gespoeldmet kraanwater,en ontkleurd door de
kleurstof uit tewassen in T% azijnzuur of door elektroforese in J%azijnzuur
loodrecht op de lengterichting van degel.

2.8.2.Elektroforese vanhet eiwit

Het eiwitwerd geelektroforeerd op 7,5 en 10$polyacrylamidegels indeaanwe-
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zigheidvan 0,1$SDSvolgensWeber enOsborn (1969)- De gelswerden gedurende
3-3suurgeelektroforeerd bij een constante spanning van ca.8V/cm (stroomsterkte ca. 8mA/buisje). De eiwittenwerden gekleurd met een oplossing van 2,5
gAmidozwart 10Bin 500ml 45,4$methanol + 9,2.% azijnzuur inwater.De gelswerdenontkleurd door spoelen in 5%methanol +7,5% azijnzuur.Depositievan de
loopkleurstofbroomfenolblauw werd direct nade elektroforese gemerktmetOostindische inkt.De relatievemobiliteit vande eiwittenwerdberekend door deafstand afgelegd doorde eiwittente delendoor de afstand afgelegd door debroomfenolblauwband.
Bij de schattingvan demolecuulgewichten van deCPMV-eiwitten doormiddel
vanSDS-polyacrylamide-gelelektroforesewerden devolgende eiwitten alsmolecuulgewichtsmarkersgebruikt: cytochroom c (11.700 D ) , ribonuclease A (13.700D ) ,
TMV-eiwit (17.400 D ) , trypsine (23.300 D ) , carboxypeptidaseA (34.600 D ) , ovalbumine (43.000 D ) , fumarase (49.000 D ) , runderserumalbumine (68.000 D ) . Demolecuulgewichten zijnontleend aanWeber en Osborn (1969)enDunker enRuecke'rt
(1969).

2.8.3.Elektroforese van het RNA

Voor de elektroforese vanhet RNA oppolyacrylamidegelswerden tweemethodes
gebruikt.EenmethodewaarbijhetRNAniet gedenatureerd is (volgens Loening en
Ingle, 1967)en eenmethode waarbijhet RNAwel gedenatureerd is (volgens
Reynders et al., 1973).
Bij demethode volgens Loening en Ingle (1967)werden deRNAsgedurende 2
uurbij 4Cgeelektroforeerd op 2%polyacrylamidegels +0,5$agarosemet een
constante stroomsterkte van 5mA/buisje.
Bij demethode volgens Reynders etal.(l973)werden deRNAs gedurende 5,5uur
bij 60C ineenbufferwaarin 8 Mureum op2,1$polyacrylamidegels geelektroforeerdbij een constante stroomsterkte van 7,5 mA/buisje.

2.8.4.Weergave van de eiwit-enRNAbanden

DemetAmidozwart 10Bgekleurde gelswerden gescandmet een densitometer met
een spleetbreedte van 0,05 cm, (Photovolt model 520-A),gekoppeld aan een lin/
logrecorder (Photovolt model 43Varicord). De logmodewerd gebruikt.Het elektroferogram van hetRNA op de gelswerdbepaald door deverdeling van de optische dichtheid bij260nmtemetenmet een spectrofotometer (Beckman D U ) ,voorzienvan een lineairtransport accessoire (Gilfordmodel 2410),een energyre-
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cording adapter (ERABeckmanmodel 5800)en een lin/logrecorder (Beckmanmodel
1005).

2.9.Analytische ultracentrifuge

Voor analytische ultracentrifugering werd gebruik gemaaktvan eenultracentrifuge (Spincomodel E ) ,uitgerust met Schlieren- enUV-optiek.De sedimentatiecoefficientenwerdenbepaaldvia degrafische methodevanMarkham (i960). Voor
sedimentatie-evenwichtscentrifugeringwerd gebruik gemaakt van een Spinco model
E analytische ultracentrifuge voorzienvan UV-optiekmet monochromator,fotoelektrische scanner enmultiplexer systeem. De sedimentatie-evenwichtsruns werdenuitgevoerd doorR.A. Heytink,Lab.voor Biochemie,Rijksuniversiteit,Leiden.

2.10. CsCl-evenwichtscentrifugatie

Evenwichtscentrifugatie inCsCl-oplossingenwerd gedaan in eenMSE SW60-Ti
rotor ofeen Spinco SW 39rotor.Daartoewerd 0,1-0,3mg virus gemengdmet 5nil
(SW39)of6ml (SW60) \\% (w/w)CsClin 0,01 MNa-fosfaatbufferpH 6,5 of.pH
8,5 afhankelijk vanhet doelvan derun.Debuisjeswerden gedurende 18-22uur
gedraaid bij 10°C indeMSE SW60rotorbij U2.000rpm ofin deSpinco SW 39rotorbij 35.000rpm.Na de runwerd debodem van debuisjes aangeprikt met een
MSEtubepiercer en de inhoudmet eenLKBVarioperpexpomp door eenUvicord II
(LKBmodel 8300-A)gepompt om deverdeling van hetmateriaal over de gradient
vast te stellen,en opgevangen infracties van 5druppels.Van deze fractieswerd
dedichtheidbepaald uit debrekingsindex met behulp van devolgende formule
(Stols, I96U):
p U = 10,250n D U - 12,679
waarbij pisde dichtheid bij20 Cenn

1,25 <P < 1,50

debrekingsindex bij 20°Cbij deNa-D

lijn.Debrekingsindex werd gemetenmet eenAtago refractometer.
Debepalingen van de zweefdichtheidwerden gedaanmet de analytische ultracentrifuge.Daartoe werden de te analyseren viruscomponenten gedurende 20-22uur
gedraaidbij 35.600rpm en20C in cellenmet KelFcenterpieces.Deplaats van
deviruscomponenten in de eelwerd vastgesteld met deSchlierenoptiek. Voor de
runwerd de dichtheid van de CsCl-oplossing,met 0,15-0,20mg virus/mlmet vast
CsClofgedesioniseerd water zodichtmogelijkbij de op grondvan deruns met
SWrotoren teverwachten zweefdichtheidvan dete analyseren component gebracht
en daarnagedraaid.Na derunwerd de inhoudvan de cellen grondig gemengd ende
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dichtheidvan de oplossingbepaald. De zweefdichtheid van depreparatenwerdberekenduit de afstandvan devirusband tot netpunt met eendichtheid gelijk aan
debegindichtheid ende gradient.De gradient werdberekend uit debegindichtheid.De gradient op afstand rvannet rotatiecentrum wordt gegeven door de for2
mule: / d r = -j-^ (Ifft enVinograd, 1966).
0

Indeze formule is

/, ,de gradient;oi,dehoeksnelheid; 6 ,een factor die

afhankelijk isvan de concentratie van deCsCl-oplossing.De B-waardes werden
ontleend aan Ifft et &1.(1961). Hetpunt inde eelmet een dichtheid gelijk aan
debegindichtheid werdberekend uit dewortelvanhet gemiddelde van dekwadratenvan deafstand van demeniscus (r )en debodemvan de eel (r,)tothetro2, 2
tatiecentrum:
r +r,
Im
b
r =I

e I

2

(Ifftet al.,1961).Metbehulp van dedichtheidsgradient,debegindichtheid en
de afstandvan devirusband tothet puntmet een dichtheid gelijk aan debegindichtheidkan dan de zweefdichtheid vanhetpreparaat berekend worden.
2.11, Lichtverstrooiing

Lichtverstrooiingsmetingenwerden gebruikt omde deeltjesgewichten van de centrifugale componententebepalen.Daartoewerd devolgende formule (Tanford,
1961)gebruikt:
I.

2ir2n2(dn/dc)2(l+cos20)c

I
- NX r2(1/M+ 2Bc+ 3 Cc 2 ...)
In deze formule isMhet deeltjesgewicht,I„/I deverhouding van de intensiteit
0 o
vanhet onder eenhoek 0verstrooide licht enhet invallende licht;n debre-

0

kingsindexvanhet oplosmiddel;dn/dchetbrekingsindex increment;c,de concentratie ing/ml;N het getalvanAvogadro;Xde golflengtevanhet licht invacuum,is 5^6,1nm;rde afstandvanhet centrum vanhetverstrooiende volume tot
de fotocel;B en C zijn constantes.Demetingenwerden gedaan doorB.van
Markwijk,Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek,Ede,met een Cenco-TNO
lichtverstrooiingsapparaat.Als standaardwerdbenzeen gebruikt.Omdatbenzeen
eenhogerebrekingsindex heeft danhet oplosmiddel,moet ergecorrigeerd worden
voorhet verschil involume dat gezienwordtbij debenzeenstandaard enbij de
preparaten.Door deze correctie intevoeren gaat voornoemde formule over inde
volgende,waarbij debrekingsindex vanhet oplosmiddel vervangenwordt door de
brekingsindex vanbenzeen (n, = 1,503;Kerker, 1969):

I.
W_
1

o

2ir 2 ii^(dn/dc) 2 (l+cos 2 0)c
D

NX r (1/M+ 2Bc+ 3Cc 2 ...)

2
2
Door indezeformuleR„te substituerenvoor ,rI„/I (1+cos0)enK,de optische
22
2
k
constante,voor 2TTn (dn/dc)/NX gaat deze formule over in devolgende:
6

1/M+2Bc+3Cc2
Voor delichtverstrooiingsmetingenwerden de centrifugale componenten geduren-

detenminste 72uur gedialyseerdtegen 0,01 MNa-fosfaatbuffer pH7,0+ 10

M

-3

NaN .Het dialysaat werd gebruikt als controle,demetingenwerdenhiervoorgecorrigeerd. 0m stofteverwijderen werden het dialysaat en depreparaten (0,150,015 mg/ml)door een 100my filter direkt in demeetcuvet gefiltreerd.
Debrekingsindexwerd gemetenmet een Zeiss interferometer bij 25Cen een
golflengte van 5^6,1nm,het dialysaat werd gebruikt alsbianco.

2.12.Elektronenmicroscopie

Deviruspreparaten werden negatief gekleurd met ofwel 2%fosforwolframaat
pH6,0 ofpH7,0,ofwelmet 1%uranyloxalaat pH7,0 opeenkoolstofvlies enbekeken in eenSiemens Elmiskop Iof 101bij eenversnellingsspanningvan 80kV.

2.13.Aminozuuranalyses

De aminozuursamenstellingvan deCPMV-eiwittenwerd geanalyseerd met een
Beckman Unichromaminozuur analysator.De analyseswerden gedaan door C.Vonk,
Centrumvoor Plantenfysiologisch Onderzoek,Wageningen enB.Kraal,Biochemisch
Laboratorium,Rijksuniversiteit,Leiden.Voor deaminozuuranalyses werden deeiwitten gescheiden door gelfiltratie op Sephadex G-200met 5 Mureum als eluent
(Wu, 1970)of doormiddelvanpolyacrylamide-gelelektroforese (Butler, 1970).
Bij deop de gels gescheiden eiwittenwerden deeiwitbanden uit de gels gesneden
enmet eengelijke hoeveelheid (v/w) 12N HC1ondervacuumbij 105C gedurende
2i+uur gehydrolyseerd. Nahydrolyse werden de capsules afgekoeld op ijs enhet
neerslag van acrylzuur datbij afkoelen ontstaat,afgecentrifugeerd. Hetneerslagwerd tweemaaluitgewassen met 6N HC1en degecombineerde supernatanten
drooggedampt aan een filmverdamper onder vacuum.De doormiddelvan gelfiltratie
gescheiden eiwittenwerden gedialyseerd tegen gedestilleerd water,zodat deeiwitten uitvlokten enverzameld kondenworden door centrifugeren bij laagtoerental. Deeiwitneerslagen werden daarna gedroogd ondervacuumboven CaCl„.Heteiwit werd opgenomen in6NHC1en gedurende 2k uurbij 110Condervacuum gehy-
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drolyseerd. Nahydrolysewerdhet hydrolysaat drooggedampt en gebruikt voor de
aminozuuranalyse.

2.14.Partieel specifiek volumevan de eiwitmantel van CPMV

Het partieel specifiek volume van de eiwitmantelvan CPMVwerdberekenduit
de aminozuursamenstelling en departieel specifieke voluminavan deze aminozuren (Schachman, 1957)•

2.15. Fosfaat-bepaling

Viahet fosfaatgehaltevan de centrifugale componentenwerdhetRNA-gehalte
van de componenten berekend. Opbasis van debasensamenstellingvanmiddencomponent-RNA en debodemcomponent-RNA (VanKammen enVan Griensven, 1970)bevatten dezeRNAs resp.9,1l+6en9,106% fosfor.Dehoeveelheid fosforwerd bepaald
volgens demicromethode vanMorrison (196U). Daartoewerden de centrifugale componenten gedurende k a.5dagen in dekoudekamer gedialyseerd tegen 1|a5maal
ververste 0,02 MTris/HClbufferpH 7,2 + 0,08 MKC1. Eenhoeveelheid virus overeenkomendmet 3-^ygPwerd bij 100Cin eenreageerbuis in een stoof gedroogd.
Aan het residuwerd 0,3 ml zwavelzuur {98%) toegevoegd. Hetmengselwerd verhit
boven eengasvlam,totdat deverassingcompleet was hetgeen te zienwas aanhet
niet verderverkleuren van de oplossing. Daarnawerd 0,025ml 30$ (w/v)waterstofperoxyde inde oplossing gepipeteerd enopnieuwvoorzichtig boven een gasvlamverhit,totdat geen gasbelletjes meer ontweken,hetgeen er opwees dathet
peroxyde verdwenen was.De oplossingmoest nuhelder zijn,anderswerd debehandelingmetperoxyde herhaald. Naafkoelenwerd 3,1*mltweemaal gedestilleerd
water langs dewandvan debuistoegevoegd en 0,1 ml 16,5% (w/v)natriumsulfiet
en gemengd.Daarnawerdnog 1,0ml 2%(w/v)ammoniummolybdaat en 0,01 gascorbinezuur toegevoegd en opnieuw gemengd. Vervolgens werd het reactiemengselgedurende 10min in eenkokendwaterbad verwarmd.Na afkoelenwerd het volume in
gecalibreerde buizenprecies op 5ml gebracht met tweemaal gee ..'"leerdwater,
en deblauwe kleurwerd gemetenbij 822nmtegen eenbiancowaaraan alleen de
diverse reagentiawaren toegevoegd. Debepalingen werden tenminste in triplo
uitgevoerd. Dehoeveelheid Pwerd gevonden door extrapolatie naar een ijklijn
dieverkregen was door de extinctie vanbekende hoeveelheden P temeten.Het
glaswerk (erlenmeyers,buizen e.d.)werd gereinigd doorhet gedurende eennacht
teweken inbichromaat-zwavelzuur. Daarnawerd het gespoeldmet kraanwater en
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nagespoeldmet tweemaalgedestilleerdwater.Alle reagentiawerden gemaaktmet
tweemaalgedestilleerdwater.

2.16. Chemicalien

Acrylamide,Koch-Light Labs.
Albumine,bovine serum,Sigma,fraction I,powder.
Albumine,egg,Sigma.
Ammoniumperoxydisulfaat,p.a.,Merck.
Bis,N,M-metyleenbisacrylamide,Koch-Light Labs.Ltd.
Carboxypeptidase A,pancreas,Calbiochem.
CsCl,p.a. Merck.
Diethylpyrocarbonaat,K &K rare chemicals.
Fenol,p.a.,Merck.
Guanidinium-hydrochloride,pfs,Sigma.
Lysozyme,Boehringer.
Natrium!aurylsulfaat (SDS), speciallypure,BDH Chemicals Ltd.
Sephadex G-200,Pharmacia.
TEMED,N,N,N',N'-tetramethylethyleendiamine,Koch-Light Labs.Ltd.
TMV-eiwit,bereidvolgens Fraenkel-Conrat (1957)Tris,Tris(hydroxymethyl)aminomethaan,p.a.Merck.
Trypsine,Merck.
RHaseA,bovinepancreas,protease free 1-A,Sigma.
Alle andere chemicalien warenvan dekwaliteitpro analyse,tenzij andersvermeld,enafkomstigvanMerck,ofBDH Chemicals Ltd.
Visking dialysehuls 8/32, 18/32en 32/32was afkomstig van Hofelt, 's-Gravenhage,enwerd voor het gebruikuitgekookt in 10

-k

MNa EDTA.
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3 De molecuulgewichten van decentrifugale componenten
van CPMV en nun RNAs
Demolecuulgewichten van de centrifugale componenten kunnenberekend worden
uitgaande van netpercentage RNA van elk der componenten en de molecuulgewichten
van deRNAs. Op grond van hetverschil in sedimentatiecoefficient tussenT,M en
Bkanmetbehulp van de door Reichmann (1965)gegeven relatie eenRNA-gehalte
voorM enB geschatwordenvan resp. 2k%en 33$RNA.Demolecuulgewichten van de
RNAs zijn"berekenduit de sedimentatiecoefficientenvanM-RNA enB-RNA. Daarvoor
is gevonden 1,1+5x 10 DvoorM-RNA en2,58 x 10 Dvoor B-RNA (VanKammen, 1971).
Voor hetmolecuulgewichtvan demiddencomponentkan zo 6,0h x 10 Dberekendworden, waarvan 4,59 x 10 Dvoor rekening van de capside komt.Evenzowordt voorde
bodemcomponent eenwaarde van 1,lh x 10 D gevonden,waarvan 5>16x 10 D voor
rekening van de eiwitmantelkomt.Dit zoueropkunnen wijzen,datM enBverschillende capsides hebben.Er isechter geenverschil in grootte tussen M enB
in deelektronenmicroscoop zichtbaar (Agrawal,1964)en er is geenverschilbij
elektroforese vanM enB (Semancik, 1966). Debetekenis van de genoemdemolecuulgewichten is00k ergtwijfelachtig,omdat zegeen van alleberusten op een
direktebepaling vanhetmolecuulgewicht.Het isbovendienbekend,dathet sedimentatiegedragvanRNAs sterk afhankelijk isvan de compactheidvanhetmolecuul,
die sterkkanvarieren afhankelijk van de ionensterkte.Daarmee isbij deze molecuulgewichtsbepalingen geen rekening gehouden.
In dithoofdstukworden de deeltjesgewichten van de centrifugale componenten
op tweemanieren direktbepaald namelijk uit lichtverstrooiingsmetingen enmet
demethodevan sedimentatie-evenwicht.Demolecuulgewichten van deRNAs zijnbepaald uit de relatieve mobiliteit ten opzichte van deribosomaleRNAs van
Escherichia

ooli doorpolyacrylamide-gelelektroforese enuit de sedimentatie-

snelheidvanhet RNA,nadat dit gedenatureerd wasmet formaldehyde.

3.1. Bepaling van de deeltjesgewichten van T,M en Bdoormiddelvan lichtverstrooiing

Debasisvergelijking diebij debepalingvan de deeltjesgewichten door middel
van lichtverstrooiing gebruikt wordt,is devolgende (Tanford, 1961):
Rfi = I „ r 2 / I
0

0

0

( 1 + C O S 2 0 ) = K c / ( 1 / M + 2Bc + 3 C c 2 . . . )

K i s de o p t i s c h e c o n s t a n t e K en i s g e l i j k aan :

2 2
2TT n ( d n / d c )
k
NX

2
, n i s de b r e -

kingsindexvanhet oplosmiddel;dn/dc,hetbrekingsindexincrement;N,het getal
vanAvogadro; Xdegolflengte van het gebruikte licht (=5^-6,1 n m ) ;
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Fig. 3.1.Zimmplots van de centrifugale componentenvan CPMV in0,01 MNa-fosfaatbuffer + 0,001 MNatriumazide pH 7,0.T is topcomponent;M ismiddencomponent;B isbodemcomponent.

— deverhoudingtussen deintensiteit van net ondereenhoek 0 verstrooide
o
licht ennet invallende licht,cde concentratie ing/mlenMhet deeltjesgewicht. Omdat de deeltjes vrij groot zijn ten opzichte van degolflengte van het
gebruikte licht heeft erdestructieve interferentie plaats.Demate van interfer e n c e ishoek afhankelijk enwordtnulbij eenhoek van 0 .0mdeze redenworden delichtverstrooiingsmetingen onderverschillende hoeken gedaan.De gegevens,
berekend als°/Rflwaardesworden uitgezet tegen sin 0/2+ 10.000 c (ZIMM-plot;
Zimm, 19^+8)engeextrapoleerd naar eenhoekvan 0 .De factor 10.000is gekozen
omeen goede spreiding tekrijgenvan depunten. In Fig. 3.1 zijn de ZIMM-plots
vanT,M enBgegeven.Wanneer de /R waardes bij 0 = 0 voor de verschillende
6
concentraties geextrapoleerd wordennaar c- 0,kan uithet snijpunt van deze
lijnmet de /R.-as (ordinaat)het deeltjesgewichtberekend worden.Wanneer c
o

nadert 0',kannamelijk fdrmule (1)ook als /R = l/KMgeschreven worden,zodat
8
de asafsnede gelijk is aan 1/KM.De inFig. 3.1 gegeven resultaten zijn geba-
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seerd opeenverstrooiingvan 10voorbenzeen,dat als standaardwerd gebruikt.
Dewerkelijke verstrooiing vanbenzeen (RQr.o)is 15,6x 10

cm

(Kerker, 1969),

zodat hiervoor gecorrigeerd moetworden. Deberekening van demolecuulgewichten
uit dewaarnemingenuitgezet inFig.3-1isweergegeven inTabel3.1.

Tabel 3-1.Bepaling van de deeltjesgewichten van T,M enB doormiddelvan lichtverstrooiing.
snijpunt

component

dn/dc

°/Rex 10 6

Y?

Kc/R 0 a

Kc/R e *

MW

x 10 T

x1013

x 10 T

x 10 6

top

1,53

0,16U

2,28

3,1+8

2,23

k,kQ

midden

1,12

o.m

2,U9

2,T8

1,77

5,60

bodem

0,98

0,178

2,63

2,57

1,65

6,06

gebaseerd opRQ(,obenzeen = 10
gecorrigeerd voorR Q n °benzeen = 15,6x 10

NX

cm

(Kerker, 1969)

k

Opvallend is net verschil indehellingen van de lijnen die in de ZIMM-plots
(zie Fig. 3.1) gevondenwordenbij extrapolatie naar hoek is nul,bij deverschillende centrifugale componenten.Dehelling van deze lijnen geeft dehoekafhankelijkheidvan de /R waardes weer,en is in combinatiemet net deeltjes6
gewicht eenmaat voor de gyratiestraal (R„). De limietvande helling,wanneer
.
2 2
c ->•0,vermenigvuldigd met het deeltjesgewicht isgelijk aan (16TT /3X )R_
(Tanford, 1961). Door de gyratiestraalwordt demassaverdelingvanhet deeltje
2
gegeven volgens devergelijking:R = Em.r./Xm,waarbijm demassaisopaf\j

.IX.

stand rvan hetmiddelpunt van demassa.
Uitgaande van een gelijke diameter voor elkvan de centrifugale componentenbetekent dit,dat degemiddeldemassa zichbijT op de grootste afstand van het
middenbevindt enbijBop dekleinste afstand. Dit is 00k teverwachten op
grondvan deRNA-inhoud van de deeltjes:T iseen lege eiwitmantelenbevat geen
RNA,M enB zijnnucleoproteines enbevatten resp.25$ en 36%RNA.

2k

2

3.2. Bepaling van dedeeltjesgewichten van T,M en Bmetbehulp van sedimentatieevenwichtscentrifugatie

De deeltjesgewichten vande eentrifugale componentenwerden"bepaalddoor centrifugatie tot sedimentatie-evenwicht volgens de 'high speed equilibrium' methodevanYphantis

(196k).

De formule diebij dezebepalingenwordt gebruikt is devolgende:
M=-

2RT
to(1-vp)

d Inc
dr

In deze formule isMhetmolecuulgewicht;R,de gasconstante;T,de absolute temperatuur in K;to,dehoeksnelheid (rad/sec);v,het partieel specifiedvolume;
p ,de dichtheid van het oplosmiddelbij degegeven temperatuur; c,de concentratie vanhetpreparaat op afstand rvanhet rotatiecentrum. Depreparaten werden
tot evenwicht gedraaid bij 20± 0,1°C in0,02 MTris/HClbufferpH7,2+ 0,08 M
KC1+ 1 0

MNaN in een6-channelequilibrium eel (12mm eel;kolomhoogte 3mm)

in eenAN-J rotor in eenSpincomodelE analytische ultracentrifuge. De diehtheldvanhet oplosmiddelwas 1,0023g/em .De eoncentratieverdelingvan de preparaten inde eelwerd gemetenmet de absorptieoptiek (bij265 nm). Alsmaat voor
de concentratiewerd het aantalmmrecorderuitslag gebruikt.Denatuurlijke logaritmevan de concentratie (in c)werd daarnauitgezet tegen hetkwadraat van
2
de afstand tothet rotatiecentrum (r ).InFig 3.2 wordt degrafische weergave
2
van deIn cten opzichtevanr functie gegeven.Deze plots geven rechte lijnen,
wat eropwijst dat depreparaten homogeenwaren.Hetpartieel specifiek volume

371

44,8

375

43,6

44,0

44,4

44,8

r^(cm^)

Fig. 3.2. Bepaling van het deeltjesgewicht van top- (T),midden- (M)enbodemcomponent (B).De rotorsnelheid bedroeg resp.2985rpm,2600rpmen
2586 rpm.
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van de eiwitmantelwerdberekend uit de aminozuursamenstelling gegeven inhoofdstuk h (TabelU.3)metbehulpvan departieel specifieke voluminavan de afzonderlijke aminozuren (Schachman, 1957)volgens de formulev =v.w.,waarbij v.
hetpartieel specifiek volume van aminozuur iisenw. het gewichtsaandeel van
dit aminozuur.Hetpartieel specifiek volume vanhet RNAwerd op 0,55 ml/ggesteld (Markham, 1962). Ervan uitgaande dat TgeenRNAbevatwerd voor Teenv
van 0,73 ml/g berekend,voor Mmet 25% RNA eenv van 0,69 ml/g envoorBmet
36%RNA een vvan 0,67 ml/g.DeRNA-gehaltes zijn depercentages RNA,zoals die
bepaald zijn uit deP-gehaltes (paragraaf 3.3.1.)- Invoeren van het partieel
..
.
.
specifiek volume,hoeksnelheid,richtingscoefficientvan de In cversus r
— ) lijnen en dedichtheid van debuffer in formule (2)geeft dan als
dr
g
6
deeltjesgewichtvoor T: 3,80 x 10 D,voor M: 5,15 x 10 D envoor B: 5,87 x
(=

10 6 D.

3.3.

Demolecuulgewichtenvan de RNAs

Demolecuulgewichten van deRNAs van CPMVwerdenbepaald volgens drie empirische methodes. Dezemethodes verschillen in demate waarin deRNAsbij debepaling gedenatureerd zijn.De resultaten van dezebepalingen zijnmet elkaar
vergeleken enmet dewaardes dieberekend kunnenworden uit deRNA-gehaltes van
M enB.

3.3.1. Bepaling vanhet RNA-gehaltevanM enB

Het RNA-gehalte vanM enBwerd berekend uit het P-gehalte.Het fosforgehalte
van deRNAswerd afgeleid uit debasensamenstelling van M- enB-RNA, zoals die
gegeven isdoorVanKammen enVan Griensven (1970)met behulp van de formule:
%P =ZP.w.,waarbij P. het fosfor-gehalte isvanbase ienw. het gewichtsaandeelvan dezebase.Op dezemanierwerdvoor M-RNA eenP-gehalte van9,1^6%berekend (basensamenstelling: G20,7;A 28,1+;c 19,3;U 31,6)envoor B-RNA een
P-gehalte van 9,109% (basensamenstelling: G22,9;A 28,5;C 17,2;U 31,1*). De
hoeveelheid P inM enBwerd bepaald volgens demethode van Morrison (196U),
waarbij perbepaling uitgegaanwerd van 80-100ygvirus.Uit het P-gehalte van
M enBwerd voor M 25,1 ± 0,15%RNAberekend envoor B 36,1 ± 0,15%RNA (7bepalingenvoor elke component). Gebaseerd op de deeltjesgewichtenvanM enB (paragraaf 3.2.) en dezeRNA-gehaltes kunnen voor M- en B-RNA molecuulgewichten van
1,3 x 10 D (M)en 2,1 x 10 D (B)berekendworden.
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3.3.2.MolecuulgewichtenvanM- enB-RNAuitde sedimentatiesnelheidvan de RNAs
na denaturatie met formaldehyde

Bepaling vanmolecuulgewichten vanRNAsuit de sedimentatiesnelheid geeft misleidende resultaten,omdatverschillende RNAs eenverschillende compactheidhebbenbijveranderingen inde zoutsterkte. Omdat debijdrage van de conformatie
moeilijk vast te stellen is,ishetniet eenvoudig ommolecuulgewichten afte
leiden uit S-waardes. Volgens Boedtker (1968)isna formylerenvan deRNAs nog
steeds ca. 5% secundaire structuur aanwezig enwordt de sedimentatiecoefficient
danweleenbetrouwbaremaatvoor hetmolecuulgewicht.Volgens haarbestaat dan
devolgende relatie tussen sedimentatiecoefficient enmolecuulgewicht:
5

20,w = °>° 5

M

°'^

De CPMV-RNAswerdengeformyleerd volgens de doorBoedtker (1968)beschreven methode. Daarnawerden de sedimentatiesnelhedenbepaald bij 25 Cin 0,01 AfNaH P0,
+ 0,09 MNaHPOi + 1,1 Mformaldehyde in een analytische ultracentrifuge met UVoptiek. De concentratie van depreparaten was ca. 30ugRNA/ml. De gevonden sedimentatiesnelheden (S )werden omgerekendnaar standaardcondities (S„„ is
B
app
20,w
snelheid inwater bij 20C)met behulpvan degegevens over dichtheid enviscositeit van debuffer vermeld door Boedtker (1968). De resultaten zijn samengevat inTabel 3-2.
Tabel 3.2.Molecuulgewichten vanM- enB-RNA bepaald via de sedimentatie-coefficient nareactiemet formaldehyde
RNA

S
app

S„20,w

MWx 10

M

12,0

ll+,36

1,1+

B

11+,15

16,91

2,1

D

3.3.3. Bepaling van demolecuulgewichten vanM- en B-RNA doormiddelvan polyacrylamide-gelelektroforese

Op grond van de resultaten van Loening (I96T)lijkt ervoor demeeste RNAs
eenlineairverband tebestaan tussen deafstand afgelegd bijpolyacrylamidegelelektroforese en de logaritme vanhet molecuulgewicht.Dit lineaire verband
kan grafisch uitgezet worden door de afstand afgelegd door een aantalRNAs met
bekendmolecuulgewichtuit te zettentegen de logaritme vannunmolecuulgewicht.
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