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Gebruikte afkortingen enbegrippen
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Ethyleendiaminetetra-azijnzuur
Guanine
Midden-component van CPMV
Millicurie
RNA uit demidden-component van CPMV
Polyacrylamide-gelelectrophoresis,elektroforese inpolyacrylamidegels
Polyethyleenglycol
Replicative form, replicatieve vorm; een dubbele helix van RNA gevormd
door het virus-RNA enhet daaraan complementaire RNA
Replicative intermediate, replicatieve intermediair; een grotendeels enkelstrengig RNA complex,gevormd door het aan hetvirus-RNA complementaire RNA, als matrijs, en verscheidene virus-RNA's die hierop tegelijkertijd gesynthetiseerdworden
Ribonucleicacid,ribonuclei'nezuur
Ribonuclease
Sodiumdodecylsulphate, natriumlaurylsulfaat
Standard salinecitrate,0,15MNaCl, 0,015 MNa-citraat, pH 7,2
Top-component van CPMV
Smelttemperatuurvandubbelstrengignucle'inezuur
Trichloorazijnzuur
N,N,N',N'-tetramethylethyleendiamine
Tris(hydroxymethyl)aminomethaan
Uridine

1 Inleiding

1.1 Doelstelling
De meeste plantevirussen zijn enkelstrengig-RNA-virussen. De replicatie van het
RNA vandezeplantevirussenverloopt, evenalsbijbacterieleendierlijke virussenvan
dit type, via een RNA-RNA replicerend complex. In dit complex dient RNA complementair aan het RNA in het virusdeeltje als matrijs voor de synthese van meer
virus-RNA(Bishop&Levintow,1971).
Voor cowpea-mozaiekvirus(CPMV)werdvirus-specifiek dubbelstrengig RNA, dat
bestaat uitvirus-RNA endaaraan complementair RNA, gei'soleerduiteenfractie van
een homogenaat van geinfecteerd cowpea-blad, die sedimenteerde bij 15.000g (Van
Griensven, 1970).Hetwasnietaannemelijk, dat dit dubbelstrengig RNA bij 15.000g
zou sedimenteren, omdat de sedimentatiecoefficienten voor het dubbelstrengig RNA
van midden-component en voor het dubbelstrengig RNA van bodem-component
15 S respectievelijk 18-19S bleken te zijn. Daarom werd verondersteld, dat het
dubbelstrengig RNA van CPMV geassocieerd was met een structuur in de gei'nfecteerdeeel,diesedimenteerdebij 15.000g.
Dit leiddetot devolgendeprobleemstelling voor hetin dit proefschrift beschreven
onderzoek: Metwelkesubcellulaire structuur in degei'nfecteerdeeelvan cowpea-blad
isdereplicatievanhetRNAvanCPMVgeassocieerd?
In de loop van het onderzoek werden door Van der Scheer met de elektronenmicroscoopcytopathischestructurenindemetCPMVgei'nfecteerde eelwaargenomen
(Van der Scheer & Groenewegen, 1971).Dit betekende, dat het niet alleen celorganellen zoals chloroplasten, kernen en mitochondrien, maar ook deze cytopathische
structuren zouden kunnen zijn waarmeede RNA-replicatie van CPMV geassocieerd
is(VanKammen, 1971b).Dedoor CPMVindecellenvancowpea-blad gei'nduceerde
cytopathische structuren zijn: vesiculaire membranen, tubuli met virusdeeltjes en
aggregaten van virusdeeltjes in het cytoplasma en in de intercellulaire ruimte.
Inditonderzoekwerdnugezochtnaareenmethodeomdeverschillende structuren
uit de eel van elkaar te scheiden en hiervoor bleken discontinue sucrose-gradienten
hetmeestgeschikt (hoofdstuk 4en5).Deverdelingvandestructuren overde fracties
van de gradienten werd nagegaan met behulp van de elektronenmicroscoop (hoofdstuk 6).Methoden als moleculaire hybridisatie en elektroforese in polyacrylamidegel
werden gebruikt om het nuclelnezuur uit de fracties, speciaal het RNA-RNA replicerend complex van CPMV, te karakteriseren (hoofdstuk 4 en 5). Hoofdstuk 3
beschrijft in het bijzonder het gedrag van het gezuiverde dubbelstrengig RNA van
1

CPMV bij elektroforese oppolyacrylamidegels.Door 'pulselabel'-experimenten kon
worden vastgesteld dat het dubbelstrengig RNA van CPMV bij de replicatie van
virus-RNA betrokken is (hoofdstuk 4en 5).Deze experimenten leverden bovendien
het materiaal voor autoradiografisch onderzoek aan blad en fracties (hoofdstuk 6).
Uithetonderzoekwordtdeconclusiegetrokken,datdeRNA-replicatievancowpeamozaiiekvirusgeassocieerd ismetdevesiculaire membranenvandedoor CPMVinde
cellenvancowpea-bladgeiinduceerdecytopathische structuur.
1.2 Lokalisatie van deRNA-replicatie bijplantevirussen
Onderdeplantevirussen komenvirussenvoormeteenenkelstrengig RNA-genoom,
zoals cowpea-mozaiiekvirus, tabaksmozai'ekvirus en turnip yellow mosaic virus, met
een dubbelstrengig RNA-genoom, zoals wound tumor virus en rice dwarf virus, en
met een dubbelstrengig DNA-genoom zoals bloemkoolmozai'ekvirus en dahliamozai'ekvirus.
Tot de RNA-virussen behoren, naast virussen die bestaan uit nucleoprotei'nedeeltjes, ook virussen waarbij het nucleoprotei'negedeelte nog eens omgeven wordt
door eenmembraan,zoalslettuce necrotic yellowsvirus, sowthistle yellowvein virus
en tomato spotted wilt virus. In de mantel van deze virussen komen ook glycop r o t e i n enlipidenvoor.
Indit overzichtvandelokalisatievandeRNA-replicatie bijplantevirussen worden
niet de virussen met een dubbelstrengig RNA-genoom of met een dubbelstrengig
DNA-genoom enooknietdeRNA-virussen met eenmembraan besproken, maarhet
beperkt zich tot de enkelstrengig-RNA-virussen waarvan de deeltjes uit nucleoproteiinenbestaan.
Voor dezevirussen wordt een overzicht gegevenvan deelektronenmicroscopie aan
structuurveranderingen in de eel die door het virus gei'nduceerd worden. Daarna
worden de experimenten naar de lokalisatie van de replicatie van virus-RNA in
cel-vrije extracten uitgei'nfecteerd plantemateriaalbesproken. Tenslottezal uitvoerig
worden ingegaan op de situatie bij tabaksmozaiiekvirus en bij turnip yellow mosaic
virus, omdat de lokalisatie van de replicatie van het virus-RNA hierbij het best
onderzocht is.
1.2.1 Cytopathische structuren
Tot de veranderingen die in de eel kunnen optreden als gevolg van virus-infectie,
behoren de met de lichtmicroscoop waarneembare insluitsels ('inclusion bodies').
Met behulp van de elektronenmicroscoop worden de insluitsels in vier hoofd-typen
onderscheiden(Matthews,1970):
1. kristallijne insluitsels opgebouwd uit een regelmatige rangschikking van virusdeeltjes,bijvoorbeeld ineenvisgraat-patroon bijTMV;
2. amorfe massa's waarin virusdeeltjes encomponenten afkomstig van de gastheer
voorkomen,bijvoorbeeld deamorfe massavanTMV-deeltjes encomponentenvande

eelintabaksblad;
3. insluitselsindevormvan draden, buizen ofplaten,bijvoorbeeld de'pinwheels',
veroorzaakt doorvirussenuitdepotatovirusY-groep;
4. insluitsels die blijken te bestaan uit abnormale structuren in de plantecel,
bijvoorbeeld vesiculatieinhetcytoplasma veroorzaakt doorinfectie met beet yellows
virus.
Deinsluitselsingroep 1 en2wordenpasgevormd,wanneerdeconcentratievanhet
virus in de plantecel daarvoor hoog genoeg is. Ze ontstaan, evenals de insluitsels in
groep 3,betrekkelijk laat in deinfectie. Maar tot deinsluitsels in groep4behoren de
veranderingen van structuren in de eel, die vroeg na infectie ontstaan en deze lijken
daaromeenroltespelenindevirus-RNA-replicatie.
De rol die de vroeg na virus-infectie optredende veranderingen van structuren in
de virusvermenigvuldiging, en speciaal de RNA-replicatie zouden kunnen spelen,
werd tot nu toe niet onderkend. Zo wordt de evaluatie van literatuur over cytopathischestructuren bemoeilijktwanneerdeauteurs nietvermelddenopwelktijdstip na
inoculatie het bladmateriaalverzameld werd; eenvoorbeeld hiervan is de situatie bij
pelargonium leafcurlviruszoalsbeschreven door Martelli &Castellano (1969).Soms
wordt bij accumulatie van virusdeeltjes op een bepaalde plaats in de eel door de
auteurs gesuggereerd dat daar de virusvermenigvuldiging zou plaats vinden, zoals
Carroll (1970) deed voor de ophoping en associatie van barley stripe mosaic virusdeeltjesaandebuitenkantvandechloroplasten, 10tot 15dagennainoculatiemethet
virus.
Tot de veranderingen van structuren in de eel veroorzaakt door virusinfectie
behoren de vesiculatie van de chloroplasten-buitenmembraan en van de kernmembraan, de vesiculatie in mitochondrien en het optreden van vesiculae in het cytoplasma, waarbij de oorsprong van de vesiculae niet direct vastgesteld kon worden.
Deaardvandeveranderingenwordtdoorhetvirusbepaaldennietdoordewaardplant.
Pea enation mosaicvirus veroorzaakte vesiculatie in deperinucleaire ruimte, zoals
werd gevonden voor drieverschillende isolaten (De Zoeten et al., 1972).In een later
stadium van de infectie door dit virus werden de vesiculae ook in het cytoplasma
aangetrofFen. Ze werden dan omgeven door een membraan, die mogelijk afkomstig
was van de buitenmembraan van de nucleaire envelop. Sommige vesiculae bevatten
fibrillendie deden denken aan nucleinezuurfibrillen zoals waargenomen in chloroplasten,mitochondrienenbacterien.
In sterk degenererende cellen van Pelargonium geinfecteerd met pelargonium leaf
curlviruswerden somsvesiculaein dekern aangetroffen, zewerden evenwelvaker in
het cytoplasma gevonden. Zowel in de kern als in het cytoplasma waren groepjes
vesiculae omgeven door een membraan (Martelli &Castellano, 1969).
De vesiculaeveroorzaakt door beet yellowsvirus (Esau &Hoefert, 1971a,b,c)en
door beet western yellows virus (Esau &Hoefert, 1972)werden soms omgeven door
een membraan diehen afscheidde van het cytoplasma. Bij beet western yellowsvirus
leekdemembraan diedegeinduceerdevesiculae omsluit afkomstig van het endoplasmatisch reticulum, ook kwamen vesiculae in de perinucleaire ruimte voor. Sommige

van de vesiculae gei'nduceerd door beet yellows virus respectievelijk beet western
yellowsvirusbevatten fibrillen.
Vesiculaire membranen in het cytoplasma, die niet hiervan afgescheiden werden
door een membraan, werden waargenomen bij infectie door cowpea-mozaiekvirus
(VanderScheer&Groenewegen, 1971;Van Kammen, 1971b).
Soortgelijke vesiculae werden gei'nduceerd door radish mosaic virus (Stefanac &
Ljubesic, 1971) en door bean pod mottle virus (Kim & Fulton, 1972), twee andere
virussenvandecowpea-mozaiekvirus-groep.
Ookpokeweed mosaicvirus (Kim &Fulton, 1969),encherry leaf rollvirus (Jones
etal., 1973),tweevirussen dienietverwant zijn met CPMV,induceerden devorming
vanvesiculaire membranen in het cytoplasma van degei'nfecteerde eel.
Vesiculatie in de chloroplasten-buitenmembraan is beschreven voor turnip yellow
mosaicvirus(Bove,1967;Ushiyama &Matthews, 1970;Lafleche etal., 1972;Gerola,
1972),voorhetmetturnipyellowmosaicvirusverwantewild cucumber mosaicvirus
(Allen, 1972),voor barleystripemosaicvirus(Carroll, 1970)envoortabaksmoza'iekvirus strain U 5 (Betto et al., 1972). De vesiculae veroorzaakt door turnip yellow
mosaicvirus en wild cucumber mosaic virus bezaten een dubbele membraan. Daarnaast werden bij infectie met wild cucumber mosaic virus vesiculae met een enkele
membraan in het cytoplasma aangetroffen. Deze vesiculae bevatten somsfibrillen
waarvan weer verondersteld werd dat het nuclelnezuurfibrillen zijn. De vesiculae
geinduceerd door barley stripe mosaic virus in de chloroplasten-buitenmembraan
bezaten slechts een enkele membraan. Voor de vesiculae veroorzaakt door tabaksmozai'ekvirusstrainU5washetmoeilijktezien,ofdezeeenenkeledanweleendubbele
membraan hebben.
Vesiculatievanmitochondrienwerdbeschrevenvoorcucumbergreenmottlemosaic
virusdoorHattaetal.(1971)envoorbeanpodmottlevirusdoorKim&Fulton(1972).
1.2.2Lokalisatie van deRNA-replicatie metbehulp van cel-vrije extracten
Onderzoek aan cel-vrije extracten van geinfecteerd bladmateriaal wordt in dit
overzicht opgenomen, omdat hierbij naar voren komt, dat de replicatie van virusRNA waarschijnlijk plaats vindt in een complex van replicerend RNA en RNApolymerase,datgeassocieerdismeteenstructuurindeeel.
In met brome mosaicvirus(BMV)gelnfecteerdegerstwerdeenactiviteitvanRNAreplicase gevonden, die geassocieerd was met structuren uit het bladhomogenaat die
tussen 1000gen10.000gsedimenteren(Semal&Hamilton, 1968;Semal&Kummert,
1971a). Welke structuren in deze fractie terecht kwamen, werd niet onderzocht. De
RNA-polymerasewasniet gevoeligvoor actinomycineD (Semal &Kummert, 1970).
Bij incorporatie-experimenten in vitro met deze fractie werd gedurende de eerste
minuten een nucleinezuurprodukt gevormd dat de eigenschappen van replicerend
RNAvanBMVbezat.Erwerddubbelstrengig RNA, dereplicatievevorm,geisoleerd
uiteen2MLiCloplosbarefractie. DitdubbelstrengigRNAwasresistenttegenRNase
in 2 x SSC; met behulp van moleculaire hybridisatie werd aangetoond dat het

gedeeltelijk bestond uit aan BMV-RNA complementair RNA (Semal, 1970; Semal
& Kummert, 1971a, b). Uit de in 2 M LiCl onoplosbare fractie werd een nuclei'nezuurprodukt met de eigenschappen van replicatieve intermedial van BMV-RNA
geisoleerd. Bij een langere incorporatietijd bleek het nuclei'nezuurprodukt identiek
aandeenkelstrengigeRNA'svanBMV.Zoweldereplicatievevormalsdereplicatieve
intermediair leken betrokken te zijn bij de synthese van deze RNA's. Dit zou er op
wijzen, dat het replicerend RNA van BMV in deze experimenten tot hernieuwde
initiatie van RNA-synthese overgaat (Kummert & Semal, 1972). Uit een overeenkomstigefractie,namelijkhetsedimentverkregenbij15.000gvaneenbladhomogenaat,
isoleerdenLane&Kaesberg(1971)dubbelstrengigRNAvanBMV.Doorbehandeling
met Triton X100van defractie verkregen bij 20.000g (respectievelijk bij 1000g) uit
met BMV geinfecteerde gerst werd een polymerase geisoleerd, die sterk 'template'afhankelijk was. De polymerase vertoonde een voorkeur voor BMV-RNA als template, maar BMV-RNA als specifiek produkt werd niet aangetoond (Hadidi &
Fraenkel-Conrat, 1973;Hariharasubramanian etal.,1973).
In metbroadbean mottlevirus (BBMV)geinfecteerde bladeren van tuinboon werd
een soortgelijke RNA-polymerase gevonden als bij BMV. De RNA-polymerase
sedimenteerde met structuren uit het bladhomogenaat tussen 1000g en 10.000g. De
aard van destructuren in dezefractie werd niet onderzocht (Semal, 1970;Romero&
Jacquemin, 1971;Jacquemin,1972).
Uit metkomkommermozai'ekvirusgeinfecteerde komkommer-cotyledonen werden
zowel een 'gebonden' als een met MgS0 4 'oplosbare' RNA-polymerase geisoleerd.
De polymerases sedimenteerden met de fractie verkregen bij 16.000-20.000 g van
het bladhomogenaat. De gebonden polymerase was niet afhankelijk van een RNAtemplate, de oplosbare polymerase was dit welmaar vertoonde geen voorkeur voor
een bepaald template-RNA. Het nucleinezuur dat gevormd werd in incorporatie-experimenten in vitro met beide RNA-polymerases had de eigenschappen van dubbelstrengigRNA(Mayetal.,1969,1970;May&Symons,1971).
Uit met tobacco ringspot virus geinfecteerde cotyledonen van komkommer werd
op gelijke wijze als bij komkommermozai'ekvirus een oplosbare RNA-polymerase
geisoleerd.Dezeonderscheiddezichvan dievankomkommermozai'ekvirus inenzymactiviteit op verschillende tijdstippen na inoculatie. De gebonden RNA-polymerase
bij tobacco ringspot virus was niet in dezelfde mate met MgS0 4 oplosbaar als de
gebonden RNA-polymerase bij komkommermozai'ekvirus. Uit de verschillen tussen
de RNA-polymerases werd de conclusie getrokken, dat de enzymfuncties, ten dele,
doorhetvirusgenoombepaaldworden(Pedenetal.,1972).
Bij autoradiografische experimenten aan met tabaksmozaiekvirus (TMV) geinfecteerde tabak werd gevonden, dat in aanwezigheid van actinomycine D een aanzienlijke incorporatie van 3H-uridine in denucleolus had plaats gevonden (Smith&
Schlegel, 1965).Hieruit werd geconcludeerd dat de RNA-replicatie van TMV in de
nucleolus gelokaliseerd zou zijn. De aard van het gelabelde nucleinezuur werd evenwelnietonderzocht.
Dubbelstrengig RNA van TMVwerd geisoleerd uit eenfractie diestructurensedi-

menterendtussen1000en12.000gbevatte(Ralph&Wojcik, 1969).Kernenenchloroplastensedimenteerden nietmetdezefractie ofwarendoorfiltratiehieruit verwijderd.
Bijverderefractionering vandefractie verkregenbij 1000- 12.000genuitelektronenmicroscopie van deze fracties bleek het dubbelstrengig RNA geassocieerd te zijn
met membraanfragmenten. Abnormale structuren werden hierbij niet gevonden
(Ralph et al., 1971a). Uit een soortgelijke fractie van gei'nfecteerde tabaksbladeren
extraheerdenJacksonetal.(1971)dubbelstrengig RNA vanTMVmetdeeigenschappenvanreplicatievevormenreplicatieveintermediair.
Bij elektronenmicroscopisch onderzoek aan met TMV gei'nfecteerde protoplasten
werden evenminabnormale structuren gevonden (Hibi &Yora, 1972).
De gewone stam van TMV lijkt in de cellen van tabak geen veranderingen in
structuren teinduceren,daarentegen veroorzaakte TMVstrain U 5eenvesiculatiein
de chloroplasten-buitenmembraan. De vesiculae werden reeds vier dagen na inoculatie,maarooklaterwanneeralgrotevirusaggregaten gevormd waren, waargenomen
(Bettoetal,1972).
In incorporatie-experimenten in vitro werd een voor infectie met TMV specifieke
activjteit van RNA-polymerase aangetoond in fracties die structuren bevatten die
sedimenteren tussen 1000g en20.000- 30.000g (Ralph &Wojcik, 1969;Bradley&
Zaitlin, 1971). Als produkten van deze incorporaties werden replicatieve vorm en
replicatieve intermediair van TMV-RNA aangetroffen, echter geen enkelstrengig
RNA van TMV (Bradley &Zaitlin, 1971).Door behandeling van de fractie met het
detergens Nonidet P-40 kon een aan de structuren gebonden RNA-polymerase
opgelost worden, specificiteit van deze polymerase voor het RNA van TMV werd
echternietaangetoond(Zaitlinetal.,1973).
Bij infectie van Chinese kool met turnip yellow mosaic virus (TYMV) trad een
rangschikking van chloroplasten in rijtjes op. De chloroplasten in de rijtjes, zg.
polyplasten, waren onderling verbonden door pseudo-fibrillen. Tussen twee chloroplasten werden soms holtes (pockets) gevonden waarin vaak virusdeeltjes werden
aangetroffen. In debuitenmembranen van deabnormale chloroplasten vormdenzich
vooral in denabijheid van de 'pockets' vesiculae met een dubbele membraan (Bove,
1967).Dezevesiculatie van dechloroplasten-buitenmembraan is de eerst waarneembareveranderingindeeelnavirusinfectie(Ushiyama&Matthews,1970).Destructuur
van devesiculaewerd met behulp van devries-ets techniek onderzocht (Hatta et al.,
1973).De vormingvan vesiculae met een dubbele membraan in de buitenmembraan
van chloroplasten lijkt specifiek voor virussen uit de TYMV-groep (Ushiyama &
Matthews,1970;Gerola, 1972;Allen,1972).
Elektronenmicroscopisch en autoradiografisch onderzoek van de gei'nfecteerde eel
na een korte periode van incorporate in vivo van met 3 2 P of 3H-uridine gelabelde
precursors liet zien, dat bij een labelperiode van 3 uur en langer, de zwarting veroorzaakt door de^-straling van het in nuclei'nezuur ingebouwde 32 P respectievelijk
3
H-uridine, gelokaliseerd wasboven de nucleoli en de chloroplasten. Bij een kortere
labelperiode,1 uur,werdzwartingvoornamelijkaangetroffen bijdebuitenmembranen
vanchloroplasten(Laflecheetal.,1972).

Bij verdeling over fracties van structuren van cellen van geiinfecteerd blad werd in
overeenstemming hiermee dubbelstrengig RNA van TYMV geisoleerd uit de fractie
die vooral chloroplasten bevatte, en werd op grond van de verdeling van het DNA
overdefracties eenassociatievanhetdubbelstrengig RNA metdekernen uitgesloten
(Ralphetal.,1971b;Laflecheetal.,1972).
Incorporatie-experimenten invitrometdezechloroplasten-fractie lietenzien,datin
deze fractie een RNA-replicase aanwezig was met de eigenschappen van een RNApolymerase (Bove & Lafleche, 1972; Lafleche et al., 1972). De ingebouwde radioactiviteit was voor extractie van het incorporatiemengsel met fenol-SDS grotendeels
ongevoelig voor RNase en 41% van de ingebouwde 3H-uridine sedimenteerde bij
centrifugeren van het incorporatiemengsel bij 10.000 g. Dit duidt erop dat het gevormde produkt aanwezig is in een aan membranen gebonden complex. Het met
fenol-SDS geextraheerde, gelabelde nuclei'nezuurheeft deeigenschappen van dubbelstrengigRNAvanTYMV(Ralph&Wojcik, 1966).HetgeextraheerdeRNAwasvoor
RNase ongevoeligin 1,5 x SSCmaargevoeligin0,1 x SSC.Het elektroforeerde op
polyacrylamidegelsalsdubbelstrengig RNA. Bijcentrifugering inCs 2 S0 4 hadheteen
dichtheid p = 1,61, karakteristiek voor dubbelstrengig RNA. Het molecuulgewicht
van het dubbelstrengig RNA wastweekeer zogroot als dat van enkelstrengig RNA
van TYMV en in overeenstemming hiermee werd bij elektronenmicroscopie volgens
Kleinschmidt voor de moleculen een gemiddelde lengte van 1,95 fim gevonden.
Uitsmelten van het gelabelde RNA bij 120°C gevolgd door incubatie bij 85 °C
veroorzaakteeersthetuitelkaargaanvandeketensdieevenwelweereendubbelstreng
vormden mitsdeincubatieperiode bij 85 °Congeveer een uur bedroeg. Ook debasesamenstelling,waarbij G = CenA = Uwas,waskarakteristiek voor dubbelstrengig
RNA(Laflecheetal.,1972).
Elektronenmicroscopie en autoradiografie aan het sediment verkregen van zo'n
incorporatiemengsel van eenin vitro uitgevoerd experiment lieten zien dat zwarting
veroorzaakt door jS-stralingvan hetingebouwde 3H-uridinevooral boven de buitenmembranen van dechloroplasten voorkwam (Lafleche et al., 1972).
Het totaal van argumenten maakt het aannemelijk te veronderstellen, dat de
replicatie van TYMV-RNA in Chinese kool geassocieerd ismet de buitenmembraan
van de chloroplasten, speciaal met de door het virus ge'induceerdevesiculae.
Alleen bij TYMVwerd dustot nu toe eenassociatie tussen dereplicatie vanvirusRNA en een structuur in de gei'nfecteerde eel aangetoond. Het onderzoek bij BMV
enBBMVmaaktwelaannemelijk datookhierdeRNA-replicatieplaatsvindtaaneen
structuur in deeel,maar met welkestructuur werd niet onderzocht. Ook voor TMV
kan een relatie tussen RNA-replicatie en door het virus gei'nduceerde structuurveranderingen niet worden aangetoond, omdat deveranderingen diein deeelplaats
vindenpaslaatnainfectie optreden.

1.3 Eigenschappenvan cowpea-mozai'ekvirus
De beschrijving van het cowpea-mozaiekvirus beperkt zich in dit hoofdstuk voornamelijk tot die eigenschappen, waarvan bij het onderzoek veelvuldig gebruik gemaakt werd. Voor recente overzichtsartikelen betreffende CPMV wordt verwezen
naar Van Kammen (1972) en Jaspars &Van Kammen (1972). De fysische en chemische eigenschappen van CPMV zullen besproken worden in het proefschrift van
Geelen(1973).
Het cowpea-mozaiekvirus behoort tot de cowpea-mozai'ekvirusgroep. Het zijn
bolvormige virussen met twee nucleoprotei'necomponenten. De diameter van de
gezuiverde virusdeeltjes bedraagt 20 nm (Crowther et al., in druk). Bij elektroforese
wordentweecomponentenonderscheiden (Niblett&Semancik, 1969;Wu&Bruening,
1971;Geelenetal.,1972).
Van het gezuiverde virus kunnen naar hun sedimentatiegedrag in dichtheidsgradientendriefracties worden onderscheiden: detop-component (T) met een sedimentatiecoefficient van 58S, de midden-component (M) met een sedimentatiecoefficient
van 95Sendebodem-component (B) met een sedimentatiecoefficient van 115S.
Hetverschilin sedimentatiesnelheid wordt niet bepaald door de eiwitmantel, deze
is voor de drie groepen identiek, maar door het nuclelnezuurgehalte van de componenten.Tbevatgeennuclelnezuur,MenB bevatteniedereenenkelstrengig RNAmet
molecuulgewichten van 1,37 x 106dalton respectievelijk 2,02 x 106dalton (Geelen,
1973;Reijndersetal.,1973).
Decomponenten afzonderlijk zijn niet infectieus, een mengsel van M en B,ofvan
M-RNA enB-RNA,iswelinfectieus.Deinformatie nodigvoordevermenigvuldiging
vanhetvirusisdusverdeeldoverdetweecomponenten MenB(Bruening&Agrawal,
1967; Van Kammen, 1967, 1968, 1971a; Van Kammen & Van Griensven, 1970).
Door mutanten van het virus te isoleren en deze vervolgens te 'kruisen' methet
wildtype werd vastgesteld, dat zowelin Balsin M eigenschappen gelokaliseerd zijn
(Bruening, 1969;DeJager&VanKammen, 1970;DeJager,1971).
De verdeling van eigenschappen over de twee stukken RNA van CPMV en de
wederzijdse complementering van informatie bij de virusvermenigvuldiging maakten
het interessant vast te stellen of de basevolgorde van het M-RNA volledig anders is
dan dievan B-RNA of dat er een gedeeltelijke overeenkomst in basevolgorde tussen
debeideRNA's bestaat.Ditwerdmogelijk toenvoorhet M-RNA enhet B-RNA het
replicerend RNA in de vorm van dubbelstrengig RNA van CPMV gei'soleerd was
(Van Griensven & Van Kammen, 1969; Van Griensven, 1970). Bij moleculaire
hybridisatie van het dubbelstrengig RNA met gelabeld M- en B-RNA is er geen
competitietussenB-RNA enM-RNA tijdens dehybridisatie:erisdus geen aantoonbarehomologietussenhetM-RNA enhetB-RNAvanCPMV(VanKammen, 1971b;
VanKammen&Rezelman,1972).
Hetgezuiverdedubbelstrengig RNA vanCPMVwordtgei'soleerduit een 15.000gsediment, aangeduid als de chloroplasten-nucleoli-fractie, van een homogenaat van
geinfecteerde cowpea-bladeren. Het gezuiverde dubbelstrengig RNA is bij hoge

zoutconcentratie,namelijk 1 x SSC,nietgevoeligvoorRNaseineenconcentratievan
100ng RNase A plus 150Units RNaseTt per 3ml 1 x SSC.Wordt, eveneens bij
1 x SSC, het smeltgedrag van het dubbelstrengig RNA nagegaan dan wordt een
Tm = 94°Cgevonden. Ookbij centrifugeren in Cs 2 S0 4 sedimenteerthetbij eenvoor
dubbelstrengig RNAkarakteristieke dichtheid, namelijk p = 1,60.ElektronenmicroscopievolgensKleinschmidtlaatziendattweegroepenvanmoleculenvoorkomen met
gemiddelde lengtes van 1,3 fim en 2,4 fim. Dit maakt aannemelijk dat er zowel een
dubbelstrengig RNA van M als een dubbelstrengig RNA van B is (Van Griensven
etal.,1973).

2 Materiaal enmethoden

2.1 Plantemateriaal
Zaad van Vignaunguiculata (L.) Walp. var. Blackeye Early Ramshorn werd
betrokkenvan BurpeeSeedCompany,Philadelphia, Pa., U.S.A. Het werd gezaaidin
Trio-potgrond Speciaal, een potgrond samengesteld op basis van doorgevroren
zwartveenmettoevoegingvaneenextrahoeveelheid kleigrond.
Deplanten werden gekweekt in de kas bij een temperatuur van 20- 22°C en een
relatieveluchtvochtigheidvan65tot80%.
Gedurende dezomer,van apriltot September, bestond debelichting uitsluitend uit
daglicht met een gemiddelde intensiteit van 3 x 10 - 3 J cm - 2 sec - 1 , gedurende de
wintermaanden, van September tot april, werd in de 16-urige daglichtperiode bijbelichtmet80WEckoTLbuizen(daglichttype4300K).
2.2 Cowpea-mozaiekvirus
Het cowpea-mozaiekvirus (CPMV) dat gebruikt werd in de experimenten behoort
tothetisolaatdataangeduidwordtmetSbenoorspronkelijk afkomstigisuitSuriname
(Agrawal,1964).
Cowpea-planten werden gelnfecteerd met CPMV door de primaire bladeren te
inoculeren met perssap uit ziekecowpea-bladeren. Dit perssap werd verkregen door
bladeren fijn te wrijven in 0,1 M Na-fosfaat-buffer pH 7,0 in een mortier en het
homogenaatdoorkaasdoektepersen.
Vlak voor de inoculatie werden de secundaire bladeren uit de planten verwijderd
om de virusvermenigvuldiging vooral in de primaire bladeren te laten plaatsvinden.
De geinoculeerde planten werden overgebracht naar een Sherer groeikast, model
255-6. Gedurende vijf dagenvond virusvermenigvuldiging plaats bij een temperatuur
van 30°C,eenrelatieveluchtvochtigheid van 80tot 90%enwerd continu belichtmet
eenintensiteitvan 10""2Jcm - 2 sec"*.
Nahomogeniserenvandebladerenencentrifugeren vanhethomogenaat bij 15.000
g, werd uit de bovenstaande vloeistof het virus gezuiverd door precipitatie met
PEG-NaClen door differentieel centrifugeren volgens de methode beschreven door
Van Kammen(1967).
Uit het gezuiverdeviruswerd het RNA geiisoleerddoor extractie metfenol-SDSin
een Na-fosfaat-buffer ofin een glycine-NaOH-buffer (Van Griensven, 1970).
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2.3 PreparatievebereidingvandubbelstrengigRNA
Primaire cowpea-bladeren werden vijf dagen na inoculatie met CPMV geoogst
(zie2.2voorkweekomstandigheden).Degewichtshoeveelheid bladperoogstvarieerde
van 150tot 500g. De bereiding van dubbelstrengig RNA uit dit bladmateriaal werd
uitgevoerd volgens de methode ontwikkeld door Van Griensven (1970).
De bladeren werden gespoeld met gedesioniseerd water en fijngeknipt. Daarna
werd gehomogeniseerd in een Waring blendor in 0,1 M Na-fosfaat-buffer pH 7,0
(1,5 ml/g blad) gedurende 1minuut. Het homogenaat werd door kaasdoek geperst
om de grove plantenresten te verwijderen. Het perssap werd 10 minuten gecentrifugeerd bij 15.000 g. Uit de vloeistof werd het cowpea-mozai'ekvirus gei'soleerd.
Het sediment werd gesuspendeerd in 10ml glycine-NaOH-buffer (0,1 M glycineNaOH pH 9,5,0,1 MNaCl,0,005 MEDTA, 1 %natriumlaurylsulfaat, 3%diethylpyrocarbonaat) met behulp van een meteenwatje omwikkeld glazen staafje.
De suspensie werd eenmaal geextraheerd met een gelijk volume vers bereide, met
water verzadigde fenol door gedurende 5minuten krachtig te schudden met behulp
van een Vortex-mixer. De fenolfase en de waterfase werden van elkaar gescheiden
door centrifugeren bij 18.000ggedurende 10minuten endewaterfase werd afgepipeteerd.Dewaterfase werdopnieuwgeextraheerdmeteengelijkvolumeverse,metwater
verzadigde fenol. Het mengsel werd weer 10 minuten gecentrifugeerd bij 18.000 g.
De waterfase werd gescheiden van defenolfase en driemaal uitgeschud met ether om
fenolresten teverwijderen. Deresidu-etherwerduitdewaterfase verwijderd door stikstofgas doorteleiden.
Het nucleiinezuurextract werd vervolgens 16uur gedialyseerd tegen 2 liter 0,01 M
tris-HCl pH 7,2, 0,15 M NaCl. Na dialyse werd het nuclei'nezuurextract 10minuten
gecentrifugeerd bij 18.000g omfijnedeeltjes of stofjes te verwijderen.
Aan de bovenstaande vloeistof werd een volume 2,5 M KH 2 P0 4 pH 8,1,en een
volume 2-methoxyethanol toegevoegd om in het extract aanwezige polysacchariden
teverwijderen (Ralph&Bellamy,1964). Nagoedmengenwerddeoplossing5minuten
gecentrifugeerd bij 18.000genvervolgens werd debovenfase afgepipeteerd. Hieraan
werd een volume 0,2 M Na-acetaat toegevoegd. Vast cetyltrimethylammoniumbromide (CTA) werd opgelost in dit mengsel tot een eindconcentratie van 0,33%
(w/v). Het nuclemezuur precipiteert als quaternair ammoniumzout. Het precipitaat
werd driemaal gewassen met 0,1 M Na-acetaat-70 %ethanol. Daarna werd het 30
minuten onder vacuum gedroogd en vervolgens opgelost in 0,01 M tris-HCl-buffer
pH 7,2. De nucleinezuuroplossing werd 16 uur gedialyseerd tegen 2 liter 0,01 M
tris-HClpH 7,2,0,15MNaCl.Nadedialysewerdhet nucleinezuurextractingevroren
bij - 2 0 °C; het kon onder deze omstandigheden gedurende lange tijd bewaard
blijven. Opdezemanier,dieoverigensniet gevolgdwerddoorVan Griensven (1970),
werden nuclei'nezuurextracten verzameld afkomstig van totaal 1000tot 1500g blad.
Deextracten werden na ontdooien gecombineerd enverder samen opgewerkt.
De verzamelde extracten werden eerst gecentrifugeerd bij 18.000g gedurende 10
minuten om niet-opgelost materiaal te verwijderen. De bovenstaande vloeistof werd
11
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geincubeerd met DNase I. Het nuclei'nezuurpreparaat werd voor deze incubatie op
een concentratie van 1mg/ml gebracht om steeds een gelijke verhouding DNase I:
nucleinezuurtehebben.Vervolgenswerdgedurende 30minutenbij30°Cgeincubeerd
met 10fig/mlpancreas-DNase I in 0,01 M tris-HCl pH 7,2, 0,15 M NaCl, 0,005M
MgCl2.Aanheteindevandeincubatiewerdhet RNA geprecipiteerd met2volumina
96% ethanol van - 2 0 °C. Het mengsel werd 16 uur bij - 2 0 °C weggezet om een
volledige precipitatie van het RNA te bereiken. Het geprecipiteerde RNA werd
verzamelddoor 10 minutentecentrifugeren bij27.000g.Het sedimentwerd gedroogd
ondervacuumenvervolgens opgelostin 1 x SSC(0,015MNa-citraat, 0,15MNaCl,
pH 7,2).
Aan het RNA-extract werd vast NaCl toegevoegd en hierin opgelost tot een concentratie van 4 M. De oplossing werd ingevroren bij —20°C, daarna weer ontdooid
enhet met4MNaCl geprecipiteerde RNA werd gesedimenteerd door 10minuten te
centrifugeren bij 27.000 g. De bovenstaande vloeistof, die het dubbelstrengig RNA
en laagmoleculair RNA bevatte, werd gedurende 16 uur gedialyseerd tegen 2 liter
1 x SSC.
Deconcentratie van het RNA werd na dialyse gemeten bij 260nmengebracht op
eenconcentratie van 1,5 tot2mg/ml.Indien nodiggebeurde dit door deoplossingin
te dampen met behulp van een filmverdamper (Biichi Rotavapor 'R'), hetgeen dan
weerwerdgevolgddooreennieuwedialyse.
Vervolgens werd het RNA, in porties van 20- 25mg, gebracht op een Sephadex
G200 kolom (lang 72 cm, 0 3,9 cm, maximaal op te brengen hoeveelheid RNA:
40mg)en geelueerd met 1 x SSC.Defracties die onmiddellijk nahet'void volume'
Tabel 2. Hoeveelheden1nucle'inezuur (mg)in deverschillendefasen bij zuivering van
dubbelstrengig RNA.
Ease/ Phase

B
C
D
E

(fenol-SDS / CTA)
(na DNase /4 M NaCl)
(na Sephadex G200)
(na CS2SO4)

Experiment
I

II

III

65,0
10,1
0,54
0,32(0,5)2

63,5
12,6
0,61
0,43(0,7)

117,0
15,8
0,93
0,60 (0,5)

1

Dehoeveelheden nucle'inezuurzijnberekenduitgaandevan 1000gbladperexperiment.
De symbolen B, C, D en E corresponderen met die uit tabel 1,waar ze de verschillende
fasen in de zuivering van het dubbelstrengig RNA aangeven. /The amounts of doublestranded RNA arecalculated startingfrom 1,000 gofleavesperexperiment.Thesymbols
B, C, D and E correspond to those in table 1,wherethey indicate the different phasesin
the purification of double-stranded RNA.
2
Opbrengst in %van B./ Yield as %of B.
Table2.Yield1ofnucleicacid(mg)inthedifferent phasesofthepurification ofdoublestranded RNA.
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opgevangen werden, bevatten het dubbelstrengig RNA. Het aantal fracties, dat
dubbelstrengig RNA bevatte endeconcentrate van het RNA werd bepaald door de
fracties temetenbij260nm.Vervolgenswerden zeverzameldengeconcentreerd. Het
RNAwerddaarna 16uurgedialyseerdtegen2liter 1x SSC.
Vast Cs 2 S0 4 werd tot een concentratie van 48%(w/w) en een gemiddelde dichtheidp = 1,60 in het RNA-mengsel opgelost. De oplossing met een concentratie van
125- 150ngRNA per centrifugebuis werd 90uur gecentrifugeerd in een SpincoSW
39rotor bij 35.000rpm.Debuizen werden verdeeld in fracties van 4druppels, door
hiervoordezelfde setreageerbuizen tegebruiken, werden overeenkomstigefracties uit
drie centrifugebuizen gecombineerd. Het materiaal dat zich in de vloeistof met een
dichtheid p = 1,60 bevond washet dubbelstrengig RNA. Dit RNA werd verzameld
enverdund met 1 x SSC.Het werd 3 x 24uur gedialyseerd tegen 2liter 1 x SSC.
Deconcentratie van het dubbelstrengig RNA werd bepaald bij 260 nm, het dubbelstrengigRNAwerdinportiesvan 1 mlverdeeld,ineenconcentratievarierendvan25
tot50/Jg/ml,envervolgensingevrorenbij —20CC.
Tabel 1geeft de zuivering van het dubbelstrengig RNA in een schema weer. De
opbrengst aan nuclei'nezuur na deverschillende, in tabel 1 genoemde fasen, wordt in
tabel 2 weergegeven aan de hand van een drietal experimenten. Uit de tabel blijkt,
dat na centrifugeren van het nuclei'nezuur in Cs 2 S0 4 , 0,5 to 0,7%van het nuclei'nezuur verkregen uit de fractie verkregen bij 15.000 g dubbelstrengig RNA is. Het
nuclei'nezuuruit defractie verkregen bij 15.000gvormt ongeveer 10%van het totale

Fig. 1. Elutie met 1 x SSC van dubbelstrengig RNA bij filtratie op Sephadex G200
(lengtevandekolom:38cm,doorsnede:2,7cm).De piek aangeduid met eenpijl geeft het
dubbelstrengig RNA van CPMV aan. De later verschijnende zeer brede piek is laagmoleculair RNA. Er werd 5,0 mg RNA opgebracht, de opbrengst aan dubbelstrengig
RNAnaindampenendialyserenbedroeg 137fig.
A260

• Volume van degeelueerde vloeistof / Volumeof eluate
Fig. 1.Elution of double-stranded RNA with 1 x SSC upon Sephadex G200 (length of
the column: 38 cm, diameter: 2.7 cm). The peak indicated with an arrow represents
double-stranded RNA of CPMV.Thebroadmajor peakrepresentsRNA oflowmolecular
weight. A portion of 5.0 mg of RNA was filtrated on the column, the yield of doublestranded RNA after concentrating and dialysingthe material in the first peak was 137 /<g.
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Fig. 2. Evenwichtscentrifugering vanhet dubbelstrengig RNA van CPMV
in CS2SO4. Honderdentien fig RNA van een Sephadex G200 eluaat per
SW 39 buis werd gedurende 90 uur gecentrifugeerd in CS2SO4 met een
gemiddelde dichtheid p = 1,60.Deopbrengst aan dubbelstrengig RNAna
indampenendialyserenbedroeg70n%.
A 260
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Fig.2.Density-gradient centrifugation in Cs 2 S0 4 of double-stranded RNA
of CPMV. Onehundred andten/xgofRNA ofaSephadex G200-eluateper
SW 39centrifuge tube wascentrifuged for 90hin CS2SO4with an average
density, p = 1.60. Theyield of double-stranded RNA after concentration
and dialysiswas70/xg.

nucleinezuur uit debladeren. Dit betekent, dat het gezuiverde dubbelstrengig RNA
0,06% van de totale hoeveelheid ge'isoleerd nucleinezuur in het blad vormt. Ten
opzichtevanderesultaten vanVanGriensven(1970)betekentditeenverbeteringvan
deopbrengstmeteenfactor6.
Deverklaringvoor dezehogere opbrengst moet gezocht worden inhetverzamelen
van het nucleinezuur van een aantal fenol-SDS-extracties, waardoor bij verdere
zuiveringwerduitgegaan vannucleinezuur afkomstig vaneen 10tot 15maal grotere
hoeveelheid blad als gebruikt door VanGriensven. Tevens werd tijdens de extractie
afbraak vanhet nucleinezuur, veroorzaakt door RNase, vermeden door het gebruik
van diethylpyrocarbonaat bijdeextractie metfenol-SDSen00kdoor hethoogmoleculair enkelstrengig RNAteprecipiteren met4MNaCl om ditte scheiden vanhet
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dubbelstrengigRNAinplaatsvanhetteverwijderen met RNase.
Werd deprecipitatie met NaCl stapsgewijs uitgevoerd, nl. met 1M, 2 M, 3 M en
4M,danwerdeenzeergoedescheidingtussen enkelstrengigen dubbelstrengig RNA
verkregen.De scheidingtussendubbelstrengig RNA enhetlaagmoleculaireRNA bij
filtratie op een Sephadex G200kolom verliep daarna ook zeer goed, zoals blijkt uit
het teruglopen van de lijn, die de dubbelstrengig RNA-piek in het elutiepatroon
weergeeft, naardebasis(fig.1).
Werdhetdubbelstrengig RNA bevattende nucleinezuur uit eendergelijk Sephadex
G200 filtraat gecentrifugeerd op Cs2S04-gradienten, dan wees de symmetrische
verdelingvanhetmateriaalrondeendichtheidp = 1,60(fig.2),eveneensopeenslechts
geringe verontreiniging van het dubbelstrengig RNA met enkelstrengig RNA.
2.4 BepalingvanhetDNA-gehalte
De bepaling van de hoeveelheid DNA aanwezig in nucleiinezuurpreparaten werd
uitgevoerd metdedifenylamine-reactie volgens Burton (1956).DNA uit kalfsthymus
werdalsstandaardgebruikt.
2.5 Bepalingvan nucleinezuurconcentraties
De concentratie van het nucleinezuur in de preparaten werd spectrofotometrisch
bepaald.Alsextinctiecoefficient werd genomen E 260 (1mg/ml; 1 cm) = 24.
2.6 BereidingvanCPMV-RNA gelabeldmet3H-uridine
Primaire cowpea-bladeren werden 24 uur na inoculatie geoogst. De middennerf
werd uit de bladeren verwijderd en de bladeren werden kamvormig ingesneden,
beginnend openkele millimeters van debladrand enloodrecht op demiddennerf; de
onderlinge afstand tussen desneden bedroeg ongeveer 2mm. Debladhelften werden
in petrischalen gelegd. Elke schaal ( 0 15 cm) bevatte 10 g blad in 10 ml 0,01 M
NaH 2 P0 4 pH 7,2. Per schaal werd druppelsgewijs met behulp van een injectiespuit
0,3mCi3H-uridine(specifieke activiteit 30Ci/mmol)toegevoegd. De schalen werden
65uur bij 30°Cen in continu licht gezet. Daarna werden de bladeren gewassen met
gedesioniseerdwater.
Hetviruswerduitdebladeren gei'soleerdenuithetgezuiverdeviruswerdhet RNA
geextraheerdmetfenol-SDS(zie2.1).
Het met 3H-uridinegelabelde CPMV-RNA had een specifieke activiteit van 7.500
cpm/jig zoals werd bepaald met eentel-efficientie van 30%in een scintillatiemengsel
volgens Bruno &Christian (1961) in een Packard Liquid Scintillation Spectrometer
model3375.
CPMV-RNA met eenveelhogere specifieke activiteit, nl.van 65.000cpm/^g,werd
verkregen door cowpea-bladeren 16 uur na inoculatie te oogsten en 7 g blad per
petrischaal gedurende 72uur telabelen met 1,25 mCi 3H-uridine(specifieke activiteit
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43,3 Ci/mmol) in 15 ml 0,01 M K H 2 P 0 4 pH 7,0, waaraan 15 mg thymidine was
toegevoegd.
2.7 Elektroforese inpolyacrylamidegels
2.7.1 Uitvoering
Elektroforese van nucleinezuur werd uitgevoerd volgens de methode van Loening
& Ingle (1967) in 2% polyacrylamidegels versterkt met 0,5 % agarose. In 24 ml
gedesioniseerd water werd 0,15 g agarose opgenomen en verhit tot 100°C tot de
agarose gesmoltenwas.Daarna werd het volume van de oplossing op24,0ml gebracht
en de oplossing bij een temperatuur van 30- 40°C gehouden om voortijdig stollen
van de agarose tegen te gaan. Vervolgens werd 3,0 ml van een 20 % acrylamideoplossing (acryl:bisacryl = 19:1; beide waren herkristalliseerd) toegevoegd. Daarna
werd 3,0 ml 0,36 M tris-H 3 P0 4 , 0,3 M N a H 2 P 0 4 . 2 H 2 0 , 0,01 M EDTA pH 7,7 en
vervolgens 0,024 ml TEMED (N, N, N', N' tetramethylethyleendiamine) toegevoegd.
Voortdurend werd goed gemengd. Daarna werd 0,09 ml van een versbereide 10%
ammoniumpersulfaat-oplossing toegevoegd. Na nogmaals goed mengen werd de
oplossing in perspex buisjes (0,6 x 6,5 cm)gepipeteerd. De hoeveelheid oplossing was
voldoende voor het bereiden van 16 gels. De buisjes werden tenminste 5 uur bij
kamertemperatuur gezet om het acrylamide te laten polymeriseren. Tijdens deze
periode werden de buisjes afgedekt met vochtige Kleenex om uitdrogen van de gels te
voorkomen. Na polymerisatie werd eerst de top van de gels onder het in de agarose
zichtbare polymerisatievlak van de acrylamide met een scheermesje afgesneden en
vervolgens ook de onderkant van de gels, zodanig dat de lengte van de gels 5 cm
bedroeg. Bovendien werd aldus een vlakke top en bodem van de gel verkregen. De
buisjes werden aan de onderzijde voorzien van een stukje nylon-kous om te verhinderen, dat de gelstijdens de elektroforese uit de buisjes zouden glijden.
De elektroforese werd uitgevoerd in een Acrylophor (Pleuger). Eerst werden de gels
gepreelektroforeerd met 5mA/gel in 0,036 M tris-H 3 P0 4 , 0,03 M N a H 2 P 0 4 . 2 H 2 0 ,
0,001 M EDTA, pH 7,7, 0,2 % natriumlaurylsulfaat elektroforese-buffer bij 4 °C
gedurende 1uur.' Beide compartimenten van de Acrylophor waren tot de rand met
buffer gevuld. Daarna werd de elektroforese-buffer ververst en het nucleinezuur
werd op de top van de gels gebracht. Aan het nucleinezuur waren eerst enkele korrels
sucrose toegevoegd om het opbrengen op de gels van het monster onder de elektroforese-buffer te vergemakkelijken. De elektroforese werd eveneens bij 4°C met 5
mA/gel uitgevoerd.
2.7.2 De verdeling vande optischedichtheid
De verdeling van het nucleinezuur over de gels werd bepaald als de verdeling van
de optische dichtheid bij 260 nm gemeten met behulp van een Beckman DU spectrofotometer model G 2400 uitgerust met een Gilford 2410 Linear Transport, een ERA
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Attachment en een Beckman-recorder. Voor het doormeten werden de gels 2 uur
gespoeldmetgedesioniseerdwater.
2.7.3Devet-deling van de radioactiviteit
Voorhetbepalenvandeverdelingvanderadioactiviteit overdegelna elektroforese
vangelabeldnucleiinezuur,werddegelmetvast C0 2 bevroren, waarna erplakjes van
1mmmeteenMickleGelSheervanwerdengesneden.Elkplakje werdineen telpotje
(Amphabel) gedaan en er werd 1 ml Solueen (Packard) bijgepipeteerd. De potjes
werden 16uurbij26tot30°Cgezetendaarna werdenzegevuldmet 10mlscintillatievloeistof (5,0 g 2,5-difenyloxazol (PPO) en 0,5 g p-bis-(0-methylstyryl)-benzeen
(bis-MSB) in 1000 ml tolueen). De radioactiviteit per potje werd gemeten in een
Packard Liquid Scintillation Spectrometer model 3375. De tel-emcientie, die met
behulp van een ijkkromme bepaald werd, bedroeg bij deze metingen 39 tot 40%.
2.8 Moleculaire hybridisatie
Bepalingen door middel van moleculaire hybridisatie werden uitgevoerd volgens
demethodebeschrevendoorVanKammen(1971b).
Monstersvannucle'inezuurmetdubbelstrengigRNAwerdengemengdmetvarierendehoeveelheden(1 — 15^g)CPMV-RNA gelabeldmet3H-uridineineenglazenampul
in 2 x SSC,0,005MEDTA pH 7,2;hettotaalvolumebedroeg 0,5 ml.De ampullen
waren zorgvuldig gespoeld met verdunde KOH en verdund HC1om elk spoor van
eventueleRNase-verontreinigingteverwijderen.
Deampullen werden dichtgesmolten, vervolgens verhit in eenglycolbad bij 105 °C
gedurende 20 minuten en daarna 100 minuten bij 70°C geiincubeerd. De ampullen
werden vervolgens overgebracht inijs bij 0°Cen geopend. Aan elkeampul werd 0,5
mlvan eenmengsel van 100/zgRNase A en 150Units RNase T^ toegevoegd en na
goed mengen werden de ampullen 20 minuten gei'neubeerd bij 37°C. Daarna werd
nogmaals een mengsel van 100/ig RNase A en 150Units RNaseTt in 0,5 ml toegevoegd endeincubatie werd gedurende20minuten voortgezet.
Het voor RNase ongevoelige nuclei'nezuur werd neergeslagen door toevoegen van
een gelijk volume koud 10% trichloorazijnzuur (TCA) en op een Milliporefilter
(HAWP 304FO)verzameld.Defilterwerd2 a 3maal gewassen met koud 5%TCA
endaarnaaandeluchtgedroogd.Deradioactiviteit opdefilterwerdbepaaldin 10ml
scintillatievloeistof volgens Bruno & Christian (1961) (1700 ml dioxaan, 320 ml
2-methoxyethanol,96gnaftaleen, 10g2,5-difenyloxazol (PPO), 1 gp-bis-(Omethylstyryl)-benzeen (bis-MSB)) per telpotje (Amphabel), in een Packard Liquid Scintillation Spectrometermodel3375meteentel-efficientie, diebij elkemetingmet behulp
van een ijkkromme gecontroleerd werd, van ongeveer 30%. De resistentie tegen
RNasevanhet met3H-uridinegelabelde CPMV-RNA was ongeveer 0,1%; de bepalingen werden hiervoor gecorrigeerd.
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2.9 Electronenmicroscopievan nucleinezuur
Nucleiinezuurpreparaten met dubbelstrengig RNA van CPMV werden elektronenmicroscopisch onderzocht met de eiwit-monolayer techniek van Dunnebacke &
Kleinschmidt(1967)metenkelewijzigingen.
De spreidingsexperimenten werden als volgt uitgevoerd: 0,2 ml van een nuclei'nezuuroplossing (50jug/ml) werd gemengd met 0,4 ml van een formamideammoniumacetaatoplossing (7,5 ml 100% formamide plus 2,5 ml 3,6 M ammoniumacetaat).
Na enkele minuten werd hieraan 0,4 ml van een cytochroom C-ammoniumacetaatoplossing (0,05%cytochroom Cin 1,2 M ammoniumacetaat) toegevoegd waardoor
deeindconcentratie van hetformamide in net mengsel 30%werd. De cytochroom C
oplossingwerd voorgebruik gefiltreerddoor eenMilliporefilter(HAWP304FO)om
verontreinigingen teverwijderen.
Via een stukje versgespleten mica werd 0,1 ml van het mengsel gespreid op een
hypofase van dubbelgedestilleerd water. De gevormde monolayer werd opgepikt
door degridsmet behulp van eenpincet kort in aanraking te brengen met demonolayer.
De grids waren van koper, 400mesh, en voorzien van een formvar-vlies, waar
koolstof opgedampt was. Na het aanbrengen van de monolayer werden de grids
gewassen in ethanol en vervolgens in het snel verdampende isopentanol. Daarna
werden zegeschaduwd met 3,5 mgPlatina-Iridium (legering 90/10) op een roterende
tafel bij 1500omw./min ondereenhoek van7°.DePt-Irwerd opgedampt vanafeen
0,75 mm wolframdraad bij een druk van 5 x 10 - 4 Torr op een gemiddelde afstand
van5cmvandegrids.
Elektronenmicroscopische opnamen van de preparaten werden gemaakt met een
Siemens Elmiskop 101 elektronenmicroscoop bij een vergroting van 20.000 x en
80kV. Lengtemetingen aan moleculen werden uitgevoerd bij een eindvergroting van
100.000 x.
2.10 Elektronenmicroscopie vanWad en fracties
2.10.1Primair blad
Primair blad van cowpea werd vier dagen na inoculatie met CPMV geoogst.
Stukjes blad met eenoppervlak van 1 cm2 werden gedurendetweeuur bij 0°Conder
vacuum gei'nfiltreerd met 5% glutaaraldehyde in 0,08 M cacodylaat-buffer pH 7,4
(De Zoeten & Gaard, 1969) en vervolgens werden de bladstukjes nog 4x/2 uur
gespoeld in cacodylaat-buffer. De oorspronkelijke wondvlakken van de bladstukjes
werden verwijderd door van elkvandevierzijden een strookje van 1 mmbreed af te
snijden, het overblijvende bladstukje werd in reepjes van 8mm lang en 1mm breed
verdeeld.
Dezereepjes werden 16uur gefixeerd in Palade'sfixatief(met 1 %Os0 4 ) (Pallade,
1952)en daarna gedehydrateerd in respectievelijk 30, 50, 60,70, 80, 90, 100en nog19

maals 100%aceton, telkens gedurende 30minuten. Voor het inbedden werd 16uur
gekleurd met eenverzadigde oplossing van uranyl-acetaat in 70%aceton.
De bladreepjes werden ingebed in een Epon-araldite-mengsel en daarna gekleurd
metloodcitraatvolgensReynolds(1963).
De coupes werden vervaardigd met een LKB-ultramicrotoom. Elektronenmicroscopische opnamen van de coupes werden gemaakt met een Siemens Elmiskop 101
elektronenmicroscoopbij80kV.
2.10.2Materiaaluitfractiesvan sucrose-gradienten
Materiaal uit fracties van sucrose-gradienten werd op tweeverschillende manieren
behandeld. In het eerste geval werden monsters uit de fracties gewassen door 7
volumina 1 x SSCtoetevoegen en te centrifugeren bij laagtoerental. Het sediment
werd gefixeerd in 1 %osmium-tetroxide in 0,2 M fosfaat-buffer, pH 7,3, gedurende
1 uur bij kamertemperatuur. Vervolgens werd het sediment gewassen met fosfaatbuffer en daarna gedehydrateerd door het stapsgewijs te behandelen met 50, 70,
respectievelijk 96%ethanol, telkens gedurende vijf minuten. Na twee behandelingen
van 10respectievelijk 20 minuten met 100%ethanol werd het sediment ingebed in
geprepolymeriseerd methacrylaat (butyl/methyl-ester verhouding 4:1).
De coupeswerden vervaardigd op een LKB-ultramicrotoom en gekleurd met 5 %
uranylacetaatenmetloodcitraatvolgensReynolds(1963).
Elektronenmicroscopische opnamen van de coupes werden gemaakt met een
SiemensElmiskopIelektronenmicroscoopbij80kV.
Inhettweedegevalwerdenmonstersuitdefractiesverdundmet7volumina 1x SSC
en 0,5 ml hiervan werd 10 minuten gecentrifugeerd in plastic centrifugebuizen bij
12.000 g. De sedimenten werden gefixeerd, gekleurd, ingebed en gesneden zoals
beschreven voor het primaire blad (2.10.1). Na defixatiemet glutaaraldehyde werd
de bodem uit deplastic centrifugebuizen gesneden om de manipulaties met de sedimenten te vergemakkelijken en deze zo voorzichtig mogelijk uit te voeren om de
sedimentenzominmogelijkteverstoren.
Elektronenmicroscopische opnamen van de coupes werden vervaardigd met een
SiemensElmiskop 101 elektronenmicroscoopbij80kV.
2.11 Chemicalien
Acrylamide,Koch-Light, Labs. Ltd.
ActinomycineD, Merck, Sharp &Dohme, Haarlem
bis-MSB,p-bis-(0-methylstyryl)-benzeen, Packard, Brussel
Bis,N, N-methyleenbisacrylamide, Koch-Light, Labs. Ltd.
Cytochroom C, Calbiochem,LosAngeles
Dextran T40,Pharmacia, Uppsala
Diethylpyrocarbonaat, K &K rare chemicals
DNA, Sigma,type I, from calf thymus
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DNase I, Sigma, DN-EP,from bovine pancreas
Ficoll, Pharmacia, Uppsala
Polyethyleenglycol, Carbowax 2000,Heybroek, Amsterdam
PPO, 2,5-difenyloxazol, Packard, Brussel
RNase A, Sigma, type I-A, 5x crystallized, from bovine pancreas
RNase T 1 ; Sigma, grade III,from Aspergillus oryzae
Sephadex G200, Pharmacia, Uppsala
Solueen, Packard, Brussel
TEMED, N, N, N', N'-tetramethylethyleendiamine, Koch-Light, Labs. Ltd.
3

H-uridine was afkomstig van The Radiochemical Centre, Amersham, Engeland.
Alle andere gebruikte chemicalien waren afkomstig van Merck, Darmstadt of van
BDH,ChemicalsLtd.
DialysehulsViskingtype8/32,18/32en36/32vanHofelt, 's-Gravenhage,werdvoor
gebruik uitgekookt in 10 - 4 M Na3EDTA.
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3 Elektroforese in polyacrylamidegel en karakterisering van het
dubbelstrengigRNA van CPMV

Bijextractievannuclei'nezuuruitgeiinfecteerdebladerenisdegeisoleerdehoeveelheid
dubbelstrengigRNAvan CPMVkleinten opzichtevan dehoeveelheden virus-RNA,
enkelstrengig RNA enDNA vandeplant.Voor het aantonen vanhet dubbelstrengig
RNAwashetdaaromvanbelangeenmethodetevindenwaarmeehet dubbelstrengig
RNA van het enkelstrengig RNA en het DNA kon worden onderscheiden. Daartoe
werd het gedragvan het dubbelstrengig RNA op polyacrylamidegel onderzocht. Het
PAAGE-patroon werd gekarakteriseerd metbehulpvan moleculairehybridisatie.
Doorgelswaarin dubbelstrengig RNA respectievelijk enkelstrengig RNA en DNA
geelektroforeerd waren te incuberen met pancreas DNase of met een mengsel van
RNase A en RNase T 1 ; werd onderzocht of het verschil in gevoeligheid voor deze
enzymen gebruikt kon worden om deze nuclei'nezuren van elkaar te onderscheiden.
3.1 Elektroforese inpolyacrylamidegel (PAAGE)
Het gedragvan het dubbelstrengig RNA van CPMVbij elektroforese werd onderzocht op2% polyacrylamidegelsversterkt met0,5% agarosein0,036M tris-H 3 P0 4 ,
0,030 M NaH 2 P0 4 . 2H 2 0, 0,001 M EDTA, pH 7,7, 0,2 % natriumlaurylsulfaat
elektroforese-buffer (TPES-buffer).
Er werd 10 ^g dubbelstrengig RNA per gel opgebracht. Na twee uur werd de
elektroforese beeindigd en de verdeling van de optische dichtheid over de gel bij
260nmbepaald. Hetpatroon werdgekenmerkt door tweepieken, deeen op 1,12 cm,
de ander op 1,20 cm afstand van de opbrengplaats (fig. 3). De pieken waren zeer
scherp wanneer het dubbelstrengig RNA zeer zuiver enintact was.
Zeer zuivere preparaten waren niet verontreinigd met enkelstrengig RNA of met
DNA.Zo'n zuiverpreparaat wastijdens debereidingvanhet dubbelstrengig RNA al
herkenbaar aan het gedrag van het dubbelstrengig RNA bij de Sephadex G200
gelfiltratie en bij de evenwichtscentrifugering in Cs 2 S0 4 . Het dubbelstrengig RNA
elueerdedan vandeSephadex G200kolomineen scherpepiek, diehelemaalnaar de
basislijn terugliep,enbij hetcentrifugeren in Cs 2 S0 4 werd een symmetrischepiek bij
p = 1,60van dubbelstrengig RNA gevonden (zie2.3,fig. 1 enfig.2).
PreparatenvangezuiverddubbelstrengigRNA,dieherhaaldelijk ontdooid enweer
ingevroren werden, gaven een patroon waarbij de het snelst bewegende piek breed
uitliep naar de zijde van de pluspool, wat duidt op een toename van klein, sneller
bewegend dubbelstrengig RNA, mogelijk ontstaan door breuken in oorspronkelijk
intactemoleculen.
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Fig.3.Verdelingvan deoptische dichtheid
over de gel na elektroforese van 10 fig
dubbelstrengig RNA van CPMV op 0,5%
agarose- 2% polyacrylamidegel in TPESbuffer gedurende 254 uur. In dit en in de
volgende patronen is de elektroforeserichting van links naar rechts.

5cm

Fig. 3. Optical density pattern after
electrophoresis of 10figof double-stranded
RNA of CPMV on 0.5% agarose- 2%
polyacrylamidegel inTPES-buffer for 2Y2h.
In this and following patterns the direction
of electrophoresis is from the left to the
right.

3.2 Karakterisering vanhetPAAGE-patroonvandubbelstrengigRNA metbehulp van
moleculairehybridisatie
Het voorkomen van twee scherpe pieken in het PAAGE-patroon van het dubbelstrengig RNA suggereert de mogelijkheid dat elk van de pieken overeenkomt met
dubbelstrengig RNAvaneenvandebeideRNA'svanCPMV.Delangzaambewegende piek zou dubbelstrengig B-RNA kunnen zijn, de snel bewegende piek dubbelstrengig M-RNA. Dit werd nagegaan door middel van moleculaire hybridisatieproeven met nucleinezuur uit elkvandepieken uit het PAAGE-patroon.
De proeven werden gedaan met twee verschillende porties dubbelstrengig RNA.
Van elk van de porties werd met behulp van moleculaire hybridisatie de verhouding
dubbelstrengig RNAvanMtotdubbelstrengigRNAvanBbepaaldv66relektroforese.
De verhouding dubbelstrengig RNA van M tot dubbelstrengig RNA van B in het
nucleinezuur, geextraheerd uit degelna elektroforese, zou, wanneer de elektroforese
en de extractie uit de gel geen complicatiesgeven, daarmee overeen moeten komen.
Vanbeideporties werd 1 /xg dubbelstrengig RNA gehybridiseerd met 1 fig vaneen
mengsel van met 3H-uridine gelabeld M-RNA + B-RNA (specifieke activiteit:
7.685cpm//igRNA). Na hybridisatie bleekportie 11488cpm en portie 2 1812cpm,
aanvoorRNaseongevoeligmateriaaltebevatten(tabel3).Degetallengevendetotale
hoeveelheid dubbelstrengig RNA weer, dusdehoeveelheid dubbelstrengig RNA van
MplusdehoeveelheiddubbelstrengigRNAvanB.
Dehybridisatiewerdookuitgevoerdinaanwezigheid vanhetzijeengroteovermaat
van ongelabeld M-RNA, hetzij eengroteovermaatvanongelabeld B-RNA. Istijdens
de hybridisatie een grote hoeveelheid ongelabeld M-RNA aanwezig, dan zal dit het
gelabeld M-RNA verdringen bij dehybridisatie-reactie. De voor RNase ongevoelige
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Tabel 3. Verhouding tussen de hoeveelheden dubbelstrengig RNA van M en dubbelstrengig RNA
van Bbepaald door middel van moleculairehybridisatie.
Hybridisatiemengsel / Hybridization mixture
dubbelstrengig RNA /
double-stranded RNA (jig)
gelabeld M + BRNA /
labeled M + BRNA (,ug)
ongelabeld RNA /
unlabeled RNA (/ig)

0

1

1

1

1

20 (M-RNA)

20 (B-RNA)

Dubbelstrengig RNA van portie / Double-stranded RNA of portion
1
2

14881
1812

901
1099

581
738

1

De getallen geven het voor RNase ongevoelige materiaal in cpm na hybridisatie/ Numbers given
represent the RNase resistant material in cpm after molecular hybridization.
Table 3. Ratio of the amounts of double-stranded RNA of M and double-stranded RNA of B
estimated by molecular hybridization.

activiteit die na hybridisatie gevonden wordt, isdan alleen afkomstig van gehybridiseerd gelabeld B-RNA.Uittabel3 blijkt,datditvoorportie 1 901cpmenvoor portie
2 1099 cpm was. Omgekeerd was bij aanwezigheid van een grote hoeveelheid ongelabeld B-RNA de voor RNase ongevoelige activiteit in het hybridisatieprodukt
afkomstig vanhetgelabelde M-RNA, voor portie 1 wasdit 581cpm envoor portie2
738 cpm. Uit de getallen blijkt, dat de verhouding dubbelstrengig RNA van M tot
dubbelstrengig RNA van Bvoor beide porties dubbelstrengig RNA 2:3was.
Erwerden tweeelektroforese-experimenten uitgevoerd. Veertien ^g dubbelstrengig
RNA werd pergelopgebracht engedurendezeven uur geelektroforeerd. Na 31/2 uur
werddeelektroforese-buffer eenkeerververst.Aanheteindvandeelektroforese werd
de verdeling van het nuclei'nezuur over de gels bepaald bij 260 nm. Figuur 4 geeft
het patroon van een gel met dubbelstrengig RNA van portie 2. Het dubbelstrengig
RNA vanpiekII,datzichhetlangzaamstbewoog,bevond zich op2,6cm,terwijl het
snelleredubbelstrengig RNA van piek I zich op 3,3cm afstand van het begin van de
gelbevond.
Door te elektroforeren met 14/ig dubbelstrengig RNA per gel bevatte elke piek
zoveel nuclei'nezuur, dat extractie hiervan uit de gel voldoende materiaal opleverde
voormoleculairehybridisatie-proeven.
Deplaatsvan depieken I enII in degelwerd met behulpvan de scan-apparatuur
zorgvuldig bepaald. Het geltransport werd zo ingesteld, dat het piek-maximum zich
voor het spleetdiafragma in het fotohuis bevond. In deze stand gaf de pen van de
recordernamelijk demaximaleuitslag.Erwerdeenplakuitdegelgesneden overeenkomend metdeaanhet PAAGE-patroon gemeten breedte van depiek, symmetrisch
tenopzichtevanhet spleetdiafragma.
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Fig. 4. Verdeling van de optische dichtheid over de gel na elektroforese van
1411%dubbelstrengigRNA van CPMVoppolyacrylamide-agarosegelgedurende 7 uur. Het dubbelstrengig RNA werd vervolgens uit de gel geextraheerd en
de extracten werden gebruikt voor hybridisatie-experimenten.
A260
H
I

0
i
2
3
4
5cm
Fig.4.Optical densitypattern after electrophoresis of 14figof double-stranded
RNA of CPMV on polyacrylamide-agarose gel for 7 h. The double-stranded
RNA was extracted from the gel and the extracts were used for hybridizationexperiments.

Elke gelplak afzonderlijk werd met een scheermesje fijngehakt, het haksel werd
overgebracht in een glazen buisje ( 0 4 mm). Met een hierin passend glazen staafje
werd het hakselfijngewrevenen gedurende 10 minuten geextraheerd met 0,5 ml
1 x SSC. Daarna werd het buisje 15minuten bij laag toerental gecentrifugeerd. De
bovenstaandevloeistofwerdafgepipeteerd. Degelresten werden opnieuw 10minuten
geextraheerd met0,5ml 1 x SSC,waarna hethomogenaat 16uur bijkamertemperatuur bleef staan. Het werd vervolgens 15minuten gecentrifugeerd bij laag toerental
endebovenstaande vloeistof werdbijdieuitdeeersteextractiegevoegd. De nucleifnezuurextracten van elk van de pieken I en II werden voor hybridisatie met 1 x SSC
aangevuldtotl,5ml.
Voordat hybridisatie-experimenten met geextraheerd nuclelnezuur werden uitgevoerd, werd een bianco gel geextraheerd om na te gaan of in de gel stoffen voorkwamen die de hybridisatie beinvloedden. Het bleek, dat extract afkomstig van een
biancogel,toegevoegd aan eenhybridisatiemengsel,deresultaten van dehybridisatie
nietbeinvloedde.
Vervolgenswerdvan elkextract detotale hoeveelheid dubbelstrengig RNA vanM
plus dubbelstrengig RNA van B(Tabel 4, kolom a), de hoeveelheid dubbelstrengig
RNAvanB(Tabel4,kolomb)endehoeveelheid dubbelstrengig RNAvan M(Tabel
4,kolomc)doormoleculairehybridisatiebepaald.Indetabelwordtditweergegevenin
cpm,devoorRNaseongevoeligeactiviteitnahybridisatie.Vergelijkingvandegetallen
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in kolom cvan piek I met diein kolom cvan piek II laat zien, dat piek I wel,maar
piekII geendubbelstrengig RNAvan Mbevat. Uitvergelijking van degetallen inde
kolommenbvanpiekI enpiekIIblijkt, datbeidepiekendubbelstrengig RNA vanB
bevatten.PiekIIbevatdusuitsluitenddubbelstrengigRNAvanB,piekIdaarentegen
bevat dubbelstrengig RNA van Mendubbelstrengig RNA vanB.
Tabel 4 laat ook zien, dat in de experimenten met het dubbelstrengig RNA van
portie 2 de voor RNase ongevoelige activiteit per hybridisatie van 0,5 ml extract
aanzienlijk hogerisdanindeexperimentenmethetdubbelstrengigRNAvanportie1.
Waarschijnlijk is de extractie van het dubbelstrengig RNA uit de gelplakken in de
eerstgenoemdeexperimentenbetergeslaagd.
BijdeextractievanhetdubbelstrengigRNAuitdegelwerdhetmateriaaldatbijde
elektroforese in het gebied tussen piek I en piek II terecht kwam niet geextraheerd.
DeverhoudingvanhetdubbelstrengigRNAvanMtothetdubbelstrengigRNAvanB
inhet welgeextraheerde materiaal werd berekend uit degetallen voor piek I enpiek
II, afkomstig van een gel. Bijvoorbeeld: voor het dubbelstrengig RNA van portie 2
geeft de voor RNase ongevoelige activiteit in de kolommen c(nl. 22 + 366 = 388
cpm)dehoeveelheid dubbelstrengig RNAvanMweer,endevoorRNase ongevoelige
activiteit in dekolommen b (nl.222 + 321 = 543cpm)geeft dehoeveelheid dubbelstrengigRNAvanB weer.DeverhoudingvanhetdubbelstrengigRNAvan Mtotdat
vanBisongeveer2:3 enkomt overeen metdevoordeelektroforese voor dezeportie
bepaaldeverhouding(zietabel3).HetdubbelstrengigRNAvanMenvanBwerddus
ingelijkemategeextraheerd.
3.3 IncubatievanhetdubbelstrengigRNAmetRNaseenDNasenaPAAGE
Het dubbelstrengig RNA beweegtzichbijelektroforese oppolyacrylamidegelsmet
ongeveer dezelfde snelheid als DNA, maar langzamer dan enkelstrengig RNA. Het
dubbelstrengig RNA werd nu na elektroforese onderzocht op gevoeligheid voor
RNaseenDNase omnategaanofdubbelstrengig RNA opdezewijze onderscheiden
zoukunnenwordenvanDNAenenkelstrengigRNA.
Dubbelstrengig RNA, 5figpergel,werdgedurende2V*uurgeelektroforeerd enna
afloop van de elektroforese werd de verdeling van het nucleinezuur over de gels
bepaald bij 260 nm (fig. 5a, b en c).De gelswerden vervolgens20uur gewassen by
kamertemperatuur in 2 x SSCpH 7,2.Daarna werden degelsin25mlverse buffer
eveneensbijkamertemperatuur geincubeerdmeteenmengselvan RNaseA + RNase
T l5 respectievelijk in concentratesvan0/ig + 0Units, 5K + 5Units en 50/,g +
50Units per ml.Na 24uur werd deincubatie afgebroken enwerd deoptischedichtheidindegelsopnieuwgemeten(fig.5d,eenf).
_
Deincubatieduurwerdbepaald op24uuromdatenkelstrengig RNAuiteennucleinezuurpreparaat afkomstig vanNicotiana tabacum cv.Samsun,dat opdezelfdewyze
werdgeelektroforeerd engeincubeerd alshetdubbelstrengig RNA nadezeincubatieperiode volledig uit de gelverdwenen was(fig.5genh).Het DNA werd door RNase
nietafgebroken (fig.5h,ienj).
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Vergelijkingvandepatronend,eenfmetrespectievelijk a,bencvanfiguur5toont
aan, dat het dubbelstrengig RNA na de incubatie met RNase nog steeds in de gel
aanwezig was. Alleen bij de zeer hoge RNase-concentraties 50 /ig RNase A +50
UnitsRNaseTxperml(fig. 5f)wasereengeringeafname vandehoogtevan detwee
pieken,watduidt opeenlichteafbraak vanhetdubbelstrengig RNA.
Omgevoeligheid vanhetdubbelstrengig RNAvoor DNasenaPAAGE nategaan,
werd een elektroforese uitgevoerd met 4/ig dubbelstrengig RNA per gel gedurende
2 1 / 2 uur.Na afloop van deelektroforese werddeverdelingvan hetnucle'inezuurover
degelbepaald bij 260nm (fig. 6a).Degelwerd20uur gewassenin2 xSSCpH 7,2,
0,005MMgCl2 bij kamertemperatuur.Daarna werddegelgei'ncubeerd met 5 /igper
mlDNaseI in25mlversebuffer eveneensbij kamertemperatuur. Na 72uur werdde
incubatie beeindigd en werd de verdeling van de optische dichtheid over de gel
opnieuw gemeten (fig. 6b).Deincubatie duurde 72uur, omdatDNA opgelijke wijze
geelektroforeerd engei'ncubeerdalshetdubbelstrengig RNA,na72uur incubatiemet
DNaseIvollediguit degelverdwenenwas(fig. 6,vergelijk emetf).Vergelijking van

Fig.5.Verdelingvan deoptischedichtheid overdegelsnaelektroforese vandubbelstrengig RNA van
CPMV, van nucleinezuur van Nicotiana tabacumen van DNA op polyacrylamide-agarose gels,
bepaaldvoorennaincubatievandegelsmetRNase.
a, b en c: patronen van 3 gels, waarin 5 fig dubbelstrengig RNA geelektroforeerd was, bepaald
onmiddellijk na elektroforese.
d: patroon na incubatie van gela in 2 x SSCzonder RNase's gedurende 24uur.
e:patroon na incubatie van gelb in2 xSSCmet 5n RNaseA+5Units RNaseTi/ml gedurende
24 uur.
,, , ,
f:patroonnaincubatievangelcin2xSSCmet50m RNaseA+50UnitsRNaseTi/ml gedurende
24uur.
g: patroon voor nucleinezuur van N. tabacum, bepaald onmiddellijk na elektroforese
h:patroon na incubatie van gelgin2 xSSCmet 5m RNaseA+5Units RNaseTi/ml gedurende
24 uur.
i:patroon voor DNA uit kalfsthymus bepaald onmiddellijk na elektroforese
j : patroon naincubatievangeli in 2 X SSCmet 5m RNase A + 5Units RNase Ti/ml gedurende
24uur.

J

Fig. 5. Optical density patterns after electrophoresis ofdouble-stranded RNA ofCPMV,of nucleic
acid from Nicotiana tabacumand of DNA respectively, on polyacrylamide-agarose gels, estimated
before and after incubation of the gels with RNase.
™ M V ™»*
a, b and c: patterns for three different gels on which 5„g of double-stranded RNA of CPMV was
electrophoresed, estimated immediately after electrophoresis,
d:pattern after incubation of gela in2 xSSCwithout RNAsesfor 24h
* . , . , iu • i v/ c c r with 5ue.RNase A+5UnitsRNase Ti/ml tor 24 n.
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Fig.6.Verdelingvandeoptischedichtheid overdegelsnaelektroforese vandubbelstrengig RNA van
CPMV,vannucle'inezuur uit JV. tabacwnenvan DNA oppolyacrylamide-agarose-gels,bepaald v66r
ennaincubatievandegelsmetDNase.
a: patroon voor dubbelstrengig RNA bepaald onmiddellijk na elektroforese.
b:patroonnaincubatievangelain2 x SSC,0,005MMgCbmet 5figDNaseI/mlgedurende 72 uur.
c: patroon voor nuclelnezuur uit N. tabacum bepaald onmiddellijk na elektroforese.
d: patroonna incubatievan gelcin 2 x SSC,0,005MMgCtamet 5figDNaseI/mlgedurende72uur.
e:patroon voor DNA uit kalfsthymus bepaald onmiddellijk na elektroforese.
f: patroon naincubatievangelein2 x SSC,0,005MMgClamet 5figDNaseI/mlgedurende72 uur.
A 260

a

A 260

b

5cm

5cm

5cm

5cm

Fig. 6. Optical density patterns after electrophoresis of double-stranded RNA of CPMV, of nucleic
acid from JV.tabacum and of DNA from calf thymus respectively on polyacrylamide-agarose gels,
estimatedbeforeandafter incubationofthegelswithDNase.
a: patternfordouble-stranded RNAimmediatelyafter electrophoresis.
b: pattern after incubation of gela in2 x SSC,0,005M MgCl2with 5fig DNase I/ml for 72 h.
c:patternfornucleicacidfrom JV.tabacumimmediatelyafter electrophoresis.
d: pattern after incubation of gelcin 2 XSSC,0,005M MgCl2 with 5figDNase I/ml for 72 h.
e:patternforDNAfrom calfthymusimmediatelyafter electrophoresis.
f:pattern after incubation of gelein 2 X SSC,0,005M MgCk with 5figDNase I/ml for 72 h.
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patroon a met patroon b infiguur6laatzien,dat bijdezeincubatieduur het dubbelstrengigRNA nietafgebroken wordt doorhetDNaseI.Vergelijkingvandepatronen
cendvanfiguur 6,depatronen voor nucle'inezuuruitNicotiana tabacum cv.Samsun
voorrespectievelijk na incubatielaatzien,datookhierhet DNAafgebroken is,maar
ook dat het enkelstrengig RNA uit de gel verdwenen is. Waarschijnlijk wordt dit
veroorzaakt door verontreiniging van hetDNase I metRNase.
3.4 Discussie
Het gezuiverde dubbelstrengig RNA van CPMVverdeelt zich bij elektroforese op
polyacrylamidegels in twee banden, het nuclei'nezuur-patroon laat twee scherpe
piekenzien.
De twee pieken uit het PAAGE-patroon werden met behulp van moleculaire
hybridisatie van het uit de gelbanden geextraheerde dubbelstrengig RNA als volgt
gekarakteriseerd: de langzaam bewegende piek bevatte uitsluitend dubbelstrengig
RNAvan B,de sneller bewegendepiekbevatte dubbelstrengig RNA van zowel B als
M.Deaanwezigheidvan dubbelstrengig RNAvanB inhetsnellerbewegendemateriaalzou verklaard kunnen worden door aan tenemendat er bij dezuivering breuken
zijnontstaaninhetdubbelstrengigRNAvanB.
Vergelijking vandevoor RNase ongevoeligeactiviteitinkolombmetdieinkolom
a voor de nucleinezuurextracten van piek II (tabel 4)laat zien, dat deze per extract
gelijk zijn. Dit betekent, dathetongelabelde M-RNA nietin staatwasbij dehybridisatiehetgelabeldeB-RNAteverdringen.Erisdusgeenovereenkomstinbasevolgorde
tussen het M-RNA en het B-RNA van CPMV. Het bevestigt de resultaten van de
hybridisatie-experimenten met mengsels van dubbelstrengig RNA van M en B
(VanKammen,1971b).
, c .
Het dubbelstrengig RNA werd geisoleerd uit een in 4 M NaCl oplosbare fract.e,
waarin geeh enkelstrengig RNA of 'dubbelstrengig' RNA met enkelstreng.ge RNAstukken voorkomt. Uit deconcentratie intweescherpebanden by PAAGE enuitde
RNase-resistentie van het dubbelstrengig RNA na PAAGE werd geconcludeerd dat
hetgezuiverde dubbelstrengig RNA dereplicatieve vormvan CPMV-RNA is.
Elektroforese in polyacrylamidegels van voor plantevirus specifiek dubbelstrengig
RNA werd reeds eerder beschreven. Het PAAGE-patroon van dubbelstrengig RNA
van tabaksnecrosevirus (TNV) en satelliet-tabaksnecrosevirus STNV) (Klein &
Reichmann, 1970)wordt gekenmerktdoor tweepieken,datvan alfalfa-mozaiekvirus
(AMV)(Pinck&Hirth, 1972)doorvierpieken.DeauteurskaraktenserenhetdubbelstrengigRNAdoordeketensopentesmeltenenvervolgensmetPAAGEaante onen
dat hierbij RNA is vrijgekomen met dezelfde elektro oretische mobil.te,: .Is de
enkelstrengige RNA's respectievelijk van TNV en STNV en van AMV. Ook voo
barley stripe mosaic virus (BSMV) strain ND18 (Pring, 1972) waar h tgenoom urt
t„, . , ,
, ,.
• DMA h^taat en voor brome mosaic virus (Lane &
twee stukken enkelstrengig RNA bestaai, en vuui
K „ ctQ _ t unmt
Kaesberg, 1971)waar het genoomuitvier stukken enkelstrengig RNA bestaat,kom
in het PAAGE-pItroon van dereplicatieve vorm het aantal p.ken overeen met het
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aantal enkelstrengig RNA's van het virus-genoom. Het replicerend RNA van de
normale stam van BSMV, waarvan het virus-genoom uit een enkelstrengig RNA
bestaat,geeft bijPAAGEeenpatroondateenpiekbevat.
InhetPAAGE-patroon van hetreplicerend RNA vantabaksmozaiekvirus(TMV),
dat een genoom bestaande uit een enkelstrengig RNA heeft, worden echter twee
pieken aangetroffen (Jackson et al., 1971,1972).De auteurs karakteriseerden deene
piekalscorresponderend metreplicatievevorm(RF)endeanderepiekalscorresponderend met replicatieve intermediair (RI) van het RNA van TMV. De RF werd
gezuiverd uit een in 2 M LiCl oplosbare nucle'inezuurfractie, de RI uit een in 2 M
LiCl onoplosbare fractie en alleen dan, wanneer bij de bereiding voorzorgen tegen
RNase-activiteit genomenwaren.
Voor tabaksratelvirus (TRV) werd door moleculaire hybridisatie-experimenten de
aanwezigheid van aan het RNA uit de lange en uit de korte virus-deeltjes complementair RNA in gezuiverd dubbelstrengig RNA van TRV aangetoond (Minson &
Darby,1973).
Het dubbelstrengig RNA van CPMV is door elektroforese in polyacrylamidegels
gevolgd door identificatie van de pieken in het PAAGE-patroon met behulp van
moleculaire hybridisatie gekarakteriseerd. Het dubbelstrengig RNA is na PAAGE
ongevoeligvoorDNaseenRNaseonderomstandighedenwaarbijDNArespectievelijk
RNAafgebroken worden.Dezeeigenschappenmakenhetmogelijkhet dubbelstrengig
RNA, hetreplicerend RNAvan CPMV,teonderscheiden van DNA enenkelstrengig
RNAwanneerhetdaarmeeineenmengselvoorkomt.
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4 Fractionering van defractie verkregen bij 1000g

Zoalsinhoofdstuk 1 werdvermeldisdereplicatievevormvanhetRNAvanCPMV
geassocieerd met de chloroplasten-nucleoli-fractie van het homogenaat van ge'infecteerde bladeren. Dit hoofdstuk beschrijft de verdeling van de in deze fractie voorkomende structuren na centrifugering in een dichtheidsgradient in relatie tot de
replicatievanhet CPMV-RNA.
Eenfractie verkregen bij 1000g werd gecentrifugeerd op een discontinue sucrosegradient en deze gradient werd verdeeld indriefracties. Defracties werden gekarakteriseerd door de aanwezigheid endeverdelingvan het DNA. Het voorkomenende
verdeling van de replicatieve vorm van CPMV-RNA in de fracties werd nagegaan
door middel van moleculaire hybridisatie. De aard van de replicatieve vorm werd
bepaald met behulp van pulselabel-experimenten, in combinatie met elektroforese
in polyacrylamidegels en incubatie met DNase, en met de elektronenmicroscoop.
4.1 Dediscontinue sucrose-gradient 60/20
Erwerd uitgegaan van defractie verkregen bij 1000g, omdatzichhierin destructuren bevinden die geassocieerd zijn met de replicatieve vorm van CPMV-RNA.
Voorhetbereidenvandezefractie werdenmeerdereportiesvan45gprimairecowpeabladeren, gezond respectievelijk geinfecteerd en dan vier dagen na inoculatie, genomen.Debladeren werden gewasseningedesioniseerd water envervolgens ontdaan
van de middennerf. Elke portie werd door hakken met een scheermesje voorzichtig
gehomogeniseerd in 45ml Honda-buffer (0,25M sucrose,2,5%Ficoll, 5%Dextran
T40in 0,025 M tris-HCl pH 7,8, 0,001 M Mg-acetaat, 0,004 M2-mercaptoethanoI)
(Spencer & Wildman, 1964) in een petrischaal die geplaatst werd op smeltend ijs.
Zodrahet homogenaat erdonker glanzend uitzag,werdhetgefilterd door tweelagen
Miracloth en het gefilterde homogenaat werd 15 min bij 1000 g gecentrifugeerd.
Hetsedimentvormdedefractie verkregenbij 1000g.
Hetsedimentwerdvoorzichtiggesuspendeerd in5- 6mlHonda-buffer metbehulp
vaneenglazenstaafje dataaneenuiteindeomwikkeldwasmeteenwatje.Desuspensie
werdin porties van 1,5- 2 ml opgebracht op dediscontinue sucrose-gradient 60/20,
samengesteld uit 10ml 60%, 10ml 45%en 5ml20%w/w sucrose in 0,01 M tnsHC1,0,001MMgCl,,pH 8,2gradientbuffer.
Degradientenwerden tweeuur gecentrifugeerd bij22.000omw./minineenSpinco
SW 25.1 rotor bij 4°C. Bij het uitlopen werd geen gebruik van de rem gemaakt.
De fractie verkregen bij 1000g verdeelde zich bij centrifugeren als volgt over de
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20%

I* Rest-fractie/-fraction
— • Chloroplasten-fractie/
Chloroplast-fraction

45%
•Rest-fractie/-fraction
60%
•Kernen—fractie/
Nuclear-fraction

Fig. 7. Verdeling van het materiaal uit de fractie verkregen
bij 1000gvaneenhomogenaatvanprimairecowpea-bladeren
over de discontinue sucrose-gradient 60/20 na 2 uur centrifugeren bij 22.000 omw./min in een SW 25.1 rotor. De
gradient werd verdeeld in drie fracties: chloroplasten-,
kernen- en rest-fractie zoals aangegeven.
Fig. 7. Distribution of the 1000g fraction obtained from a
homogenate of primary leaves of cowpea after centrifuging
on the discontinuous sucrose gradient 60/20for 2h at 22.000
rpm in a Spinco SW 25.1. The gradient was divided in three
fractions: the chloroplast-,the nuclear-and the rest-fraction.

gradient: er ontstonden tweegroene banden, een op het scheidingsvlak van 20%en
45%sucroseeneenophetscheidingsvlakvan45%en60%sucrose,opdebodemvan
de buis vormdezich een groen sediment; de tussenliggende zones werden helder en
aandemeniscusbleefgeenmateriaalachter.
Degradientwerdindriefracties verdeeld (fig.7).Eenfractie werdgevormd doorde
bredegroeneband ophet scheidingsvlak van20%en45%sucrose enwerdvanwege
het vele chloroplastenmateriaal in deze band chloroplasten-fractie genoemd. Het
sedimentopdebodemvandecentrifugebuis, waarinvermoedelijk zeerveelkernenen
kernmateriaal terechtkomen, vormde een tweede fractie, die kernen-fractie genoemd
werd.Dedunnere,groeneband ophet scheidingsvlak van45%en60%sucroseplus
alletussenliggendezonesuit degradient werden verzameld in eenfractie diedaarom
rest-fractiegenoemdwerd.
Deindelingindezedriefracties waswillekeuriggekozen,zijhad ineerste instantie
hetdoelnategaan ofdereplicatievevormvan CPMV-RNA in allefracties in gelijke
mate,ofvoornamelijk ineenfractie voorkwam.
Verscheidene gradienten werden op deze wijze bereid en in drie fracties verdeeld.
De afzonderlijke chloroplasten-fracties, de afzonderlijke kernen-fracties en de
afzonderlijke rest-fracties werden samengevoegd. De zo verkregen chloroplasten-,
kernen- en respectievelijk rest-fractie werden elk gewassen door toevoegen van 7
volumina 1 x SSC gevolgd door 30 min centrifugeren bij 18.000 g om langzaam
sedimenterend materiaal te verwijderen. De aldus verkregen sedimenten werden
gebruiktvoornucleinezuurextracties.
4.2 Verdeling vanhet DNA over de fracties
Uit de chloroplasten-, de kernen- en de rest-fractie afkomstig van 2 x 45 g blad
werd met fenol-SDS het nuclei'nezuur geextraheerd. Vervolgens werd het DNAgehalte van de nuclei'nezuurpreparaten en de verdeling van het DNA over de drie
fracties vastgesteld.
Tabel 5 geeft van drie bepalingen de verdeling van het DNA over de fracties in
percentages. Twee bepalingen zijn afkomstig van experimenten met gei'nfecteerde
bladeren,eenbepalingisafkomstig van eenexperiment metgezondebladeren. Uitde
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Tabel 5. Verdeling van het DNA over de fracties van gradient 60/20, in percentages van het totale
DNA der fracties.
Gelnfecteerde planten
Chloroplasten-fractie / Chloroplast-fraction
Kernen-fractie / Nuclear-fraction
Rest-fractie / Rest-fraction

11
54
35

Gezonde planten

24
40
36

Infected plants

19
34
47
Healthy plants

Table 5.Distribution of DNA among the gradient-fractions, expressed in percentages of the total
DNA of the fractions.

tabel blijkt, dat de chloroplasten-fractie het laagste percentage DNA bevatte, de
meerderheid van het DNA kwam in de kernen- en rest-fractie terecht. De ongelijke
verdelingvan het DNA overkernen-enrest-fractie indeverschillende experimenten
zou verklaard kunnen worden uit verschillen in beschadiging van de kernen bij het
homogeniseren, die bepalen hoe de verdeling van het kernen-materiaal over het
sediment endeband op het scheidingsvlak van 45% en60%sucroseis.
4.3 Verdelingvandereplicatievevorm overdefractiesbepaaldmetbehulp van
moleculairehybridisatie
Het nuclei'nezuur van dechloroplasten-, dekernen- en de rest-fractie werd onderzocht op de aanwezigheid van intermediairen van de virus-RNA-replicatie door
middel van moleculaire hybridisatie met RNA van CPMV, dat met3H-uridine was
gelabeld.
Daartoe werd het nucleinezuur, verkregen uit identieke gradient-fracties, samengevoegd:inexperiment 1 warendefracties verkregenuit450ggelnfecteerde bladeren,
in experiment 2 uit 900 g gelnfecteerde bladeren die steeds vier dagen na inoculatie
opgewerkt werden,
Het DNA in de nucleinezuurpreparatenvan dedriefracties werd afgebroken door
incubatiemetDNaseI.
Hoogmoleculair enkelstrengig RNA, waaronder eventueel aanwezig ongelabeld
RNAvanCPMV,werdverwijderd uitdepreparaten doorprecipitatiemet4MNaCl.
Vervolgens werden de preparaten gedialyseerd tegen 1 x SSCenwerd de verdeling
vanhetRNA overdechloroplasten-, dekernen-enderest-fractie vastgesteld.Tabel6
geeft de verdeling van het RNA over defracties (kolom I en kolom II). De chloroplasten-fractie bevat het meeste RNA, nl. 57tot 82%,dekernen-fractie het minste,
nl. 10 tot 11%.Dehoeveelheid inderest-fractie varieertvan 8tot 32%,ditiskennelijk afhankelijk van deverdelingvanhetmateriaaloverchloroplasten-en rest-fractie.
Tien respectievelijk 15M (kolom III) van het RNA uit defractie werd gehybndiseerdmet2m gelabeld RNAvan CPMV(specifiekeactiviteit 7.185cpmperfig).Uit
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deverdeling overdefracties vandevoor RNaseongevoeligeactiviteitna hybridisatie
(incpmweergegeveninkolomIV)blijkt,datinelkefractie inbouwvangelabeld RNA
vanCPMVheeft plaatsgevonden.Per10respectievelijk 15 figRNAisdevoor RNase
ongevoeligeactiviteitindechloroplasten-fractie hethoogst.
Deverdelingvan het tegen RNase resistente materiaal na hybridisatie over dedrie
fracties wordt in percentages weergegeven in kolom V. De percentages werden berekend uit de verdeling van de totale hoeveelheid van de voor RNase ongevoelige
activiteitoverdefracties perexperiment.
Bijvoorbeeld voor experiment 1:
Totale cpm in de chloroplasten-fractie: 1390/10 x 1224 = 170.136
Totalecpmindekernen-fractie: 300/10 x 231= 6.930
Totalecpminderest-fractie: 828/10 x 711= 58.871
Hettotaleaantalcpmindedriefractiestezamenbedraagt:
170.136 + 6.930 + 58.871= 235.937
De verdeling van de voor RNase ongevoelige activiteit over de drie fracties in
percentages is:
Chloroplasten-fractie: 170.136/235.937 x 100= 72%
Kernen-fractie: 6.930/235.937 x 100= 3 %
Rest-fractie: 58.871/235.937 x 100= 25 %.
Uitdeverdelingblijkt, datdechloroplasten-fractie degrootstehoeveelheidhybridiseerbaar materiaal bevat,nl.72tot93%.Indekernen-fractie wordtbijna geenhybridiseerbaar materiaal gevonden, nl.slechts 1 tot 3%. Dehoeveelheid hybridiseerbaar
materiaal in de rest-fractie varieert van 6tot 25%enhangt blijkbaar samen met de
hoeveelheidRNAindefractie.
Vergelijking van de verdeling van het DNA en van het hybridiseerbare materiaal
overde drie fracties laat zien, dat derest-fractie een overgangs-fractie tussenchloroplasten- en kernen-fractie is, afhankelijk van de verdeling van het materiaal uit de
fractieverkregenbij 1000goverdegradient.
4.4 Elektronenmicroscopie vanhet RNA uit de fracties
Het RNA uit dechloroplasten-, dekernen-enderest-fractie dat indemoleculaire
hybridisatie-experimenten gebruikt was, werd elektronenmicroscopisch met behulp
vandemethodevanKleinschmidt onderzocht.
Het RNA uit de driefracties van experiment2werd gespreid opeenhypofase van
dubbelgedestilleerd water met 30% formamide in het te spreiden nucleinezuurmengsel.
Het RNA uit de chloroplasten- en uit de rest-fractie bevatte materiaal met de
kenmerken van gezuiverd dubbelstrengig RNA van CPMV, dat ter vergelijking op
dezelfde wijze voor elektronenmicroscopisch onderzoek werd geprepareerd. Daarnaastwerd materiaal aangetroffen dat zichvoordeedalslaagmoleculairenkelstrengig
RNA(fig.8).
. .t
..
In de kernen-fractie was de hoeveelheid replicatieve vorm ten opzichte van het
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Fig. 8. Elektronenmicroscopische opname van RNA dat werd gebruikt in de moleculaire hybridisatie-experimenten. De opname toont een aantal moleculen met de kenmerken van de replicatieve
vorm van het CPMV-RNA. Het korrelige materiaal in de achtergrond islaagmoleculair RNA. Het
RNA werd zichtbaar gemaakt volgens de Kleinschmidt-methode met 30% formamide in het te
spreidenmeugsel(70.000 x).

Fig. 8. Electron micrograph of the RNA used in the molecular hybridization experiments. The large
molecules shown have the characteristics of replicative form of RNA of CPMV. The grains in the
background represent RNA of low molecular weight. The experiment was performed according to
Kleinschmidt with30%formamide inthenucleicacidsample(x 70,000).

enkelstrengig RNA zo gering, dat er geen elektronenmicroscopische opnamen van
konden worden gemaakt.
Het aantal dubbelstrengig RNA-moleculen was het grootst in de chloroplastenfractie, de rest-fractie bevatte minder dubbelstrengig RNA, maar de aard van de
moleculen verschilde niet van die uit de chloroplasten-fractie. Van de moleculen uit
dechloroplasten-fractie werd delengte gemeten. Figuur 9toont deverdeling van de
lengtes over delengteklassen in aantal moleculen per klasse. In deverdeling vormen
demoleculenvan omstreeks 1,8/imeenduidelijk teonderscheiden groep.Eentweede
groepvanlangemoleculen manifesteert zichbij eenlengtevan ongeveer 1,1 /im,deze
groep gaat gedeeltelijk schuil onder de grote aantallen moleculen in de lengteklassen
van moleculen met kleinere afmetingen. Uit de lengteverdeling blijkt, dat er ook
moleculenvoorkomenmetafmetingen groterdan aangenomenwordtvoor dereplica38

Fig. 9. Lengteverdeling van het dubbelstrengig RNA uit de chloroplasten-fractie. De metingen werden verricht aan elektronenmicroscopische opnamen bij een vergroting van 100.000 x .
Aantalmoleculen/Numberofmolecules
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Fig. 9. Length distribution of the double-stranded RNA of the
chloroplast-fraction. The molecules were measured from electron
micrographs at a magnification of x 100,000.

tievevorm van het B-RNA, nl. met lengten varierend van 2,0 tot 4,0fim. Incubatie
van het nucleinezuurpreparaat met een mengsel van 10ng RNase A plus 15 Units
RNase Tj per ml in 1 x SSC, of met 10/ig DNaseI per ml in 1 x SSC,0,005M
M
gCl 2 , bij 30°Cgedurende 30minhad geeneffect opdezelangemoleculen.
4.5 Pulselabel-experimenten
Twaalf gram geiinfecteerd primair cowpea-blad werd vier dagen na inoculatie
geoogst. De middennerf werd verwijderd en de bladhelften werden ingesneden met
een onderlinge afstand tussen de sneden van ongeveer 2 mm, beginnend op enkele
millimetersvan debladrand inderichtingloodrecht opde middennerf.
De bladhelften werden verdeeld over twee petrischalen; elke schaal ( 0 15cm)
bevatte 15ml medium: 15mgthymidine plus 300figactinomycineDin 15mlgedesioniseerd water. Dertig minuten na het snijden van de bladeren werd 2 mCi 3Huridine (specifieke activiteit 24 Ci/mmol) in 2 ml dubbel gedestilleerd water met
behulp van een injectiespuit druppelsgewijs over het blad in de schaal verdeeld. De
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schalenwerdentweeuurbij30°Cincontinulichtgeplaatst.
Na afloop van de labelperiode werden de bladeren gewassen met gedesioniseerd
water en gehomogeniseerd in Honda-buffer. De fractie verkregen bij 1000g uit het
bladhomogenaat werdgecentrifugeerd opdediscontinue sucrose-gradient 60/20.Met
fenol-SDS werd het nucleinezuuruit dechloroplasten-, dekernen- en de rest-fractie
geextraheerd en geelectroforeerd op polyacrylamidegels.Van iedere fractie werd een
gelijke hoeveelheid, nl. corresponderend met 15.000 cpm, gebracht op de gels. De
specifieke activiteiten van het nucleinezuur uit de drie fracties verschilden alsvolgt:
15.000 cpm kwamen voor de chloroplasten-fractie overeen met 40 fig nucleinezuur,
voor de kernen-fractie met 22 fig nucleinezuur en voor de rest-fractie met 30fig
nucleinezuur.
Na afloop vande2 J / 2 uur durendeelektroforese werddeverdelingvan deoptische
dichtheidindegelsbij260nmbepaald(fig.10).
Vergelijking van het patroon voor dechloroplasten-fractie (fig. 10a) met dat voor
dekernen-fractie (fig. 10b)laatziendat,deopgebrachte hoeveelheid nucleinezuurper
fractie in aanmerking genomen, dehoeveelheid nucleinezuur in het hoogmoleculaire
gebied waar het replicerend RNA van CPMV en het DNA terecht komen, in de
kernen-fractie hetgrootstis.
De gels werden vervolgens geiincubeerd met 10figDNase I per ml gedurende 64
uur (zie 3.3),waarna opnieuw bij 260nm deverdeling van het nucleinezuur over de
gelsbepaaldwerd(fig.10).
Vergelijking van de patronen voor de chloroplasten-fractie en voor de kernenfractie laatzien,dat door deincubatiemetDNaseIzeerveelmateriaal,vooralinhet
hoogmoleculairegebied,uitbeidegelsverdwenenis.
Daarna werddeverdelingvanhettegenDNaseI resistente,gelabelde nucleinezuur
overdegelsvastgesteld (fig. 10).Uitdepatronen vanchloroplasten- en kernen-fractie
blijkt, dat het meeste gelabelde, tegen DNase I resistente nucleinezuur in de chloroplasten-fractie aanwezig is. In het hoogmoleculaire gebied beweegt dit nucleinezuur
zich in tweebanden, hetgeen infiguur10atot uitdrukking komt in een piek meteen
duidelijke schouder. Dezebanden leggen een gelijke afstand af als gezuiverd dubbelstrengig RNA van CPMV (zie fig. 3). De kernen-fractie bevat echter geen gelabeld
nucleinezuur dat resistent is tegen DNase I met de kenmerken van het replicerend
RNAvanCPMV.Derest-fractie, nietafgebeeld infiguur 10,bevatteweltegenDNase
Iresistentgelabeldnucleinezuurmetdekenmerkenvanreplicerend RNAvanCPMV,
maar veelminder dan dechloroplasten-fractie. Ook wat dehoeveelheid DNA in het
hoogmoleculaire gebied betrof,vormdederest-fractie alshet ware een tussen-fractie
tussenchloroplasten-enkernen-fractie.
4.6 Discussie
De in dit hoofdstuk beschreven experimenten gingen uit van de gedachte om de
structuren uit deeelwaarmee het dubbelstrengig RNA.van CPMV geassocieerd zou
zijn zoveel mogelijk intact teisoleren en van elkaar te scheiden.
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Fig. 10. PAAGE van het nucleinezuur uit de fracties verkregen in pulselabel-experimenten. Het
nucleinezuurwerd gedurende 254uur geelektroforeerd op polyacrylamide-agarosegels. a: de chloroplasten-fractie, b: dekernen-fractie. —:verdeling van de optische dichtheid onmiddellijk na elektroforese,...: verdeling van de optische dichtheid na incubatie van degelsin 2 XSSC,0,005MMgCU
met 10figDNase I/ml gedurende64uur, o:verdeling vanhet tegen DNase Iresistente 3H-geIabelde
nucleinezuur gemeten naar de verdeling van de radioactiviteit over de gels.De door dubbelstrengig
RNA van CPMV afgelegde afstand bij gelijktijdige elektroforese op afzonderlijke gels wordt met
pijlen aangegeven.
3Hcpm x10-2
dsRNA
B M+B

A260

u

Fig. 10. PAAGE of the nucleic acid from thefractions obtained in pulselabel-experiments.Electrophoresis was for 2% h on polyacrylamide-agarosegels. a: the chloroplast-fraction. b:the nuclearfraction. —: optical density pattern immediately after electrophoresis, ...: optical density pattern
after incubation of the gels in 2 XSSC,0,005MMgCl2, with 10m DNase I/ml for 64h, o: distribution oftheDNaseI resistant, 3 Hlabelednucleicacid,estimatedfrom thedistribution oftheradioactivity over the gel.The distance migrated in a separate gel by double-stranded RNA of CPMV is
indicated by the arrows.
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Dit werd bereikt door het blad voorzichtigmet een scheermesje te homogeniseren
en door als homogenisatiemedium de Honda-buffer te kiezen. Deze buffer heeft
wegens de aanwezigheid van Dextran T 40 en Ficoll, naast sucrose, een lagere osmotische waarde dan wanneer de buffer uitsluitend sucrose zou bevatten.
De structuren werden verzameld in de fractie verkregen bij 1000g, welke te vergelijken is met de fractie verkregen bij 15.000g die Van Griensven (1969, 1970),na
het blad in een Waring-blendor te hebben gehomogeniseerd, gebruikte.
Bij centrifugeren van de fractie verkregen bij 1000 g op de discontinue sucrosegradient 60/20verdeelden de structuren zich over de gradient in twee groene banden
eneengroensediment.
Uit deverdelingvan het DNA over dedriefracties, waarin degradienten verdeeld
werden, bleek dat de celstructuren zich niet willekeurig verdeeld hadden. Het DNA
werd vooral aangetroffen in de kernen- en de rest-fractie; de chloroplasten-fractie
bevatte slechts 11 tot 24%DNA. Hoewelmetdelichtmicroscoopin dezefractie geen
kernen of kern-fragmenten werden waargenomen, moet een gedeelte van het DNA
toch van dekernen afkomstig zijn, mogelijk via adsorptie aan membranen, daar het
DNA van de chloroplasten maar 3tot 5%van het totale cellulaire DNA vormt en
eengedeeltevandechloroplasten bovendien in deandere tweefracties terechtkwam.
Uit demoleculaire hybridisatie-experimenten bleek, dat 72tot 93%van het hybridiseerbare RNA zichin dechloroplasten-fractie bevond en dat vrijwel geen hybridisatiemetdekernen-fractie werdverkregen.
Ook de pulselabel-experimenten lieten zien, dat het replicerend RNA van CPMV
voornamelijkindechloroplasten-fractie werd aangetroffen.
Uit aldezeexperimenten bleek duidelijk, dat derest-fractie, waarvan hetmateriaal
voornamelijk afkomstig wasvandegroeneband ophetscheidingsvlakvan45en60 %
sucrose,watdeaardvandeverzameldestructuren endeaardenhoeveelhedenvanhet
nuclei'nezuurbetreft, eentussen-fractie vormdetussen dechloroplasten-endekernenfractie en dat de variatie in deze rest-fractie bepaald werd door de verdeling van de
verschillendestructuren overdegradient.
Dediscontinuesucrose-gradient 60/20leverdeduseengoedeeerstefractionering op:
hethybridiseerbare, replicerende RNA van CPMV kwamhoofdzakelijk in dechloroplasten-fractie terecht en was blijkens de verdeling van het DNA niet geassocieerd
metdekernen.Dechloroplasten-fractie kan daaromgebruikt wordenvoordeverdere
isoleringvandebijdereplicatiebetrokken structuren.
Het hybridiseerbare en replicerende RNA had de kenmerken van de replicatieve
vormvanhetCPMV-RNA. 'Dubbelstrengig' RNA metdeeigenschappenvanreplicatieve intermedial werd niet gevonden. In de pulselabel-experimenten beweegt in de
elektroforese het hoogmoleculaire, tegen DNase I resistente, gelabelde nucleiinezuur
zichintweebandenenwelvolkomenidentiekaandegezuiverdereplicatievevormvan
hetCPMV-RNA.
DeroldiedereplicatievevormvanhetCPMV-RNA vierdagennainoculatieinhet
replicatieproceslijkttespelen,wordtgesteunddoordeexperimentenvanPring(1972),
dievoorBSMVeenmaximale32 Pincorporatieindereplicatievevorm ophet tijdstip
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72tot96uurnainoculatieaantoonde.
Ook deelektronenmicroscopische opnamen van het RNA uit defracties zichtbaar
gemaaktvolgens de methode van Kleinschmidt gaven uitsluitend moleculen te zien
diedekenmerkenvandereplicatievevormhadden.
Uit de lengteverdeling van de moleculen afkomstig uit de chloroplasten-fractie
blijkt een grote overeenkomst met het PAAGE-patroon van het gezuiverde dubbelstrengig RNA van CPMV (zie 3.1 en 3.2). Er worden twee groepen met de grootste
lengten aangetroffen, nl. bij omstreeks 1,8/im en 1,1 fim. Delengtes zijn kleiner dan
diegevondenwerdendoorVanGriensven(VanGriensven, 1970;VanGriensvenetal.,
1973);hij vond waarden van respectievelijk 2,4 /mi en 1,3 fim. In de hier gepresenteerde metingen bedroeg het interval tussen delengteklassen 0,1fimtegen 0,3fimin
demetingen van Van Griensven. De waarden 1,8 /mien 1,1 fimzijn derhalve nauwkeuriger bepaald. Ook kunnen verschillen die optreden in de vergroting van het
elektronenmicroscoop een rol gespeeld hebben bij het bepalen van delengtes.
Voordeinternucleotide afstand inhetdubbelstrengig RNAvanreoviruswerddoor
Arnott et al. (1967) met rontgen-diffractie een waarde van 0,273 nm gevonden. In
overeenstemming hiermee berekenden Nicolaieff et al. (1970) een waarde van 0,275
nmvoorhet dubbelstrengigRNA van tabaksmozai'ekvirus uit demet het elektronenmicroscoop bepaalde lengte van het dubbelstrengig RNA-molecuul van 1,75 fimen
het door Klug & Caspar (1960) met rontgen-diffractie aan tabaksmozai'ekvirus
bepaaldeaantalvan6400nucleotideninhetvirus-RNA.
Voor CPMV wordt, uitgaande van een internucleotide afstand van 0,273- 0,275
nm,uit een lengte van 1,8 /mivoor de RF van het B-RNA een molecuulgewicht van
2,16 x 106 dalton voor het enkelstrengig RNA van B-component en uit een lengte
van 1,1fimvoordeRFvanM-RNA eenmolecuulgewichtvan 1,33 x 106daltonvoor
hetenkelstrengigRNAvanM-component berekend.
Dezewaarden voor de molecuulgewichtenvan M-RNA en B-RNA stemmengoed
overeenmetdewaarden 1,37 x 106daltonen2,02 x 106dalton,zoalsdierecentelijk
bepaaldzijnmet behulpvanelektroforese inpolyacrylamidegels onder denaturerende
omstandigheden in 8M ureum bij 60°C(Reijnders et al., 1973).
Demoleculen met een gemiddelde lengte van 1,8 /mivormden een goed te onderscheiden groep, dit gold niet voor de groep met een gemiddelde lengte van 1,1 fim.
Dezewerdoverlapt door lengteklassen vankleineremoleculen (vergelijk piekIuithet
PAAGE-patroon van gezuiverd dubbelstrengig RNA van CPMV, welke piek het
dubbelstrengig RNA van M plus dubbelstrengig RNA van B bevatte en die uitliep
naar de kant van de pluspool). Deze kleinere moleculen kunnen ontstaan zijn door
breuken in de intacte RF's, of het zijn moleculen afkomstig van replicerend RNA
waarvan dereplicatie niet voltooid isen waarvan bij dezuivering slechtshetdubbelstrengiggedeeltegeisoleerdwordt.Immers,hetgebruikvanmet RNase verontreinigd
DNase I en het toepassen van een precipitatie met 4 M NaCl tijdens de zuivering
verwijdert het eventueel aanwezigeenkelstrengig RNAuitdereplicerende moleculen.
In de chloroplasten- en de rest-fractie werden ook moleculen aangetroffen met
lengten groter dan die van de RF van het B-RNA. Deze moleculen waren resistent
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tegen RNase A + Tt en tegen DNase I. De aanwezigheid van deze moleculen zou
een gevolg van aggregatie kunnen zijn, zoals ook verondersteld wordt voor het
dubbelstrengig RNA van AMV (Nicolaieff et al., 1970) en van TMV en TYMV
(Wolstenholme&Bockstahler, 1967).
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5 Fractioneringvan de chloroplasten-fractie

De chloroplasten-fractie, die zoals in het voorgaande hoofdstuk werd vermeld 72
tot93% vanhetdubbelstrengig RNAvan CPMVbevat,werdgecentrifugeerd opeen
tweede discontinue sucrose-gradient. Het nuclei'nezuur uit de fracties van deze
gradientwerd onderzocht opdeaanwezigheid vanreplicerend RNA vanCPMVdoor
middel van moleculaire hybridisatie en elektroforese in polyacrylamidegels en in
pulselabel-experimenten.
5.1 Dediscontinuesucrose-gradient45/37
Dechloroplasten-fractie van 90gbladuit gradient 60/20werd doortoevoegenvan
7volumina 0,01 M tris-HGl pH 8,2, 0,001 MMgCl2 gradient-buffer endoor centrifugeren gedurende 30minuten bij 18.000g gewassen. Het sediment werd gesuspendeerdin5- 6mlHonda-buffer eninportiesvan 1,5- 2mlgebrachtopeendiscontinue
sucrose-gradient diewassamengesteld uitvijflagenvan5mlrespectievelijk 45,43,41,
39en 37%w/wsucrosein tris-MgCl2 gradient-buffer. Degradienten werden 15 min
gecentrifugeerd bij 4°C en 22.000 omw./min in een Spinco SW 25.1 rotor. Bij het
uitlopenvandecentrifuge werdnuwelgebruikgemaaktvanderem.
Hetmateriaal van dechloroplasten-fractie wasalsvolgtoverdegradientverdeeld:
eensmallegroeneband ophet scheidingsvlak 37/39,eenbredegroeneband bij39/41,
eenbredegroenebandbij41/43eneensmallegroenebandbij43/45.Detussenliggende
zones waren helder en aan de meniscus was geen materiaal achtergebleven. Deze
verdelingwerd alleen gevonden indien de cowpea-planten bij deinoculatie 12tot 15
dagen oud waren. Wanneer oudere planten gebruikt werden gaf dit aanleiding tot
een afwijkende, niet constante verdeling: meestalwaren dan de banden bij 37/39en
39/41 breder,diebij41/43en43/45daarentegensmaller.
Degradient werdverdeeld indriefracties: I,IIenIII(fig. 11).FractieIbevattehet
materiaal van de top van de gradient tot halverwege de sucrose-laagvan 39%,dus
voornamelijk hetmateriaalvandeband ophetscheidingsvlak 37/39;fractie IIbevatte
het materiaal van halverwege de sucrose-laag van 39%tot halverwege de sucroselaagvan41%,dusvoornamelijk hetmateriaaluitdebandbij39/41;fractieIIIbevatte
hetmateriaal van halverwege de sucrose-laag van 41%tot de bodemvan decentrifugebuis, dushetmateriaaluitdebandenbij41/43en43/45.
Defracties werden gewassen door 7volumina 1 x SSCtoetevoegenendaarnate
centrifugeren bij 18.000 g gedurende 30 min. De sedimenten werden gebruikt voor
nucleinezuurextractiesmetfenol-SDS.
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Fig..11. Verdeling van het materiaal uit de chloroplasten-fractie over de
discontinue sucrose-gradient 45/37na 15min centrifugeren in een SW 25.1
rotor bij 22.000 omw./min. De gradient werd verdeeld in drie fracties: I, II
en III.

37%

39%

•IT
43%

HE

Fig. 11. Distribution of the material from the chloroplast-fraction after
centrifuging on the discontinuous sucrose gradient 45/37 for 15 min at
22,000rpminaSpinco SW25.1.Thegradient wasdividedinthree fractions:
I, II and III as shown.

5.2 PAAGEvanhetnucleinezuuruitdefracties
Uit een chloroplasten-fractie afkomstig van 90 g geiinfecteerde primaire cowpeabladeren, die bij de inoculatie 12dagen oud waren, werden de fracties I, II en III
bereid. Hieruit werd het nucleinezuur geextraheerd. De hoeveelheden nucleinezuur
perfractie warenbijfractie I 240fig, fractie II 104figenfractie III50^g.
De helft van het nucleinezuur uit iedere fractie, respectievelijk 120, 52 en 25 ^g
werd geelektroforeerd op polyacrylamidegels gedurende 2 J / 2 uur. De verdeling van
deoptischedichtheid overdegelswerddaarnabij260nmbepaald.Figuur 12geeft de
patronen voor fractie I enfractie III. (Fractie IIwordt nietweergegeven, omdatdeze
eenovergangtussenfractieIenIIIvormde.)
Indezefigurengevenaenbdepatronenvoorfractie Irespectievelijk fractie III,die
bepaaldzijn onmiddellijk nadeelektroforese. Inpatroon akomthethoogmoleculaire
materiaalintweepiekenvoor,ditmateriaalbeweegtzichelektroforetisch met dezelfde
snelheid alshet dubbelstrengig RNA van CPMV. Uit patroon b blijkt dat fractie HI
veel meer materiaal in het hoogmoleculaire gebied bevat dan fractie I, hoewel van
fractie I vier maal zoveel nucleinezuur werd opgebracht dan van fractie HI. Het
materiaalbewoogzichnietnaardeplaatsvanhetdubbelstrengig-RNA-BvanCPMV,
maarwelnaardeplaatsvanhetDNAennaardeplaatswaarhetdubbelstrengig-RNAM + BvanCPMVterechtwasgekomen.
Degelswerdenvervolgens 72uur geincubeerd bij kamertemperatuur met DNase I
in2 x SSC-MgCl2opdein3.3beschreven wijze.Nahet beeindigen vandeincubatie
werdendegelsopnieuwdoorgemetenbij260nm,hetgeen depatronen c(fractie I)en
d(fractieIII)infiguur12opleverde.
Vergelijking van dezepatronen laatzien,dat vanhet hoogmoleculaire materiaalin
fractie HIzeerveelverdwenenis,ditiswaarschijnlijk DNA geweest.Infractie I blijft
na incubatie met DNase I meer hoogmoleculair materiaal over, hetgeen de elektroforetische kenmerken van de replicatieve vorm van het CPMV-RNA heeft.
De patronen c en d laten ook zien dat in het laagmoleculaire gebied, waar het
enkelstrengigRNAterechtisgekomen,naincubatiemetDNaseI eenafname vanhet
daar aanwezige materiaal is opgetreden, hetgeen wordt veroorzaakt door de verontreinigingvanhetDNaseImetRNase.
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Fig. 12.Verdeling van de optische dichtheid over de gelsna elektroforese van het
nucleinezuur uit de fracties I en III gemeten voor en na incubatie van de gelsmet
DNase.a: het patroon van fractie I onmiddellijk na elektroforese, b:het patroon
vanfractieIIIonmiddellijk naelektroforese, c:hetpatroon naincubatievangelain
2 X SSC,0,005 M MgCl2 met 5fig/ml DNase I gedurende 72uur, d: het patroon
naincubatievan gelbin2 x SSC,0,005 MMgCl2met5/xgDNaseI/ml gedurende
72 uur. De door respectievelijk DNA en dubbelstrengig RNA van CPMV afgelegdeafstand bijgelijktijdige elektroforese opafzonderlijke gelswordt inde figuur
metpijlen aangegeven.

A260

5cm

5cm

Fig. 12. Optical density pattern after electrophoresis of the nucleic acid from
fractions I and III on polyacrylamide-agarose gels estimated before and after
incubation of the gels with DNase. a: pattern for fraction I immediately after
electrophoresis, b: pattern for fraction III immediately after electrophoresis,
K pattern after incubation of gel a in 2 X SSC, 0,005 M MgCl2 with 5 jig/ml
DNaseI for 72h, d: pattern after incubation of gelbin 2 x SSC,0,005 M MgCl2
with 5/*g/ml DNase I for 72h. The distance migrated in separate gelsduring the
samerun by DNA and double-stranded RNA of CPMV respectively is indicated
inthefigurebythearrows.
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5.3 Pulselabel-experimenten
Gezonde en geinfecteerde cowpea-bladeren werden gelabeld met 3H-uridine (zie
4.5):20gprimairblad,verdeeldoverdriepetrischalen,werdgedurende2uurgelabeld
met 1,6 mCi3H-uridinein 16,6mlmedium (300\i% actinomycineD en 15mgthymidine in 16,6ml gedesioniseerd water) per schaal ( 0 15cm). De specifieke activiteit
van het 3H-uridine bedroeg in het experiment met gezond blad 43,3 Ci/mmol en in
het experiment met geiinfecteerd blad 51 Ci/mmol. Onmiddellijk na de labelperiode
werd defractie verkregen bij 1000guit het blad bereid en hieruit door centrifugeren
op de gradient 60/20dechloroplasten-fractie ge'isoleerd.Vervolgens werd dechloroplasten-fractie gecentrifugeerd opdegradient45/37.Dezewerdverdeeldinde fracties
I, II en III enuit dedrie fracties werd metfenol-SDS het nuclelnezuur geextraheerd.
Het nuclelnezuur uit elke fractie werd 2V2 uur geelektroforeerd op polyacrylamidegels. De gels werden doorgemeten bij 260 nm en daarna in plakjes van 1mm
gesneden. Vervolgens werd de verdeling van het gelabelde nuclelnezuur over de gel
bepaald(fig.13).
Figuur 13a geeft de verdeling van de optische dichtheid en van de radioactiviteit
overdegelvoorfractie I, enfiguur 13bvoorfractie IIIvan gezonde bladeren.
Vergelijking van de optische dichtheidspatronen in a en b laat zien, dat het hoogmoleculairenuclelnezuurvanbeidefracties ineenscherpepiek, metdezelfde snelheid
als DNA, elektroforetisch beweegt; de verdeling van de radioactiviteit over de gels
laat zien, dat zowel in fractie I als in fractie III van gezonde bladeren geen hoogmoleculair nuclelnezuur gelabeld met 3H-uridine aanwezig is.
Figuur 13c geeft de verdeling van de optische dichtheid en van het gelabelde
nuclelnezuur overdegelvoorfractie I enfiguur13dvoor fractie IIIvan geinfecteerde
bladeren.
Vergelijking vandeoptischedichtheidspatronen incendlaatzien,datinfractie III
het meeste hoogmoleculaire nuclelnezuur, dat zich even snel als DNA beweegt,
aanwezigis.Vergelijking vandeverdelingvanderadioactiviteit overdegelslaatzien,
dat alleen in fractie I hoogmoleculair 3H-gelabeld nuclelnezuur gevonden wordt,
elektroforetisch bewegend met twee banden, hetgeen kenmerkend is voor dubbelstrengigRNAvan CPMV.Infractie Ivangezondebladeren werd dit gelabeldehoogmoleculaire nuclelnezuur niet aangetroffen, hetgeen steun geeft aan de opvatting dat
detweepieken corresponderen met het dubbelstrengig RNA van CPMV.
Figuur 13aen claat zien dat in fractie I, zowel van gezonde alsvan geinfecteerde
bladeren, een aanzienlijke hoeveelheid laagmoleculair gelabeld nuclelnezuur voorkomt. Waarschijnlijk zijn dit RNA's uit de ribosomen van de chloroplasten en een
precursor van deze RNA's. Dit nuclelnezuur werd evenwelniet nader onderzocht en
gekarakteriseerd.
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Fig. 13. Verdeling van de optische dichtheid
(—) en van de radioactiviteit (#) over de gels
na elektroforese van het nuclei'nezuur uit
fracties I en III uit pulselabel-experimenten.
a: fractie I vangezonde bladeren, b:fractie III
van gezonde bladeren, c: fractie I van gelnfecteerde bladeren, d: fractie III van ge'fnfecteerde bladeren. De door DNA (uit kalfsthymus) afgelegde afstand bij gelijktijdige
elektroforese op een afzonderlijke gel wordtin
de figuur door de pijl aangegeven.

5 cm

DNA
3
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A 260

5cm
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Hcprru10" 2

A 260
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J
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pjg J3 Optical density (—) and radioactivity
pattern (•) after electrophoresis on polyacrylamide-agarose gels of the nucleic acid of
fractions IandIIIfrompulselabel-experiments.
a: pattern for fraction I from healthy leaves,
b: pattern for fraction III from healthyleaves,
c: pattern for fraction I from infected leaves,
d: pattern for fraction IIIfrom infected leaves.
The distance migrated in a separate gelduring
the same run by DNA (from calf thymus) is
indicated in the figure by the arrow.
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5.4 Moleculaire hybridisatie vanhet nucleinezuur uit defracties
Het nucleinezuur uit de fracties I, II en III van gradient 45/37werd gebruikt voor
moleculaire-hybridisatie-experimenten met CPMV-RNA gelabeld met 3H-uridine:
experiment 1 met nucleinezuur van 73 g gezond bladmateriaal, experiment 2 met
nucleinezuur van 90gen experiment 3met nucleinezuur van 73ggei'nfecteerd bladmateriaal. De gelnfecteerde planten waren 12dagen oud geinoculeerd.
Intabel7staanderesultatenvan dedrieexperimenten weergegeven. KolomAgeeft
de hoeveelheden nucleinezuur in de drie fracties en kolom B de verdeling in percentages. Kolom C geeft de voor RNase ongevoelige activiteiten in cpm na hybridisatie van 20 /ig nucleinezuur uit elke fractie met 16figCPMV-RNA gelabeld met
3
H-uridine(specifiekeactiviteit7.185cpmperfig).
Uitdegetallen in kolom Cwerd detotalehoeveelheid tegen RNaseresistent materiaal per fractie berekend (zie 4.3). De verdeling van het tegen RNase resistente
materiaalperexperiment overdefracties staatinpercentagesweergegeveninkolomD.
Tabel 7 laat zien dat de hoeveelheid nucleinezuur per fractie van fractie I naar
fractie III afneemt. Alleen in experiment 1 wordt een enigszins afwijkende verdeling
gevonden, mogelijk veroorzaakt door een andere verdeling van de structuren uit de
chloroplasten-fractie afkomstig van gezonde bladeren overdegradient45/37dandie
afkomstig van gelnfecteerde bladeren. Dit zou, evenals opgemerkt werdin4.2,bijde
verdeling van het DNA over chloroplasten-, kernen- en rest-fractie, terug te voeren
zijn opeen verschil in beschadiging van de structuren bij homogenisatievangezond
respectievelijk gei'nfecteerd blad.
Uitexperiment 1 blijkt, dat ingeenvandefracties afkomstig vangezondebladeren
hybridiseerbaarmateriaalaanwezigis.
Nahybridisatie van het nucleinezuur uit dedriefracties vangelnfecteerde bladeren
(experiment2en3)wordt inelkefractie voor RNase ongevoeligeactiviteit gevonden,
perhoeveelheid gehybridiseerd nucleinezuur ishetaantalcpmhethoogstinfractie I,
deaantalleninfractie IIenIIIzijn gelijk.
Deverdeling van het hybridiseerbare materiaal over dedrie fracties laat zien,dat
61 tot 70%aanwezig isin fractie I, 19tot 25% in fractie II en 11tot 14%in fractie
HI.FractieIbevatdushetmeestereplicerendvirus-RNA.
5.5Discussie
De verdeling van de chloroplasten-fractie over de vier scheidingsvlakken van de
sucrose-lagenvan gradient 45/37waszeer afnankelijk vandeleeftijd vandecowpeaPlanten. Alleen planten die bij de inoculatie 12tot 15dagen oud waren, gaven een
goedereproduceerbare verdeling over de gradient. Werden oudere planten gebruikt,
danvarieerde deverdeling van destructuren envanhet nucleinezuur vanexperiment
tot experiment.
Verschillenin deverdelingvandestructuren overdegradienttraden ookoptussen
gezondeen gelnfecteerde bladeren, zoals bleekuit deverdelingvan het nucleinezuur
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overdefracties indehybridisatie-experimenten.Ditzouverklaardkunnenwordenuit
verschillen in beschadiging van de structuren bij het homogeniseren van gezonde en
gei'nfecteerdebladeren.
Het elektroforese-experiment waarin ongelabeld nuclei'nezuur uit de fracties werd
geelektroforeerd op polyacrylamidegels laat zien, dat in fractie III het meeste DNA
aanwezig was. Dit DNA werd bij incubatie van de gels met DNase I volledig afgebroken.FractieIIIwasookdefractie diehetminstemateriaalmetdekenmerkenvan
dubbelstrengig RNA bevatte en hieruit blijkt, dat door gradient 45/37 een verdere
scheiding tussen kern-materiaal en de bij de replicatie van virus-RNA betrokken
structurenbereiktwas.
Uit de PAAGE-, de pulselabel- en de hybridisatie-experimenten blijkt, dat het
replicerend RNA van CPMVhoofdzakelijk infractie I aanwezigwas.
De verdeling van de optische dichtheid over de gels laat zien, dat het replicerend
RNA afkomstig van nucleiinezuur-preparaten, die niet met het met RNase verontreinigde DNaseI enmet4MNaCl behandeld werden, dekenmerken van dereplicatievevormvanhetCPMV-RNAhad.
De verdeling van de radioactiviteit over de gels,die niet geiincubeerd waren met
DNaseI(vergelijk 4.5),indepulselabel-experimentenlaat ookuitsluitend replicerend
RNA metdekenmerken vandereplicatievevorm vanhet CPMV-RNA zien;materiaal met de kenmerken van replicatieve intermediair was niet aanwezig. Hoewel de
aanwezigheid van een replicatieve intermediair niet uitgesloten wordt geacht, domineerdevierdagennainoculatiedereplicatievevorm.
De replicatieve vorm van CPMV-RNA werd uitsluitend aangetroffen in fracties
afkomstig van geiinfecteerde bladeren, de pulselabel- en hybridisatie-experimenten
tonen aan, dat in gezonde planten geen RNA voorkwam dat verward zou kunnen
wordenmethetreplicerendRNAvanCPMV.
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6 Elektronenmicroscopie1

Dechloroplasten-fractie van gradient 60/20enfractie Ivangradient 45/37,waarin
hetreplicerend RNA van CPMVvoornamelijk voorkomt(hoofdstuk 4en5),werden
elektronenmicroscopisch onderzocht envergelekenmethet elektronenmicroscopische
beeldvandegeiinfecteerdeeelenvandefractiesIIenIII.

J- Elektronenmicroscopie aan blad en fracties werd uitgevoerd door prof. dr. G. A. de Zoeten.
Over de resultaten hiervan en van autoradiografische experimenten wordt uitvoeng bencht door
2
°eten,AssinkenVanKammen(DeZoetenetal.,1974).

53

6.1 Degeinfecteerde eel
In met CPMV geinfecteerde cellen van cowpea-planten worden cytopathische
structuren waargenomen die in gezonde cellen niet voorkomen. Figuur 14laat een
elektronenmicroscopische opnamezien van een gedeelte van een geinfecteerde mesofyl-celuiteenprimairbladvaneen18dagenoudecowpea-plant,4dagennainoculatie.
Opdit tijdstip verloopt devirusvermenigvuldiging met maximale snelheid en worden
in vrijwel allebladcellen decytopathische structuren aangetroffen. In cellen van deze
leeftijd is devacuole zeer groot en de kern en de chloroplasten bevinden zich in het
cytoplasmalangsdecelwand.
Zoals in figuur 14 te zien is, bevindt de cytopathische structuur (C) zich in het
cytoplasmaindeonmiddellijke nabijheid vandekern(N).Decytopathische structuur
heeft de volgende kenmerken: vesiculaire membranen (Ve) lopen als banen door de
cytopathische structuur en vormen waarschijnlijk een netwerk van membraanzakjes
ofvesiculae.Sommigevesiculae bevattenfibrillen(F),dieeengelijkenis vertonen met
defibrillendiewordenaangetroffen indevesiculairemembranenincellenge'infecteerd
met pea enation mosaic virus (De Zoeten et al., 1972), met beet yellows virus, met
beet western yellows virus (Esau & Hoefert, 1971a, 1972) en met pelargonium leaf
curlvirus(Martelli&Castellano, 1969). Opgrondvandeovereenkomstmetnuclei'nezuurfibrillen, waargenomen in mitochondrien, chloroplasten en bacterien, wordt
verondersteld dat de fibrillen in de vesiculaire membranen eveneens nucleiinezuurfibrillen zijn(DeZoetenetal.,1972).
De matrix van decytopathische structuur wordt gevormd door amorf elektronendichtmateriaal(A),waarin somsvirusdeeltjes worden aangetroffen. Opvallend isook
hetgroteaantal osmiofieleglobuli (O)indecytopathische structuur. Aan derand van
de structuur worden vaak mitochondrien (M), soms in groepen gerangschikt, aangetroffen. De cytopathische structuur wordt niet begrensd door een membraan
maar ligt vrij in het cytoplasma. Een relatie van de cytopathische structuur met het
kernmembraan ofhetendoplasmatisch reticulum werdniet gevonden.

Fig. 14.Electron micrograph of a mesophyll cell of a primary leaf of cowpea infected with CPMV,
18daysoldand4daysafter inoculation.Thecytopathicstructure (C)isfound adjacent tothenucleus
(N). Rays of vesicles (Ve) are seen in the amorphous electron-dense matrix (A) of the cytopathic
structure. Some of these vesicles contain fibrils (F). Furthermore osmiophilic globuli (O), a mitochondrion(M)andpartofthevacuole(Va)canbeseen(x 30,000).
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Fig. 14. Elektronenmicroscopische opname van een gedeelte van een met CPMV geinfecteerde
mesofylcel uit een primair cowpea-blad, 18 dagen oud en 4 dagen na inoculatie. De cytopathische
structuur (C) bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van de kern (N). Door de cytopathische
structuur lopen banen van vesiculae (Ve).Sommigehiervan bevatten fibrillen (F). De matrix van de
structuur wordt gevormd door amorf elektronen-dicht materiaal (A). Verder zijn osmiofiele globuli
(O), een mitochondrion (M) en een gedeelte van de vacuole (Va) te onderscheiden (30.000 x).
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6.2 Chloroplasten-fractie
De chloroplasten-fractie van gei'nfecteerd blad uit gradient 60/20 bevatte 72 tot
93%vannettotalehybridiseerbaremateriaal(4.3)indedriefractiesvandezegradient,
en,zoalsbleekuitdepulselabel-experimenten,ookdegrootstehoeveelheidreplicerend
RNA (4.5). Daarom werd de chloroplasten-fractie elektronenmicroscopisch onderzochtomvasttestellenwelkestructurenhierinvoorkwamen.
Figuur 15geeft een voor dechloroplasten-fractie representatief beeld. De opname
laatzien,datdenaamchloroplasten-fractie niettenonrechtegekozenwas:dechloroplasten (Ch)vormen de meerderheid. De chloroplasten waren niet meer in het bezit
vaneenbuitenmembraan.
Opmerkelijkwashetvoorkomenvankleineengrotebrokstukkenvancytopathische
structurenindezefractie.Tijdenshethomogeniserenblijft kennelijk decytopathische
structuurzijn samenhangbehouden.Figuur 15 laatzien,datinzo'nbrokstukvaneen

Fig. 15.Elektronenmicroscopische opnamevandechloroplasten-fractie van gradient 60/20 afkomstig
van gei'nfecteerd cowpea-blad.In defractie worden vesiculae (Ve),stukken cytopathische structuur,
amorf elektronen-dicht materiaal (A), osmioflele globuli (O) en chloroplasten (Ch) aangetroffen
(20.000 x).
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Fig. 15. Electron micrograph of the chloroplast-fraction of gradient 60/20 from infected leaves of
cowpea. In the fraction parts of cytopathic structures with vesicles (Ve), amorphous electron-dense
material (A),osmiophilicglobuli (O)and chloroplasts (Ch)arefound ( x 20,000).
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cytopathische structuur vesiculae (Ve), amorf elektronen-dicht materiaal (A) en
osmiofiele globuli (O) aanwezig zijn. Dit geeft steun aan de veronderstelling dat de
vesiculatemembranenalseennetwerkdoordestructuurlopen.Indevesiculaezijnin
dit gevalgeen fibrillen waarneembaar, omdat dezepreparaten niet gedurende 16uur
gekleurdwarenmeturanylacetaat(2.10.2eerstemethode).
Nooit werden kernen of kernfragmenten in deze fractie aangetroffen.
6.3 FractieI,IIenIII
De structuren uit de chloroplasten-fractie worden na centrifugeren op de gradient
45/37verdeeld over driefracties: I, II enIII.Analyse van het nucleiinezuurin dedrie
fracties toondeaan,datfractie Ivangei'nfecteerd bladhethoogstepercentagehybridiseerbaarmateriaal(5.4)endegrootstehoeveelheidreplicerend virus-RNA (5.2en5.3)
bevatte. De fracties I, II en III werden ook elektronenmicroscopisch onderzocht en
vergeleken.
De coupes werden gemaakt van sedimenten van kleine monsters uit de fracties
(2.10.2 tweede methode) en gaven dus een representatief beeld van de samenstelling
vandefracties.
Figuur 16laateenoverzichtsopnamezienuithetmiddenvaneencoupevanfractieI.
Onmiddellijk valt op, dat er veel membraanfragmenten en maar weinig intacte
celorganellen in voorkomen. Tussen demembranen zijn kleineengrote brokstukken
vancytopathische structuren (C)herkenbaar. Figuur 18 geeft zo'n stuk cytopathische
structuur sterker vergroot weer. In de cytopathische structuur zijn vesiculae (Ve),
amorf elektronen-dicht materiaal (A) en osmiofiele globuli (O) zichtbaar. De cytopathische structuren in de fractie hebben dus alle kenmerken van de cytopathische
structuurindeintactegeiinfecteerdeeel.FractieIbevatnaastcytopathische structuren
enmembraanfragmenten slechtsenkelemitochondrien (fig.16enfig.18:M)enchloroplasten(fig. 16: Ch).
Integenstellingtotfractie IbevattenfractieIIenIIIweinigcytopathischestructuren,
welzijn debrokstukken gemiddeldgroter dan diein fractie I. Daarentegen wordt de
meerderheid van de chloroplasten in fractie II en vooral in fractie III aangetroffen,
zoals in figuur 17 een elektronenmicroscopische opname uit het midden van een
doorsnedevanfractie III,goedtezienis.
De verdeling van de structuren over de fracties werd door tellen bepaald. Van de
totalehoeveelheid cytopathische structuren wordt ongeveer 70%infractie I, 20% in
fractie IIen 10%infractie IIIaangetroffen, terwijlvanhettotaalaantalchloroplasten
ongeveer 8% infractie I, 12 % infractie IIen 80%infractie IIIterecht komt.
Ook elektronenmicroscopisch bezien vormde fractie II (niet afgebeeld) een overgangvanfractie Inaarfractie III.Ditkomtovereenmethetbeeldwatverkregenwerd
voor fractie II op grond van de verdeling van het replicerend virus-RNA over de
fracties (hoofdstuk5).
Ingeenvan dedriefracties werden kernen ofkernfragmenten waargenomen.
Elektronenmicroscopisch onderzoek van fractie I, II enIII afkomstig van gezonde
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Fig. 16. Elektronenmicroscopische opname van fractie I van gradient 45/37 afkomstig van geinfecteerd cowpea-blad. De overzichtsopname laat stukken cytopathische structuur (C), mitochondrien
(M)eneenenkelfragment vaneenchloroplast (Ch)zien(2.100 x).

0^0:
F.g. 16 Electron micrograph offraction I of gradient 45/37from infected leaves of cowpea Thelow
magn.ficat.on micrograph shows the presence of parts of cytopathic structures (C) together with
mitochondria (M)andfragments ofchloroplasts(Ch) ( x 2,100).

Fig 17 Elektronenmicroscopische opname van fractie III van gradient 45/37 afkomstig van geinS o X)"
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Fig. 18. Elektronenmicroscopische opname van een gedeelte van een cytopathische structuur uit
fractie I. Amorf elektronen-dicht materiaal (A), vesiculae (Ve), osmioflele globuli (O) en een enkel
mitochondrion (M)zijn duidelijk teonderscheiden (50.000 x).

Fig. 18.Electron micrograph of part ofacytopathicstructure from fraction I.Thepresenceof amorphouselectron-densematerial (A),ofvesicles(Ve),ofosmiophilicglobuli(O)and ofa mitochondrion
(M)isclearlydistinguished (x 50,000).
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cowpea-bladeren leerde, dat het beeld vooral wat betreft fractie I verschilde met dat
van het ge'infecteerde materiaal. Fractie I van gezond blad bevatte veel kleine membraanfragmenten, maarcytopathische structuren waren nietaanwezig.Ookin fractie
IIenIIIwerdenzenietgevonden.
6.4 Discussie
Elektronenmicroscopie aan primair blad van cowpea liet zien, dat er een groot
onderscheid was tussen met CPMV gelnfecteerde en gezonde cellen. Alleen in gei'nfecteerde cellenkwamencytopathischestructurenvoor.Dezecytopathische structuren
bevondenzichindeonmiddellijke nabijheid vandekerninhetcytoplasmaenwerden
niet begrensd door een membraan en daardoor afgescheiden van het cytoplasma.
Zewerdengekarakteriseerd doorvesiculairemembranen (somsmetfibrillaireinhoud),
die als een netwerk liggen in een matrix van amorf elektronen-dicht materiaal, en
doorhetaantalosmiofieleglobuli.
Onderzoek van de chloroplasten-fractie van gradient 60/20 leerde, dat in deze
fractie chloroplasten, mitochondrien, membranen en bij gei'nfecteerd bladmateriaal
ook cytopathische structuren aanwezig waren. Alleen de kernen, en ook fragmenten
hiervan,ontbrakeninde chloroplasten-fractie.
Electronenmicroscopie aan defracties I, II en III afkomstig van geiinfecteerd blad
liet zien, dat de cytopathische structuren voornamelijk in fractie I, de chloroplasten
daarentegeninfractieIIIterechtwarengekomen.
Degradient60/20brachtduseenscheidingaantussenkernenenoverigestructuren,
terwijl gradient 45/37eenscheidingtussendechloroplasten enandere structuren, met
namedecytopathischestructuren,bewerkte.
Met methoden als moleculaire hybridisatie, PAAGE en pulselabel-experimenten
wasinhoofdstuk 5alvastgesteld, dat hetreplicerend RNA van CPMV voornamelijk
in fractie I van gradient 45/37 terecht kwam. In dit hoofdstuk werd vastgesteld, dat
fractie I defractie was,waarin 70%vande cytopathische structuren gevonden werd.
Hieruit wordt de conclusie getrokken, dat het de cytopathische structuren zijn,
waarmeehetreplicerend RNAvanCPMVgeassocieerdis.
Elektronenmicroscopie encelfractionering alleenwarenevenwelniettoereikend om
binnen de cytopathische structuur een onderscheid te maken tussen de vesiculae en
hetamorfelektronen-dicht materiaalwatbetreft hunrolindereplicatievanhetvirusRNA. Samen vormden deze structuren een complex dat eerder verdeeld werd in
kleinere brokstukken, dan dat een scheiding van vesiculaire membranen en amorf
elektronen-dichtmateriaaltotstandkwam.
Inmiddels werd dit probleem opgelost door autoradiografie-experimenten (De
Zoeten et al., 1974).Deexperimenten werden uitgevoerd metcowpea-blad enmet de
drie fracties van gradient 45/37 afkomstig van de pulselabel-experimenten (5.3).
Figuur 19toontdecytopathischestructuuruiteengelnfecteerde eelvaneengedurende
2 uur met3H-uridine gelabeld blad. Duidelijk is te zien, dat de sporen (pijlen) veroorzaakt door de /?-straling steeds geassocieerd zijn met de in banen door de cyto60

Fig. 19.Elektronenmicroscopische opnamevan eenmetCPMVgei'nfecteerdemesofylcel van cowpeabladuitpulselabel-experimenten na autoradiografie. Dezwartingveroorzaakt door /S-straling (pijlen)
vanhetingebouwde 3H-uridineisgeassocieerdmetdevesiculairemembranen (Ve)in decytopathische
structuur.Ch:chloroplast,O:osmiofielglobulus(12.000 x).

Fig. 19. Electron micrograph of a mesophyll cell of a primary leaf of cowpea infected with CPMV
from pulselabel-experiments after autoradiography. The tracks caused by /? emission (arrows) of the
3
H-uridineincorporated, isassociated with thevesicular membranes (Ve)inthecytopathic structure.
Ch:chloroplast,O:osmiophilicglobule(x 12,000).
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pathische structuur lopende vesiculaire membranen (Ve). Figuur 20 is een detailopname van enkele vesiculae (Ve)uit fractie I. Sommige vesiculae bevatten fibrillen
(F) en ook zijn virusdeeltjes (V) te onderscheiden. De sporen bevinden zich bij een
vesicula.
Hetzijn dusdevesiculairemembranen in decytopathische structuur diebetrokken
zijnbijdeRNA-replicatievanCPMV.

Fig. 20. Elektronenmicroscopische opname van enkele vesiculae uit fractie I uit een pulselabelexperimentna autoradiografie. Dezwartingveroorzaakt door/S-stralingvaningebouwd 3H-uridineis
geassocieerd met devesicula. In sommigevesiculae (Ve)zijnfibrillen(F) te onderscheiden. Ook zijn
enkelevirusdeeltjes (V)zichtbaar (120.000 x).
Fig. 20. Electron micrograph of some vesicles from fraction I from a pulselabel-experiment after
autoradiography.Thetrackscausedby^-emissionofthe3H-uridineincorporatedareassociatedwitha
vesicle.Someoftheothervesicles(Ve)showfibrils (F).Virusparticles(V)arealsovisible(x 120,000).
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7 Conclusie

De replicatie van CPMV-RNA is geassocieerd met de vesiculaire membranen van
een cytopathische structuur in het cytoplasma van geiinfecteerde cellen van cowpeablad.
Deze cytopathische structuur werd alseen van de eerste veranderingen tengevolge
vanvirus-infectie in deeelwaargenomen.Ophettijdstip waarop de cowpea-bladeren
verzameldwerden,nl.vierdagennainoculatie,wasinvrijwel allemesofyl-cellen deze
cytopathischestructuuraanwezig.
Dekenmerkenvandecytopathische structuur zijn:membranen diealseennetwerk
van vesiculae door een matrix van amorf elektronen-dicht materiaal lopen, de aanwezigheid vanfibrillenin sommige vesiculae en het grote aantal osmiofiele globuli.
De cytopathische structuur bevindt zich in het cytoplasma in de nabijheid van de
kernenwordtnietomgevendooreenmembraan.
Met behulp van discontinue sucrose-gradienten washet mogelijk de cytopathische
structuren grotendeels te scheiden van andere structuren uit de eel. De structuren
verdeelden zich over de scheidingsvlakken van de sucrose-lagen, terwijl de tussenliggende zones helder werden. Eenzelfde effect kon met continue sucrose-gradienten
niet bereikt worden, omdat het materiaal bij centrifugeren over de gradient uitgesmeerd werd.
Voorhetaantonenvanhet nucleinezuurwerden verschillendetechniekentoegepast.
Met behulp van moleculaire hybridisatie was het mogelijk de aanwezigheid van de
aan het CPMV-RNA complementaire RNA-keten aan te tonen. Elektroforese op
polyacrylamidegels bracht een scheiding aan tussen het RNA met kenmerken van
dubbelstrengig RNA van CPMV en het overige nucleinezuur. Uit de pulselabelexperimenten, met een korte labelperiode van tweeuur, bleek dat dit dubbelstrengig
RNAinderdaadreplicerend RNAvanCPMVis.
Elektronenmicroscopisch onderzoek naar de structuren in de fracties toonde de
relatiefgoedezuiveringvandecytopathische structuren aan.Hetbleek,datdesamenhangtussenvesiculairemembranen enamorf elektronen-dicht materiaalnietverloren
ging en ook in brokstukken van cytopathische structuren gehandhaafd bleef. Autoradiografie aan het gedurende2uur gelabelde materiaal maakteaannemelijk, dat het
de vesiculaire membranen zijn, waarmee het replicerend RNA van CPMV geassocieerdis.Overdesamenstellingendefunctie vanhetamorfelektronen-dicht materiaal
isnietsbekend.Hetligtnuevenwelvoordehandspeciaalditmateriaalteonderzoeken
op de aanwezigheid van virus-specifieke eiwitten, die naast de RNA-replicase in de
cytopathischestructuurzoudenkunnenvoorkomen,
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De cytopathische structuur betrokken bij de RNA-replicatie van CPMV wordt
aangetroffen in het cytoplasma en onderscheidt zich daarmee van die bij TYMV,
waar devirus RNA-replicatie zich afspeelt aan eencelorganel, namelijk de gevesiculeerdebuitenmembraanvandechloroplast.
De ontwikkeling van vesiculaire membranen en amorf elektronen-dicht materiaal
treedtvroegnainfectiemetCPMVop;decytopathischestructuurverschiltdaarmeevan
later in de eel optredende veranderingen als devorming van tubuli met virusdeeltjes
envankristallijne aggregatenvanhetvirus.
Het inductie-proces en de biogenese van de cytopathische structuur werden niet
onderzocht. Mogelijk zalditbestudeerd kunnen worden in een protoplasten-systeem
door gelijktijdig een groot aantal cellen teinfecteren en dan de ontwikkelingvan de
cytopathische structuur elektronen-microscopisch te vervolgen.
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Summary
Localization oftheRNAreplication ofcowpeamosaicvirus

Chapter 1 describes the aim of this investigation: the localization of the RNA
replication ofcowpea mosaicvirus (CPMV) in theinfected cell oftheprimary leaves
ofcowpea.Literature onlocalization of RNA replication ofplant virusesisreviewed
andpropertiesofCPMVaredescribed.
Thematerial and methods commonly usedin thiswork aredescribed in chapter 2.
Methods developed during this study are dealt with in appropriate sections of the
other chapters.
The behaviour of purified double-stranded RNA of CPMV by electrophoresis on
polyacrylamide gels (PAAGE) is described in chapter 3.The electrophoresis pattern
hastwopeaks (fig. 3).It wasshownbymolecular hybridization that the slowmoving
peak contained onlydouble-stranded RNA of Bcomponent, whilethe faster moving
peak consisted of double-stranded RNA ofBand Mcomponent (fig.4and table4).
Thedouble-stranded RNAafter PAAGEwasRNaseandDNaseresistant(fig.5and6
respectively).
Chapters 4 and 5describe how cell structures from a leaf homogenate are centrifuged on discontinuous sucrose gradients (figs 7 and 11). The distribution of DNA
(table 5)among gradient fractions wascompared with that of double-stranded RNA
(tables6and 7).From thisitwasconcluded that nucleiwerenotinvolvedintheviral
RNA replication. Replicating RNA of CPMV wasdetected in gradient fractions by
pulselabel-experiments and PAAGE (figs 10, 12and 13)(using the properties of the
double-stranded RNA as described in chapter 3).Only one special fraction, fraction
I ofgradient 45/37,contained themajority ofthisreplicating, hybridizable RNA.
Characterization of the double-stranded RNA in gradient fractions by electron
microscopy revealed two mainlengths,onefor M-double-stranded RNA and one for
B-double-stranded RNA, of 1.1/an and 1.8/imrespectively (figs 8and9).
Electron microscopy oftheinfected cell (fig. 14) and of gradient fractions (figs15,
16and 17)isdealt within chapter6.Theinfected cellhasacytopathic structureinthe
cytoplasm near the nucleus. This cytopathic structure is mainly characterized by
vesicularmembranesembeddedinamorphouselectron-densematerial.Thecytopathic
structures were not distributedat randomamonggradientfractions. Theywerefound
mainlyinfraction I ofgradient 45/37,inwhichnonucleiand onlya small amount of
thechloroplastswerepresent(figs 16 and 18). Itwasthisfraction inwhichmostofthe
replicatingRNAofCPMVwasshowntobepresent.
Autoradiography (figs 19and 20),revealed that the RNA replication of CPMV is
associated with thevesicular membranes in the cytopathic structure.
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