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1. Inleiding
1.1. Doelstellingen
Indeafgelopentienjaar isgebleken dat veelRNA-plantevirussen eengenoom
hebben dat isverdeeld oververschillende deeltjes. Zo'ngedeeld genoom bestaat
uit twee ofmeer verschillende RNA's. BijRNA-diervirussenkomen ookwel gedeelde
genomenvoor,maar daarbijworden de genoomdelenniet,zoalsbijplantevirussen,
aangetroffen inafzonderlijke viruspartikels maar zijn zijtezamenopgenomen in
eendeeltje.
Hetvoorkomenvan eengedeeld genoom isbijplantevirussen geenuitzondering. Het istotnu toebewezen respectievelijk aannemelijk gemaakt bij zeven
van de zestien benoemdegroepen vanplantevirussen (Fenner,1976)enbij drie
niet ineen groep gerangschikte virussen (Tabel1.1).
Devraagrijstwat debiologische betekenis isvan deverdeling vanhet
genoom. Iszijvoor hetvirusvanbelang omdat degenetische variatie kan worden
vergroot dooruitwisselingvangenoomdelen tussen natuurlijke varianten van het
virus? Of ishetvoorkomen van afzonderlijke,alsmRNA's optredende virus-RNA's
noodzakelijk voorregulatie van deaanmaak vanvirus-specifieke eiwitten naar
hoeveelheid,tijdstip ofplaats inde gastheercel? Inditverband kanmen ook,
meer direct,devraag stellen hoedandeverdeling isvande functies overde
verschillende genoomdelen.
Deverdeling van de totalegenetische informatie vanhetvirus over twee of
drie "chromosomen"geeft mogelijkhedenvoor debestudering vande functieverdeling. Bijeengedeeld genoom ishetmogelijk langsexperimentelewegnieuwegenotypen samente stellen doorcombineringvangenoomdelen van genetisch verschillendeherkomst. Bestuderingvande eigenschappen vandezenieuwe genotypenmaakt
hetmogelijk deze eigenschappen endedaaraan tengrondslag liggende functies
vanhetvirusgenoomteassocierenmetbepaaldedelenvanhet genoom. Functies,
gelokaliseerd inverschillende genoomdelen,kunnen daardoor van elkaar worden
onderscheiden ennader gedefinieerd.
Wanneer ook genprodukten vanverschillende genoomstukkenkunnen wordengekarakteriseerd kandit leiden tothetverbinden vandezegenproduktenmetspecifieke functiesvanhetvirus. Alduskandedeling van hetgenoom van voordeel
zijnvoor het onderzoek naar deprocessen vanvirusinfectie en-vermenigvuldiging.
Eenvirusdat zichvoor zulkonderzoek goed leentishet cowpea-mozaiekvirus (CPMV,Van Kammen,1971a). Dit iseenplantevirus met kleine,isometrische
virusdeeltjes eneentweedelig RNA-genoom. Detwee RNA's,metmolecuulgewichten
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van 2,02 en 1,37 x 10 D,komenafzonderlijk voor inverschillende deeltjes.
Door hunverschil indichtheid kunnen deze deeltjes door middelvan centrifugeringvan elkaarworden gescheiden. Hierdoor ishetmogelijk de genoomdelenapart
inhanden tekrijgen.
Er isreedsveelbiochemisch onderzoek met CPMVverricht ter karakterisering
vanhet virus,het RNA endevirusspecifieke eiwitten. Inditproefschrift wordt
genetisch onderzoek aan CPMV beschreven dat kan dienen ter ondersteuning vanhet
biochemische onderzoek. Veelaandacht werd besteed aan kunstmatig gelnduceerde
mutantenomdatdergelijke mutanten,zoalsbij onderzoekingen metveledier-en
bacterievirussen reeds isgebleken,van zeer veelnut kunnen zijnbijbestudering vanhetvermenigvuldigingsproces.
Dedoelstellingen vanhet hierbeschreven onderzoek kunnen dan ook als
volgtwordenweergegeven:
1.

Hetuitwerken vanmethodenvoor hetverwekken en isoleren vanmutanten van
CPMV envoor het lokaliseren van demutaties indebeide delenvanhet
genoom.

2.

Hetverkrijgen vanmutanten voor gebruik inhet onderzoek vanhet infectie-

3.

Hetverschaffenvaninzicht inde functieverdeling tussen debeide delen

proces.

van het genoom.

1.2. Literatuuroverzicht
1.2.1.Virussenmet eengedeeld genoom
Het concept vanhet gedeelde plantevirusgenoomwerd geformuleerd in 1968
op grond vanderesultaten van onderzoekingen met cowpea-mozaiekvirus (CPMV)
enalfalfa-mozaiekvirus (AMV). Dedeeltjespopulatiesvanbeidevirussen zijn
heterogeen,zijbestaanuit twee,respectievelijk vier typen van nucleoproteinen,
die componentenworden genoemd.
Van Kammen (1968)steldevast datde twee nucleoproteine-componenten van
CPMV afzonderlijk niet infectieus zijnmaar samengevoegd wel. Hij veronderstelde
dat ieder der componenten eendeelbevatte van de informatie dienodig isvoor
virusvermenigvuldiging.
Van Vloten-Dotinget al. (1968)vonden bij AMV eveneens een wederzijdse
afhankelijkheid vannucleoproteine-componenten. Bovendienbleek dat heterologe
combinatiesvan componenten vanverschillende stammeneigenschappen van beide
ouderstammenvertoonden innieuwe combinaties. Zijverklaarden ditdoor aan te
nemendat iedere component een specifiek deelvanhetAMV-genoombevatte.
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Sindsdien isdehypothese van het gedeelde genoom ondersteund door vele
waarnemingen,ookmet andere virussen. Voor een gedetailleerd overzicht van de
ontwikkelingvan het inzicht indit fenomeen wordt verwezen naar Jaspars (1974).
Thans iseenmeerdelig genoom aangetoond ofwaarschijnlijk gemaaktbij vele
plantevirussen. Eenoverzicht vandeze virussen isgegeven intabel 1.1. Voor
aldeze virussenwerd vastgesteld datvoor infectie een combinatie vannucleoproteine-deeltjes,respectievelijk van klassen van het RNA nodigis.
Devirussen (Tabel 1.1)vandetobra-,como- ennepovirusgroep enpea
enationmosaic virus (PEMV)en soil-borne wheat mosaic virus (SbWMV)hebben
twee soortennucleoproteine-deeltjesen twee RNA-klassen. Meestalgeldt dat het
langste RNAvoorkomt inhet grootste of zwaarste deeltje enhet kortste RNA in
het kleinste of lichtste deeltje.Bijnepo-virussen echter bevatten de zwaarste
deeltjeshetzij een langRNA,hetzij twee korte RNA's (Diener en Schneider,
1966; Murant etal.,1972). Bijallevirussen met twee RNA's zijn beide RNA's
nodig voor infectie.
De isometrische nucleoproteine-deeltjesvanvirussen van de bromovirusgroep hebben alle dezelfde diameter en sedimenteren homogeen in een suikergradient. Incesiumchloride-gradientenvertonen zij echter kleine verschillen in
dichtheid. Cowpea chlorotic mottle virus (CCMV)heeft componentenmet drieverschillende dichtheden,bromemosaic virus (BMV)twee.Beide virussen hebben
vier RNA'smet verschillend molecuulgewicht,volgens aflopend molecuulgewicht
aangeduid alsRNA 1,2,3en t. DeRNA's 1en 2komen ieder apart in deeltjes
voor,deRNA's 3en 4zijn samen in eendeeltje opgenomen. Voor infectie zijn
de drie langste RNA's nodig (Lane en Kaesberg, 1971). Uit translatieproeven in
vitroblijkt dat RNA4het cistron voorhetmanteleiwit bevat (Shih en Kaesberg,
1973). Dit cistron komtook voor inRNA 3 (Shih etal.,1972). Hettotale genoom
wordt dusgevormd doorde RNA's 1,2en 3.Hoewel RNA 4niet noodzakelijk is
voor infectie verschijnt hetwel indenakomelingschap,ook alwas het niet
aanwezig inhet inoculum. Dit suggereert dat RNA 4tijdens dereplicatie ontstaat uit RNA 3.
Eenverdeling vanhet genoom als bijbromovirussenkomt ook voor bij
virussenvan de cucumovirusgroep ende ilarvirusgroep enbij AMV (VanVloten-Doting, 1976). Bijde cucumovirussen isonderscheid opnucleoproteineniveau
niet ofnauwelijksmogelijk door de uiterst geringe verschillen in dichtheid
der componenten (Lot en Kaper, 1976a). Derangschikking der RNA's lijkt ook bij
dezevirussen echter te zijnalsbij BMV (Lot en Kaper, 1976b). Ilarvirussen
hebben ook drie nucleoproteinen envier RNA'smaar hoedeze RNA's over de deeltjes zijn verdeeld isniet bekend. Het ismogelijk dat denuoleoproteine-compo-
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Tabel 1.1. Heterogeniteit inde meer-componentenvirussen.

NUCLEOPROTEINEN
Virusgroep

Tobravirusgroep

staafvormig

Comovirusgroep

polyedervormig

Nepovirusgroep

*

polyedervormig

polyedervormig

*

staafvormig

Bromovirusgroep

polyedervormig

Cucumovirusgroep

Te onderscheiden opbasis van

Morfologie

polyedervormig

Tabaksratelvirus
(stam PRN)
Cowpeamosaic virus

Lengten (nm)

186

- 75

sed.coeff. (S)

115

- 9-5

Tobacco ringspot virus

sed.coeff. (S)

136

- 99

Raspberry ringspot
virus
Pea enation mosaic
virus
Soil-borne wheat
mosaic virus

sed.coeff. (S)

130

- 92

sed.coeff. (S)

112

- 99

lengten (nm)

295

- 148

Bromemosaic virus

dichtheid (g/cm ):1,355 - 1,348

Cowpea chlorotic
mottle virus
Cucumber mosaic virus

dichtheid (g/cm 3 ): 1,364 -1,360 - 1,356

Tomato aspermy virus

geen onderscheid mogelijk

dichtheid (g/cm 3 ): 1,3728 -1,371 -1,3627

Ilarvirusgroep

polyedervormig

Tobacco streak virus

sed.coSff. (S)

:109 • - 93

*

bacilliform

Alfalfa mosaic virus

lengten (nm)

: 64

Hordeivirusgroep

staafvormig

Barley stripe mosaic
virus

lengten (nm)

- 51

: 148

- 78
- 43

125

* Virus dat nog niet ineen groep is ondergebracht.

nenten iedermeer dan een klasse RNA bevatten (Fulton, 1975). De RNA'svan AMV
komen iederapart voor inbacilliforme deeltjes vanverschillende lengte.Van
het vierde RNA komen tweeketens voor inde kortstedeeltjes.
Hoewel de RNA's 1,2en 3tezamenhet gehele genoom van AMV vormen kunnen
zijbij inoculatie alsgeisoleerd RNAtoch geen infectie tot stand brengen.
Daarvoor istoevoeging van RNA 4ofhet produkt van RNA 4-,het manteleiwit,nodig
(Bolet al., 1971). Welkerolhetmanteleiwit speelt bij het tot stand komen van
een infectie wordt nog onderzocht.
Denoodzaak vandeaanwezigheid inhet inoculum vanhetmanteleiwit ofhet
mRNAdaarvan isook vastgesteld voor tobacco streak virus (TSV,Van Vloten-Doting,
1975)en andere virussen vande ilarvirusgroep zoals citrus leafrugose virus
(CLRV,Gonsalves en Garnsey, 1975a), citrusvariegation virus (CVV,Gonsalves
en Garnsey, 1975b), necrotic ringspot virus (NRSV)enrosemosaic virus (RMV)
(Gonsalves en Fulton, 1977). Zelfs isvastgesteld dat de eiwitten van deze
virussen,daaronder begrepen AMV,voor wat betreft hunrolbijhet tot stand
komen vande infectie inveelgevallen uitwisselbaar zijn (Van Vloten-Doting,
1975; Gonsalves en Garnsey,1975c;Gonsalves en Fulton, 1977).
Uit het feit dat vande intabel 1.1 genoemde meer-componentenvirussen
meerdere typen deeltjes of RNA'salleen incombinatie een infectie kunnenver-
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-29

108

RNA's
Literatuur

Molecuulgewichten (x 10 D)
RNA 1 RNA 2 RNA 3 RNA 4

Harrison 8
Nixon, 1959
Van Kammen,
1971
Randies S
Francki, 1965
Murant et al.,
1972
Hull 8Lane,
1973
Gumpf, 1971

2.5 -1,0
2.02- 1,37
2.3 - 1,4
2.4 " 1,1
1.6 - 1,3
1,81- 0,95

Bancroft, 1972

1,09 - 0,99 - 0,75 - 0,28

Bancroft 8
Flack, 1972
Lot 8 Kaper,
1976a
Habili 8
Francki, 1974a
Lister et al.,
1972
Van VlotenDoting et al.,
1970
Chiko, 1975

1,15 - 1,0 - 0,85 - 0,32

Literatuur

Cooper 8
Mayo, 1972
Reijnders et
al., 1974
Rezaian 8
Francki, 1974
Murant etal.,
1972
Hull 8Lane,
1973
Gumpf, 1971

Lane 8 Kaesberg, 1971
Bancroft, 1971

1.13- 0,82 - 0,70 - 0,28

Habili S
Francki, 1974a
Habili 8
Francki, 1974a
Clark 8Lister,
1971
Heijtink, 1974

1,5 - 1,35 - 1,2

Lane, 1974

1,26 - 1,10 - 0,77 - 0,34
1,26 - 1,10 - 0,90 - 0,43
1.12- 0,94 - 0,70 - 0,35

oorzakenvolgt nogniet dwingend dat het hier gaat om virussen met een gedeeld
genoom. Dewederzijdseafhankelijkheid van de RNA's zounl. een gevolg kunnen
zijnvan deficienties vanverschillende omvang en op verschillende plaatsen in
de onderscheiden RNA's. Indiendithet gevalwas zoudende RNA'snog bepaalde
delen informatie gemeenhebben endus inmeerdere ofminderemate met elkaar
overeenkomen inbasevolgorde. Bij eengedeeld genoom daarentegen vertegenwoordigt elk der RNA's eenuniekdeelvan het genoom en isergeen overeenkomst in
basevolgorde. Hetbestaan vaneengedeeld genoom kan daarombewezenwordendoor
aan tetonen dat devoor infectie van elkaar afhankelijke RNA'sweinig of geen
gemeenschappelijke nucleotiden-sequenties hebben.
Dit isvoor enkelemeer-componentenvirussenonderzocht doormiddelvan
competitie-hybridisatie experimenten.Van Kammen (1971b)toonde zoaan dat de
beide RNA'svan CPMV inderdaad geen gemeenschappelijke basevolgorden hebben.
Darby enMinson (19731berekenden daarentegen dat debeide RNA's van TRVca.
600nucleotiden (6%vanhet lange RNA)indezelfde volgorde hebben. Voor tobacco
rinspot virus (TRSV,Rezaian en Francki,1974)werd zelfs een overeenkomst van
900nucleotiden (14%vanhet lange RNA)vastgesteld. Tussen de twee langste
RNA'svanAMV bestaat evenwel geen of slechts een zeer geringe overeenkomst. De
matewaarin hetderde RNA involgorde overeenkomtmet de twee langere kon nog
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niet wordenvastgesteld doordat preparaten vanhet derde RNA niet konden worden
vrijgemaaktvanbrokstukjes RNAdie het hele AMV-genoomvertegenwoordigen (Bol
et al.,1975). Het langste RNAvanbarley stripemosaic virus (BSMV)heeft
waarschijnlijk weinig ofgeennucleotidenvolgorden gemeenmet de andere RNA's
vandit virus (Palomaretal.,1977).
Dewaarnemingdatgemeenschappelijkenucleotidenvolgorden niet of inbeperkte matevoorkomen indeverschillende RNA's van de onderzochte meer-componentenvirussen bewijstdat het hier gaat omvirussenmet eengedeeld genoom.
Eenverdeling vande totale genetische informatie over twee ofmeer RNA's
iswaarschijnlijk alsblijkt dat deafzonderlijke RNA'sverschillende,specifieke functies vervullen. Functionele specialisatie kanworden aangetoond door
te demonstrerendat karakteristieke biologische functies van het virus kunnen
worden toegeschreven aanbepaalde RNA's. Dit kanworden gedaan door van een
stammet specifiekebiologische eigenschappen de RNA's afzonderlijk te vervangen
door overeenkomstige RNA's van eenandere stam met eenander biologisch gedrag.
Uitvergelijking vandekenmerken der nieuw ontstane heterologe combinatiesmet
dieder ouderstammen kanblijken viawelk RNA dekenmerkende eigenschappen in
de hybriden terechtkomen.Aldus kanworden vastgesteld welk RNA devoor het tot
stand komenvan de eigenschap verantwoordelijke genetische informatie bevat.
Dergelijke onderzoekingen zijnuitgevoerd met velevan de inde tabel 1.1
genoemdeen enkele daarmeeverwante virussen. Indemeestegevallenwarenhiervoor natuurlijk voorkomende stammenbeschikbaar. Een enkele keer werdenkunstmatig geinduceerdemutantengebruikt.
Inditproefschrift worden deresultaten van dergelijke onderzoekingen
metmutanten van CPMVbeschreven. Deresultaten met andere stammen van CPMV en
met anderevirussen zijn samengevat inde tabellen 1.2 en 1.3.
Voor het samenstellenvanhybride combinaties ishet inhet algemeen nodig
omvandebetrokken virusstammende componenten te scheiden. Vaak ishetverschil insedimentatiesnelheid van denucleoproteine-componentenvoldoende groot
om eengoede zuiverheid vandeze componenten tebereiken. Soms isdat echter
niet het gevalenmoet scheiding tot stand worden gebracht op RNA-niveau. Dit is
ook nodig bijnepo-virussen,waarbij korte RNA's ook voorkomen indeeltjes die
tezamenmet deeltjes met lang RNA sedimenteren.
Alsmarker-eigenschappenkunnen uiteraard alleen die eigenschappen worden
gekozen waarin debeschikbare stammen een verschillend gedrag vertonen. Detot
nogtoe gelokaliseerde eigenschappen vormen daardoor eenbetrekkelijk willekeurige greep uit het totaalvanviruseigenschappen. Vaak hangen zij samenmet de
hoedanigheid vanhetmanteleiwit,zoals serologische specifiteit,elektrofore-
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tisch gedrag enoverdracht door eenvector.Vaker nogworden de indiverse waardplanten veroorzaakte symptomenalskenmerkende eigenschappen gehanteerd.
Degenetische inforraatievoor netmanteleiwit blijkt meestalvoor tekomen
inhet kleinste RNA. Verdervalt ergeenduidelijke lijnte ontdekken in deuitkomstenvoor deverschillende virussen.Alleen valt het op datbijvirussenmet
drie-deligegenomen hetaantalaande RNA's toegeschreven eigenschappen groter
isnaarmate hetmolecuulgewichtkleiner is. Eenverklaring hiervoor isnog niet
tegeven.
Bij enkele virussen (CPMV:Wood, 1972;Raspberry ringspot virus '(RRSV):
Harrison et al., 1974;SbWMV:Tsuchizaki et al., 1975;cucumbermosaic virus
(CMV): Marchoux etal.,1974a;AHV:Majorana en Paul, 1969)werden voorheterologe combinatiesvancomponentenofvan RNA's symptomen beschreven die afweken
van dievandebeide ouderstammen. De symptomen van de ouderstammenwerden in
die gevallen blijkbaar bepaald door tenminstetwee RNA's,waarbij vervanging van
iederderbetrokken RNA'sleiddetotverandering in symptomen.
Parenvanreciproke hybride isolaten van TRV (Sanger, 1969), RRSV (Harrison
etal.,1974), SbWMV (Tsuchizaki et al.,1975), CMV (Marchoux et al.,1974b)werden ook onderling gerecombineerd. Dedaaruit resulterende isolaten hadden weer
het fenotype vandeoorspronkelijke ouderstammen. Hybride isolaten van CPMV
(Wood,1972)enAMV (Dingjan-Versteegh etal.,1974)werden gerecombineerd met
elk derbeide ouderstammen. Ook uit dezerecombinatieswerden weer isolatenverkregen die zich in fenotypeniet onderscheidden van de oorspronkelijke ouderstammen. Uit deze uitkomsten blijkt dat de RNA's tijdens huntijdelijke combinatie
met andere partners inde hybriden hun identiteit behielden enniet door mutatie
of intermoleculaire recombinatieveranderden ingenetische inhoud.
Opmerkelijk isdat infectieuze hybridestammenkonden worden verkregen uit
combinatiesvanRNA'svanverschillende virussen t.w. van BMV en CCMV (Bancroft,
1972)envan CMV en tomato aspermy virus (TAV,Habili en Francki,1974b). BMV
en CCMV zijnwel serologisch verwant (Scott en Slack,1971)maar het zijn toch
duidelijk verschillende virussen,iedermet een eigenkarakteristieke waardplantenreeks. TAV en CMVworden eveneens alsverschillende virussen beschouwd en
zijn zelfs inhet geheelniet serologisch verwant.
Met TSV isveelkruisingswerk verricht (Fulton, 1970-,1972,1975). Kruising
had steedsplaatsdoormengingvanheterologe nucleoproteine-componenten. Debetrokkenbiologische eigenschappen bleken daarbij via verschillende componenten te
kunnen overerven. Hieruitwerd afgeleid dat in iedere nucleoprotelne-component
meerdereRNA-klassenvertegenwoordigd zouden zijn (Fulton, 1975). Daardoor kan
geenverband wordengelegd tussendeeltjes-typeen RNA^klasse. Het isdusook
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nietmogelijkommarker-eigenschappentoetewijzenaanspecifieke RNA's. Om
dezeredenmoest intabel 1.2 de lokalisatie van TSV-markerswordenweggelaten.
Hetfeitdat inmeer-componentenvirussen goed gedefinieerde biologische
eigenschappen kunnen worden geassocieerdmet eenbepaalde RNA-component wijst
op een functionele specialisatie van die RNA-component. Zbudevoor een bepaalde
eigenschap benodigde genetische informatievoorkomen opmeerdere RNA'sdanzou,
bij vervanging van Senvan die RNA's,de eigenschap zichmoetenblijven manifesteren tenzij het desbetreffende deelvan het genoomniet tot expressie zou kunnen
komen. Aangezien deze laatstemogelijkheid niet apriori kan worden uitgesloten
isconstatering van een functionele specialisatie op zichzelf geen afdoend bewijs
voor het bestaanvan eengedeeld genoom. Daarvoor ishetnodigdat aangetoond
wordt dat ergeen ofweinig gemeenschappelijkebasevolgorden voorkomen inde
verschillende RNA's,zoalshiervoor reedsuiteengezet werd.

1.2.2. Cowpea-mozaiekvirus
Cowpea-mozai'ekvirus (R/l:1,4/25+2,0/36:S/S:S/Cl)iseen vande virussen
die eenmozaiekziektevan het tropische peulgewas cowpea, Vigna

unguiaulata,

veroorzaken (Bos,1964-). Cowpeas worden intropische landenveelgeteeld als
voedsel voormens endier. Zowel zaden alspeulen enbladerenworden gegeten.
Bijernstige aantasting door CPMVkunnen alleplanten geinfecteerd zijn. De
opbrengstderving kan 40-60%belopen (Gilmer et al., 1974). Overigens kunnen de
veleverschillende cowpea-rassen op zeeruiteenlopende wijze op infectie reageren. Immuniteit,tolerantie en overgevoeligheid komen voor,terwijl ook de
eventuele systemische symptomenperras zeerkunnen varieren in hevigheid
(Robertson,1965;Williams,1975). Hetviruswordt door kevers (bladhaantjes)
overgebracht (Chant,1959;Van Hoof,1963)maar isook gemakkelijk door mechanische inoculatie over tebrengen. Dewaardreeks isgrotendeels beperkt tot de
leguminosen.
Agrawal (1964)vergeleek vijf isolaten vanverschillende herkomstmet
elkaar endeelde zeop grond vanwaardreeks,symptomen en serologische eigenschappen in intwee stammen,de gele en de "severe"stam. Laterwerd door Swaans
enVan Kammen (1973)nogmaals eenvergelijking gemaaktvanbeide stammen. Deze
auteurskwamen totde conclusie datde stammen toch nog zoveelvan elkaarverschillendat zij eigenlijk alstweeverschillende virussenbeschouwd moeten
worden. InWageningen werd,enwordt nog,veelonderzoek verricht met isolaten
van degele stam. Ook voor het hierbeschreven onderzoek werd gebruik gemaakt
van een isolaat uit de gele stam.
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Het viruskanopbetrekkelijk eenvoudigewijzeworden gezuiverd uitprimaire
cowpea-bladeren (Van Kammen, 1967). Hoge opbrengsten zijndaarbijmogelijk,tot
200mg per 100gbladmateriaal (Van Kammen, 1971).
Devirusdeeltjeszijn icosaedrisch vanbouwmet eengrootste diameter van
24nm (Geelen, 1974). Deeiwitmantelwordt gevormd door tweeverschillende soorten eiwitmoleculen.Wuen Bruening (1971)vonden voor deze eiwitten molecuulgewichtenvan 22.000 Den42.000 D. Door Geelen et al. (1972)werden demolecuulgewichten bepaald op 22.000 - 25.000 Den44.000 D. Vanbeide eiwitten komen 60
moleculenper deeltjevoor. Degrote eiwitsubeenheden zijn gegroepeerd rond de
5-talligepositiesendekleinerond de 3-talligeposities daartussenin (Crowther
et al.,1974). Het voorkomenvantweemanteleiwitten isook gerapporteerd voor
andere virussen vandecomovirusgroep (Kassanis etal.,1973;Blevings en StaceSmith,1976;Jones enBarker, 1976).
Bij zone-centrifugering ineen suikergradient blijkt het virusuit drie
centrifugale componententebestaan die opgrond vanhunpositie indecentrifugebuis worden aangeduid als top(T)-, midden(M)- enbodem(B)-component. Decomponenten bestaan uitmorfologisch identieke deeltjesmet verschillende RNA-inhoud.
T-,M- enB-component worden gevormd door deeltjes met respectievelijk 0,25en
36% RNA. De sedimentatiecoefficientenvandeze componenten zijn respectievelijk
58, 95en 115 S. Eenovereenkomstige heterogeniteit wordt aangetroffenbijde
anderevirussen vandecomovirusgroep (Tabel1.4).

Tabel 1.4.Heterogeniteit indevirussen der comovirusgroep

Virus

Squashmosaic virus
Broad bean true mosaic
virus
Beanpod mottle virus
Cowpeamosaic virus
Radishmosaic virus
Broad bean stain virus
Red clover mottle virus
Peagreenmottle virus
Peamild mosaic virus
Beanrugosemosaic virus
Quailpeamosaic virus
Andean potatomottle virus

Sedimentatiecoefficienten
T
M
B

56

54
58
57
60
55

98
91
100
97
100
95

Literatuur

111

Rice etal.,1955

119
112
119
116
127
125

Paul, 1961/2
Bancroft, 1962
Agrawal, 1964
Campbell,1964,1973
Gibbs etal.,1968
Valenta en Marcinka,1968
Lapchic et al.,1976
Valenta etal.,1969
Clark,1972
Gamez, 1972
Moore, 1973
Salazar en Harrison,1978

?

9

9

55

94

119

9

9

9

57
53

93
93

112
112

Opgrond vande overwegingen genoemd in 1.2.1 ende resultaten vermeld indit
proefschrift worden deRNA'suit M- en B-component (M-en B-RNA)beschouwd als
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afzonderlijke delenvanhet CPMV-genoom. Bijevenwichtscentrifugeringvan CPMV
in CsClworden meestal vierbanden inde gradient waargenomen. De B^component
komtdaarbijvoor intweebandenmetverschillendedichtheid (Bruening,1969;
Wood,1971;Geelen, 1974).
Behalve door de centrifugaleheterogeniteit wordt CPMV ook gekenmerkt door
het optreden van twee componentenmet verschillende elektroforetische mobiliteit: de 'slow' (S)en de 'fast' (F)component (Agrawal,1964;Semancik, 1966).
Deze elektroforetische componenten komenvoor inpreparaten van alle drie de
centrifugale componenten (Semancik, 1966). Invivo wordt deverhouding tussen
de hoeveelheden S- en F-component inde loop van het infectieproces kleiner,
waarschijnlijk alsgevolgvan omzettingvan de S-inde F-vorm (Niblett en
Semancik, 1969). Invitro heeft deze omzetting ook plaats bij bewaring van virus
inplantesap envan gezuiverd virus,waarschijnlijk als gevolg van de aanwezigheid vanproteolytische enzymen. Deomzetting kanversneld worden nagebootst
door incubatie met trypsine enchymotrypsine en iseen gevolg van afsplitsing
van een aantalaminozuren van het kleinste dermanteleiwitten (Niblett en
Semancik,1969;Geelen et al., 1973).
Uit planten,gei'nfecteerdmet CPMV,kan virusspecifiek dubbelstrengig RNA
worden gelsoleerd. De tweemeestvoorkomende lengten vandeze dubbelstrengige
moleculen zijn die,welkeverwacht kunnen worden vande replicatieve vormenvan
de RNA'suitM^ en B-component. Dezebeide RNA's worden dusgerepliceerd via
een eigen replicatieve vorm (Van Griensven etal.,1973).
Incellenvan geinfecteerde cowpea-planten worden,meestaldicht bij de
kern,cytopathische structuren waargenomen die bestaan uit opeenhopingen van
vesiculairemembranen inamorf,elektronendicht materiaal (Vander Scheer en
Groenewegen,1971;De Zoeten etal.,1974). Deze cytopathische structuren kunnen
door centrifugering indiscontinue suikergradienten worden afgezonderd (Assink,
1973). Inde fracties waarin zevoorkomenwordt ookhet dubbelstrengigvirus-RNAaangetroffen. Autoradiografie toonde aan dat gelabelde RNA-precursors worden gevonden in demembraanmassa'svan de cytopathische structuren. Ditsuggereert dat RNA-replicatieplaats heeft in samenhangmet demembraanstructuren
(De Zoeten et al.,1974).
Datmembraansystemenbetrokken zijnbijdereplicatie volgt ook uit het
feitdat uit geinfecteerde cowpea-bladeren eenmembraangebonden,virusspecifieke
replicase kanworden gei'soleerd (Zabeletal.,1974). Dereplicase kan,metbehoud van deactiviteit,van demembranen worden vrijgemaakt door wassen ineen
Mg -deficie'ntebuffer. Hetenzymblijkt daarna geen voorkeur tehebben voor
M-RNA,B-RNA ofeenmengselvan deze RNA'salsmatrijs (Zabel etal., 1976).
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Blijkbaar heeft transcriptie van M-en B-RNA plaats door dezelfde replicase,
Bijin-vitro-translatievan M-en B-RNA in konijne-reticulocytenlysaat
(Pelham en Stuik,1976)entarwekiemenextract (Davies et al., 1977)ontstaanreproduceerbaar grote polypeptiden metmolecuulgewichten van 118.000 en 131.00Q D
voor hetM-RNA en 185.000voorhet B-RNA. De informatievoor deze eiwittenbeslaat een zeergroot deelvan het CPMV-genoom. Waarschijnlijk gaat het hier niet
om artefacten vanhet in-vitro-systeem want uit geinfecteerde cowpea-protoplasten
kunnen ook grote eiwittenmet overeenkomstigemolecuulgewichten worden geisoleerd,
Het ismogelijk dat de grote translatie-produkten precursors zijndiena hun
vormingworden gekliefd tot kleinere functionele eenheden.
Protoplasten van cowpea kunnen invitromet CPMV worden geinfecteerd. Daarbij kunnen infectiepercentages van 90%enmeerworden bereikt. Compleet virus
verschijnt 12uurna de infectie. Tot 36uurna de infectie neemt devirushoeveelheid indeprotoplasten zeer sterk toe (Hibiet al.,1975), Opmerkelijk is
dat ook protoplasten van Samsun-tabak door CPMV kunnen worden geinfecteerd,hoewelde intacteplanten vandit tabaksras niet vatbaar zijnvoor het virus
(Huber et al.,1977).
Protoplastcultures zijn homogene systemendie goede mogelijkheden bieden
voordebestudering van het infectieproces van CPMV. Het isteverwachten dat
het gebruik vandefectemutanten in infectieproeven met protoplastcultures kan
bijdragen tothetverkrijgen van inzicht inhetverloop van het vermenigvuldigingsproces van CPMV.
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2. Materiaal en mettioden
2.1. Virus enplantemateriaal
Alswild-type CPMVwerd gebruikt een laboratoriumcultuurvan het gele-stamisolaat Sb (Agrawal,1964). Materiaal van dit isolaat werd beschikbaar gesteld door Dr.L. Bos,Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek,Wageningen,
uit dedoor hem samengestelde collectie van virussen van vlinderbloemige gewassen (Bos,1969). De inhet onderzoek betrokken mutantenwerden alleuit dit
Sb-isolaatverkregen.
Voor dekarakterisering endeonderscheiding vanwild-type CPMV endedaarvanafgeleidemutantenwerd gebruik gemaakt van devolgende toetsplanten: Vigna
unguiculata
vulgaris

(L.)Walp.,rassen Blackeye Early Ramshorn en Early Red en

Phaseolus

L,,rassen Scotia,Pinto,Beka en Noordhollandse Bruine. De eerste

tweebonerassen reageerden op inoculatie met CPMVmet devormingvan lokale
lesies,de laatste tweerassenwerden systemisch geinfecteerd. Derassen Scotia
en Bekawerden alleen gebruikt inde eerste experimenten met mutant N3. Omdat
daarna vandeze bonerassen geen zaad meer verkrijgbaar was,werden zij inde
onderzoekingen met deoverigemutanten vervangen doorrespectievelijk Pinto en
Noordhollandse Bruine.
Intabel 2.1 zijndeherkomsten van het zaad van de gebruikte cowpea-en
bonerassen weergegeven.
De cowpeas enbonen werdenrechtstreeks in stenen potten (diameter 12 cm)
gezaaid ingestoomde Triopotgrond,bestaande uit turf en zand,waaraan wastoegevoegd enige kunstmest. Iederepotbevatte 1-3 planten. Alleen van Early Red
werden soms4plantenperpot gebruikt. De zaden van ditraswerden voor het
zaaienaangevijld om eenbetere kieming teverkrijgen.
Deplanten werden opgekweekt indekasbij een temperatuurvan 20-23 C. De
relatieve luchtvochtigheid varieerde gewoonlijk tussen 50en95%.
Inlente en zomerontvingen deplanten alleen daglicht. Indemaanden okto^
bertot enmetmaartwerd eendaglengte van 16uurbereikt door bijbelichting
met Philips HPI/Thoge druk kwiklampen of "TL"F/65W/33buizen met een lichtsterkte van 2000-4000 Luxterhoogte vande geinoculeerdebladeren. Bijexperimentenmet temperatuurgevoelige isolaten werden deplanten geplaatst in Sherer
klimaatkasten,model 255-6,bij temperaturenvan 22 en 30C. Detemperatuurschommelingen indekasten besloegen ten hoogste 1 ,Deverlichting inde kasten
wasmet Sylvania F48 T12/CW/Hobuizen en enkele gloeilampen tot een lichtsterkte
van 8000-12000 Luxterhoogte van de geinoculeerde bladeren. Inoculatie van de
planten had altijd plaats opdeprimairebladeren enwel 8-10 dagen nahet zaai-
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Tabel 2.1.Herkomstenvanhet zaadvandegebruikte cowpea-enbonerassen.
Ras

Leverancier

Vignaunguiaulata
BlackeyeEarlyRamshorn
V. unguiaulata
Early Red (PI 293506) si

W.Atlee Burpee Co.,PhiladelphiaPa,
U.S.A.
Plant Introduction Germplasm Resources
Laboratory,Agricultural Research Service,
USDA,BeltsvilleMd.,U.S.A.

Phaseolus vulgaris
Scotia
P. vulgaris
Pinto (UI111enUI 114-)

Corneli Seed Company,StLouisMi.,U.S.A.
AgriculturalExtension Service,College
ofAgriculture,UniversityofIdaho,
TwinFallsBranch Experiment Station,
Kimberly Id.,U.S.A.

P. vulgaris
BekaenNoordhollandse Bruine

Koninklijke Bloembollen-enZaadhandel
van Tubergen B.V., Haarlem

*)ToenvanhetrasEarly Red geen zaadmeergeleverd konworden,werd ditras
inWageningeneenmaligvermeerderd.HetinWageningengeteeldemateriaalvertoonde dezelfdereactiealshet uitAmerikaontvangenmateriaal.
en,juistvoordat het eerste secundaireblad zichgingontplooienenhet internodiumdaaronder zichstrekte.Alsslijpmiddelwerd carborundumpoeder,grofte
500,gebruikt.Voorhet inoculerenwerd iedereplant terondersteuningaan
pokendraadbevestigdmetbehulpvan eenanjerring. Inoculatievangrote partijenplantenwerd uitgevoerd metuitgekookte schuimplastic sponsjes,die slechts
eenmaalwerdengebruikt. Moestenmeerdere inocula iederopslechtsenkeleplanten
wordengelnoculeerd,dangebeurdeditmet glazen spatels,waarvanhet afgeplatte
eind geruwd was.Wanneervoor hetbereidenvandevoordeze inoculatiesbenodigde
viruspreparaten stukjesbladmoestenwordengehomogeniseerd danwerd dit gedaan
met behulp vandeglazen spatelsopgeruwdehorlogeglazen.Alsbufferwerd voor
alle inocula gebruikt 0,01MfosfaatbufferpH7.0.
Speciale zorgwerd besteed aanhet virusvrijmakenvanalhet gebruikte
materiaal.Glaswerkwerd voorhetgebruik gedurendetenminste eennachtineen
droogstoofbij 140Cgehouden.
Wild-typevirusenmutantenwerdeninstand gehouden doormiddelvan
achtereenvolgende lokale-lesietransfers,eerstopScotiaenlateropPinto.
De
gehomogeniseerde lesieswerdenniet alleenopdelokale-lesiewaard,maar ook
op
alleanderedifferentierendewaardrassengelnoculeerd tercontroleophetbehoud
vande specifiekeeigenschappenenvoorhet opsporenvaneventueleverontreinigingen.Van iederemutantwerdensteedsdrie isolatenaangehouden.Wanneereen
isolaatverontreinigd bleekte zijnofanderszins nietvoldeed aande criteria
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werd hetverwijderd envervangen door eennieuw isolaat uit eender overige
twee.
Voor het bewaren van isolaten gedurende langere tijd werd virusbevattend
plantemateriaalbewaard bij -20 of -35 Cof gedroogd boven calciumchloride,
zoalsbeschreven door Bos (1969).

2.2. Infectiositeitstoetsen
De infectiositeit van viruspreparaten werd vastgesteld doormiddelvan
lokale-lesietoetsen opprimairebladeren van Scotia-of Pinto-bonen. Debladeren
werden afgeplukt en langsdemiddennerf intwee gelijke helften gesneden. Nabestuivenmet carborundumpoeder werden twee ofdrie druppels van de te toetsen
virusoplossing op iederebladhelft gelegd enuitgestreken met schuimplastic
sponsjes. Na afspoelen met leidingwater werden debladhelften in petrischalen
opvochtig filtreerpapier gelegd enbij 19 en continue belichting geplaatst.
De lokale lesieswerdenna 4-of 5dagen geteld.
Tetoetsen virussuspensies werden meestalop 8,10of 12linkerbladhelften
getoetst. Opallerechterbladhelftenwerd een standaard Sb-inoculum gebracht
dat gemiddeld tussen 50en 150lokale lesies per bladhelft gaf.Deinfectiositeiten van degetoetste virusoplossingen werden met elkaar vergeleken op basis
van de totale aantallen lesies op de linker helften,uitgedrukt als percentage
vande totale aantallen lesies opde corresponderende rechter controlehelften.
Somswerden virussuspensiesrechtstreeks met elkaar vergeleken opbladhelften,afkomstigvan dezelfdeplant.

2.3,Viruszuivering
Wild-type virus ende daaruit gefsoleerdemutantenwerden gezuiverd uit
geinoculeerdeprimaire bladeren van Blackeye-cowpeas. Debladeren werden 12-14dagen na inoculatie geoogst envoordat zijwerden verwerkt bij -20 of -35 bewaard. Zuivering had plaatsvolgens depolyethyleenglycol-NaClmethode,beschrevendoor Van Kammen (1967),
De concentratie van het gezuiverde virus werd spectrofotometrisch bepaald,
waarbij alsextinctie van 1rag/mlvirus bij een lichtweg van 1cm eneen golflengte van 260nmwerd aangehouden E

=8.1.

Demate van zuiverheid van eenpreparaat werd voldoende geacht wanneer de
verhouding tussen maximum enminimum absorptie (E

/E

)tenminste 1,37 was en

bij een golflengte van 320nmgeen ofbijna geen extinctie meer werd gemeten.
Eendergelijk preparaat gaf,gedurende de eerstemaandenna zuivering,inde

infectiositeitstoets ineenconcentratievan 0,5 ug/mlgemiddeld 50-150 lokale
lesiesperbladhelft. Gezuiverd viruswerd bewaard in 0,01 M fosfaatbuffer
pH7.0 bij2°C.
Deverhouding van de T-,M-en B-componenten inpreparaten van CPMV en
degei'soleerdemutantenwerd zichtbaar gemaakt door centrifugering ineen Spinco
analytische ultracentrifuge model E,uitgerust met Schlieren-optiek. Dedraaisnelheid was 31.4-10tpm.

2.4. ZuiveringvanM- en B-component
Scheiding vandecomponentenhad plaats door centrifugering van gezuiverd
virus in lineaire 15-30% (w/w)suikergradienten inMSEzonerotoren BXIV en
BXXIX. Degradienten werden gevormd met behulp van een MSEAutomatic Variable
Gradient Former Z-100.Nahet inpompenvan de gradient werd de BXIV beladen
met tenhoogste 40mgvirus in 7ml 7,5% (w/w)suikeroplossing infosfaatbuffer.
Daarnawerd nog 100ml van een 2% (w/w)suikeroplossing in fosfaatbuffer ingebracht omhetviruspreparaat ineendunne laagvan gelijke dikte op enige afstand
vanderotoras tebrengen. Inde BXIVrotor werd 3 1 / 2 - 4 uur gecentrifugeerd
bij 30.000tpm eneentemperatuurvan 8 C. De BXXIX rotor werd op dezelfde
wijze beladen,met dienverstande dat ten hoogste 70mg viruswerd ingebracht.
Centrifugering indeze rotor was gedurende 17uurmet 23.000tpm bij eentemperatuur van 8C.
Nadecentrifugering werdende gradienten uit derotoren gebracht door het
inpompen van een 40%(w/w)oplossing van consumptiesuikerviadebuitenzijde van
derotor.Devolgorde,waarin de componenten uit derotorkwamenwasdaardoor:
T-,M- en B-component. De inhoud van derotoren werd geleid door eenabsorptiemeter engefractioneerd opgevangen. Aandehand vandedoorde absorptiemeter
weergegeven virusconcentratie inde fracties werden per component deverschillendefracties bij elkaar gevoegd. M-en B-componenten werden uit desuikeroplossingen teruggewonnen met polyethyleenglycol enNaClzoalsbeschreven door
Van Kammen (1967).
Na een eerste centrifugering met ongefractioneerd viruswerd de M-component
nog 1-3 maal ende B-component nog 2-5 maalgecentrifugeerd inde zonerotor voor
verdere zuivering. Inhet absorptiepatroon van de gradient van de laatste run
vertoonde de piek,die depositievan de gezuiverde component aangaf,geen
schouder enwerd er geenabsorptie gemeten opdeplaats indegradientwaar de
complementairecomponent verwacht konworden.
De concentratie vandegezuiverde componenten werd spectrofotometrischbepaald,waarbij voor M- en B-component respectievelijk 6,2 en 10,0werdenaange-
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houdenals extinctie van 1mg/mlbij een lichtwegvan 1cmen een golflengte
van 260nm.
Demate,waarin deM-en B-component vrijwaren gemaakt vande complementaire nucleoprotelne-componentwerd vastgesteld doormiddelvan lokale-lesietoetsen,waarin de infectiositeit vandepreparaten van deafzonderlijke componenten vergeleken werd met dievan eenmengsel van deze preparaten. Daarbij was
iedere component inhetmengsel indezelfde concentratie aanwezig als inhet
inoculum van iedere component afzonderlijk. De scheiding van de componentenwerd
voldoende geacht wanneer het gemengdepreparaat tenminste tienmaal zoveel lesies
gafalsde afzonderlijke preparaten van M-en B-component samen. De B-component
bleek altijd nog een geringerestinfectiositeit tebezitten,hoewel door meting
van de absorptie inde laatste gradient geen M-componentmeer konwordenaangetoond. In concentraties van 2,5 yg/mlgafdeafzonderlijke B-component nog ten
hoogste 2lokale lesiesper Pinto-bladhelft. Inde M-component konbijdeze
concentraties vrijwelgeen infectiositeit meer worden aangetoond.
De gescheiden componenten werden bewaard bij 2Cin 0,01 Mfosfaatbuffer
pH 7.0 ofbij -20C in 66%(v/v)glycerineoplossing indeze buffer. Depreparatenwaren onder deze omstandighedenniet langer dan enkelemaandenhoudbaar.

2,5. Bereiding van CPMV-RNA
RNAwerd uit CPMV ofuit de afzonderlijke M- en B-component geextraheerd
met de fenol-cresolmethode. Een oplossing van 2mg/ml virus in 100mM Tris,
5mM EDTA,50mM NaCl, 2%aminosalicylzuur, 1%SDS en 0,1%macaloid,pH 9.0
werd gedurende 10minutenbij kamertemperatuur geschud met een even groot volumevan een oplossing bestaande uit 500gfenol,70ml cresol,0,5 ghydroxyquinoline en 55mlwater. Na centrifugering gedurende 10minuten bij 3000tpm
in een tafelcentrifuge werd dewaterfase afgepipetteerd ennogmaals uitgeschud
met fenol-cresol.Na opnieuw centrifugeren enafpipetteren werd het RNA uit de
waterfase neergeslagen met tweevolumina ijskoude ethanolna toevoeging van
enkele druppels 2a 3MNa-acetaat. Na een verblijf van twee uur indediepvrieswerd het geprecipiteerde RNAafgecentrifugeerd endriemaal gewassen met
70% ethanol,waaraanwaren toegevoegd enkele druppels Na-acetaat. Het RNA werd
daarna opgenomen inRNase-vrije 0,01 MfosfaatbufferpH 7.0 en ingevroren in
porties van 0,1 ml.De fosfaatbuffer was gedurende 10minuten geautoclaveerd
bij 120°C.
20°C.
De concentratie van het RNAwerd spectrofotometrischbepaald waarbij
E„. A ==
24,0
24,0
werd
werd
aangehouden
aangehou alsde extinctie bij 260nm golflengte en 1cm
2bu
lichtweg van1mg/ml RNA.
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Alhet te gebruiken glaswerkwerd RNase-vrij gemaaktdoor het gedurende
tenminste 2uurboven 140Cteverhitten endaarna afgedekt tebewaren.

2.6.Mutagene behandelingmet salpeterigzuur
Demutagene behandeling werd uitgevoerd met salpeterigzuur volgens Mundry
en Gierer (1958).
Viruswerd geincubeerd in eenmengsel van 1volume 1MNa-acetaatbuffer
pH 5.0,1volume 4MNaNO en 2volumina virussuspensie in 0,01 Mfosfaatbuffer
pH7.0 bij constante temperatuur. Incubatie had plaats in eenwaterbad na uitvoerige pre-incubatie vande ingredienten bij de gewenste temperatuur. Devirusconcentratie varieerde per experiment.
RNAwerd geincubeerd met salpeterigzuur in eenmengsel van 1volume 2,5 M
Na-acetaatbufferpH4.2,1volume 2,5 MNaNO en 8volumina RNA-oplossingvan
500of 600ug/ml in 0,01 Mfosfaatbuffer pH 7.0. De temperatuur was hierbij
steeds 22°C.
Bijbehandeling vanvirus zowelalsvan RNA diendenmengsels,opovereenkomstige wijze samengesteld met NaCl inplaats van NaNO ,als controle.
Uitde incubatiemengselswerden met tussenpozen monsters genomen voor het
bepalen van de infectiositeit. 0mdemutagene reactie te stoppen werden de
monsters vanvirusbevattende reactiemengselsaangevuld met een gelijk volume
0,5 M NaHPO waardoor depH op ongeveer 7werd gebracht. Direct daarna werd
nog eensvijftigvoudig verdund met 0,01 MfosfaatbufferpH 7.0 voorhet verlagen
vande zoutconcentratie en hetbereiken vaneenvoor de infectiositeitstoets
geschikte virusconcentratie. Bijhetbemonsteren van reactiemengsels met RNA
werd vijfentwintig- ofvijftigvoudig verdund ineen fosfaatbuffer met zodanige
molariteit enpHdatna deverdunning de pHop 7.0 kwam.

2.7. Isolatievangeinduceerdemutanten
Virus ofvirus-RNA dat zolangmet salpeterigzuur geincubeerd was dat een
laagoverlevingsniveau was bereikt,werd geinoculeerd op een groot aantalPinto-planten ofafgeplukte Pinto-of Scotia-bladeren inpetrischalen. Wanneer uit
het aantal lesiesdat ontstond bleek dat het overlevingspercentage 1%of lager
was,werden de lokale lesies uitgesneden enwerd hetvirus daaruit geinoculeerd
op Pinto-of Scotia-bladeren inpetrischalen voor een snelle toetsop aanwezigheid vanactief virus envoorvermeerderingvanhet virus opkleine schaal.Verschenen opdebladeren lesies,danwerd virusuit eenaantalvan deze lesies
geinoculeerd op eentoetsplantensortimentvoor het opsporen van veranderingen
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inde symptoomvormingen eventuele anderewijzigingen inde fenotypische eigenschappen van de isolaten.Werden inderdaad veranderingen aangetroffendiegedurende enkele generatiesreproduceerbaar bleken,danwerd het isolaat alsmutant
inhet onderzoek betrokken.
Mutanten die nanitriet-behandeling werden geisoleerd,werden aangeduid
met eenvolgnummervoorafgegaandoor de letter N. Zijwerden hierdoor onderscheiden van spontane mutanten,diewerden aangeduid met nummers, voorafgegaan
door de letter S.

2.8.Polyacrylamide-gelelektroforese
Vanmogelijkemutantenwerd het elektroforetische gedragvergeleken met dat
vanwild-type virusdoormiddelvanpolyacrylamide-gelelektroforese. Virusbevattend bladmateriaal werd uitgeperst enhet onverdunde sapwerd gedurende 5minuten
tot 50Cverwarmd ineenwaterbad. Naafkoeling in smeltend ijswerd het sap
helder gedraaid bij 9000ggedurende 20minuten. Het supernatant werd,natoevoeging van elektroforese-buffer englycerine,rechtstreeks op 3%polyacrylamidegelsgebracht. Bereiding vande elektroforese-buffer en gels,elektroforeseen
kleuring vandegelshaddenplaats alsbeschreven door Geelen (19V+).
De isolatenwerden afzonderlijk engemengd met hetwilde typegeelektroforeerd. Ookhetwilde typewerd afzonderlijk geelektroforeerd. Door Geelen (1974)
werd beschreven hoe in CPMVde langzaammigrerende component als gevolgvanproteolytische activiteit kanworden omgezet in een sneller migrerende component.
Wanneer eendergelijke activiteit inverschillende mate indepreparaten van de
tevergelijken isolaten aanwezig is,kan dit aanleiding geven tot verschillende
posities inde gelsvanmetname de langzame componenten,zonder dat er sprake
behoeft te zijnvanverschillen indeoorspronkelijke aminozuursamenstelling van
dedesbetreffende manteleiwitten. 0mdergelijke niet-genetisch bepaaldeverschillen in elektroforetisch patroon tevermijdenwerd,terverkrijging vandegemengdepreparaten,bladmateriaal met het tetoetsen isolaat voor extractie van
het sap gemengd metbladmateriaaldat hetwild-type virusbevatte.
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3. De mutagene reactie
Salpeterigzuur iseen efficient en eenvoudig toe tepassen mutageen voor
plantevirussen (Hennig en Wittmann,1972;Singer en Fraenkel-Conrat, 1974-). In
dereactie met HNCL wordendevrije aminogroepen van debasen vanhet nucleinezuurvervangen door OH-groepen. Cytosineverandert daardoor rechtstreeks in
uracil.Uit adenine ontstaat hypoxanthine. Omdat hypoxanthine zich bij debaseparing gedraagt alsguanine zaldeze desaminering bij dereplicatie leiden tot
inbouwvan guanine indeplaats van deveranderde adenine. Desaminering van
guanine geeft xanthine,dat evenals guanine paart met cytosine,zodat hierdoor
geen vervanging optreedt.
Verandering,respectievelijk vervanging vanbasen van het virus-RNA door
salpeterigzuur betekenen veranderingen indegenetische informatie:het zijn
puntmutaties.Waarneembare gevolgen hebben dezemutatieswanneer zij letaal zijn
ofwanneer zijresulteren ineenweliswaar levensvatbaar maar in fenotypeveranderd virus. Inhet laatste gevaliser eenmutant ontstaan.
Naarmatevirusofvirus-RNA langermet HNO wordt geincubeerd,zullen er
gemiddeld perRNAmeermutaties optreden. Eendeeldaarvan isletaal,zodat een
viruspreparaat met toenemendeincubatietijd verder geinactiveerd zalworden. Ook
deniet-letalemutaties zullen echter inaantal toenemen,waardoor de frequentie
vandemutantenmet veranderd fenotype onder de overlevenden groter zalworden
(Mundryen Gierer,19581. Het zoeken naarmutanten,na behandeling van virus met
salpeterigzuur,kandaarom hetmeest efficient gebeuren bij lage overlevingsniveaus.
Voor CPMVwerd dekinetiek van de inactivering door salpeterigzuur onderzocht omvast te stellen onderwelke incubatie-omstandigheden enna hoeveel tijd
eenbepaald laagoverlevingsniveau bereikt kanworden. Voor het aanbrengen van
mutaties in slechts !£nvandebeide genoomdelen van CPMV ishetnodig M-en
B^componentapartmet salpeterigzuur tebehandelen. Daarom werd ook de kinetiek
vande inactivering derafzonderlijke M- en B-component onderzocht.
De inactiveringssnelheid van gefsoleerdeplantevirus-RNA's isvaak niet
dezelfde alsdie vande intactevirussen (Sehgal en Krause,1968;Sehgal,1973;
Robinson,19731,Hetzelfde geldtvoor de frequentie waarin levensvatbare mutantenoptreden (Sehgalen Krause,19681,Methet ooghierop werd ook voor CPMVnagegaan hoede inactivering vanhet RNAverloopt,zowelvoor ongefractioneerd
RNAalsvoor M-en B-RNA afzonderlijk.
Eenvergelijking werd gemaaktvan deaantallen mutanten die geisoleerd
konden wordennabehandeling vanvirus envanvirus-RNA met salpeterigzuur.
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3.1. Inactiveringvanvirus envandenucleoproteine-componenten afzonderlijk
Tijdens dereactievanvirusmet HNO was devirusconcentratie inhet
reactiemengsel 50ug/ml. Bijdebemonsteringwerd intotaalhonderdvoudig verdund tot eenconcentratievan 0,5 ug/ml. Niet geinactiveerd virus gaf indeze
concentratie gemiddeld tussen 50en 150lokale lesiesper Pinto-bladhelft,zodat
dedoor deverschillendemonsters veroorzaakte aantallen lokale lesiessignificant engoed telbaarwaren.
De temperatuurtijdens de incubatie bleek eenniet onbelangrijk effect te
hebben op dereactiesnelheid. De incubatietijd bij pH 5.0,nodig voor hetbereikenvan 1%overlevingwasbij 20Congeveer 16minuten enbij 25 Congeveer9
minuten. Bijde indezeparagraaf besproken experimenten werd 23Cals incubatie^
temperatuuraangehouden.
De desamineringsreactieverloopt met behulpvan HNO ^-moleculen. De snelheid
vandereactie isafhankelijk vande HNO ^concentratie endeze hangtweer afvan
de concentratie vandenatriumnitriet ende pHvan hetreactiemengsel.Voorde

[NaNcU
relatie geldtde formulerHN0„~|= .^..,
b

L

2J

T-T,—.,•. , ,waarin depKvan HNO.op

Antilog(pH-pK)+l

r

2

3,4 gesteld kanworden (Dussault et al., 1970).
BijpH 5.0 werd het 1%overlevingsniveau bereikt inongeveer 12minuten
(Fig. 3.1).BijpH 5.4 washiervoor een incubatietijd vantenminste 25minuten
nodig.Voordebehandelingvanviruswerd eenpHvan 5.0 gekozen.Bij lagere
pH's trad precipitatie van hetvirusop.
Omdekinetiek vande inactivering der afzonderlijke componentenvast te
stellen,werdende gezuiverde M-en B^componentapartmet NaN0„gei'ncubeerd,De
virusconcentratie indereactiemengselswasdaarbij steeds 60ug/ml. Omdatde
componenten alleenniet infectieus zijn,moest voor de infectiositeitstoetsde
andere component wordentoegevoegd. Ditwerd gedaan doorde complementaire component op tenemen inde fosfaatbuffer,waarmeedemonsters uithetreactiemengselwerden verdund.
De inactiveringscurven voor deM-ende B-component zijnopgenomen in
Fig. 3.1.DeM-componentwerd duidelijk minder snelgeinactiveerd dan de B-component,die op zijnbeurtweer ietsminder snel zijn activiteit verloor danongefractioneerd virus.Dathet infectiositeitsverliesvan compleet virus sneller
verloopt dan dat vande afzonderlijke componenten kanverklaard wordenuit het
feitdat hetbijvirus gaat om een gecombineerd effect opbeide componenten
tegelijk.
De inactiveringscurves verliepen niet geheelrecht,zoals verwachtmocht
wordenvoor eenreactievanvirus-RNA met HNO
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die eenkinetiek van de eerste

e

3
5
incubatietijd (min)

10

Fig. 3.1. Inactivering van CPMV envan M-en B-component afzonderlijk onder
invloed van 1MNaNO bijpH 5.0 en23°C.
•
• CPMV inNaCl (controle)
•
• CPMV inNaN0„
O M-component m NaNCL
-O B-component inNaNO!

ordeheeft (Schuster en Schramm, 1958). Deafbuiging suggereerde een inde tijd
afnemendereactiesnelheid. Tijdensdereactiewerd geenverandering van de pH
geconstateerd endeovermaat HN0„ten opzichte vanhet aanwezige RNAwas zo
groot,dat inderelatief korte incubatietijd veranderingen inde hoeveelheid
beschikbaar salpeterigzuur geenrolkonden spelenbij een eventuele verandering
vande reactiesnelheid.
Voorde afzonderlijke M- en B-componenten kandeafbuiging vande curves
ook nietveroorzaakt zijndoor hetbenaderen vanderestinfectiositeit van de
toegevoegde,niet behandelde componenten. Detoegevoegde M-component bezat,in
de gebruikte concentratie,inhetgeheel geenrestinfectiositeit. Derestinfectiositeit vandetoegevoegde B-component was lagerdande infectiositeit die
hetmengselvan deze B-component en eentot op 1%overleving geinactiveerde

35

M-component zouhebben.Mogelijk hangt deafbulgingvandevoor virus ennucleoproteine-componentengevonden curves samenmet een effectvandebehandelingop
hetmanteleiwit (zie 3.4-).

3.2. Inactivering vanvirus-RNAenvanM- en B-RNA afzonderlijk
Virus-RNA werd indereactie gebruikt ineen concentratie van 300ug/ml.
Afhankelijk van de infectiositeit vande RNA-preparatenwerd bij eenbemonstering
25of 50-voudig verdund. Dezeverdunningen leverden inoculum-concentratiesop,
die inde infectiositeitstoets goed telbare lesies gaven.
Omdat bijpH 5.0 en 1MNaN0„het RNAprecipiteerde,werd dereactieuitgevoerd in 0,25 MNaNO bijpH M-.2. Onder deze omstandighedenbleek een relatief
langzame inactivering van virus-RNA opte treden (Fig. 3.2A). Het niveau van 1%
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Fig. 3.2. Inactivering van CPMV (A)en CPMV-RNA (Blonder invloed van NaNO.
D
D CPMV-RNA inNaCl (controle)
-O CPMV-RNA inNaN0„
CPMV inNaCl (controle)
CPMV inNaN0„

overleving werd pasbereikt in 110minuten. Wanneer geincubeerdwerd met NaCl
inplaats vanNaNO.werd geen inactivering inde tijd gevonden.
Devoorvirus-RNA gevonden inactiveringssnelheid wasniet zondermeerte
vergelijken metdievanhetvirus (Fig. 3.1).Zowelde concentratie vanhet
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HNO„alsdehoeveelheid aanwezig RNA waren inbeide gevallen verschillend. Om
toch eenvergelijking mogelijk temaken,werd virus ookbehandeld onder zodanige
omstandighedendat hoeveelheden HNO„en RNA gelijk waren aandie bij de reactie
met RNA. Omdatvirus gelncubeerdmoestworden bijpH 5.0 omprecipitatie te
voorkomen,moest de NaNCL-concentratie op 1,4 Mgebracht worden omde HN0„-concentratie dezelfde waarde tegeven als bijbehandeling vanhet RNA. Devirusconcentratie inhetreactiemengselwerd gebracht op 1000yg/ml,hetgeen overeenkomt
met een RNA-concentratie vanongeveer 300yg/ml. Zoalsblijkt uit Fig. 3.2B verliepde inactivering vanvirus ook onder deze omstandigheden zeer veel sneller
dande inactivering vanhet RNA.Het overlevingsniveauvan 1%werd bereikt in
7 minuten. Incubatiemet NaCl inplaatsvan NaN0„bij dezelfde zoutconcentratie
en pHleidde niet tot infectiositeitsverlies.
Nagegaanwerd ofhetverschil ininactiveringssnelheid, datbleek tebestaantussen M-en B-component (Fig. 3.1),ook gevonden konworden bijbehandelingvan het RNAuitdie componenten. Daartoewerden de RNA's gelsoleerd uit
gezuiverde componenten. DeRNA'swerden afzonderlijk ineen concentratie van
400yg/mlgeincubeerd met NaNO zoalsbeschreven voor ongefractioneerd RNA. De
opverschillende tijdstippen genomenmonsterswerden zodanig verdund,en zoveel
RNAvandecomplementairecomponent werd toegevoegd dat de inocula voor deinfectiositeitsbepaling 16ug/ml M-RNA en 32yg/ml B-RNA bevatten.
Deresultaten vandeze toets zijnweergegeven in Fig. 3.3. Daarin zijn ook
aangegeven deniveaus vanderestinfectiositeiten van de toegevoegde RNA's.
De infectiositeit van het M-RNA nam metrelatief geringe snelheid af.Na
3 uurwashet niveau vanderestinfectiositeit van het toegevoegde B-RNA nog
langniet bereikt.Het B-RNA werd veel sneller geinactiveerd. De inhet begin
vandeproef optredende inactivering verliep voor B-RNA ongeveer vier tot zes
maal zosnelalsvoor M-RNA. Naruim 2uurwas het niveau van derestinfectiositeit vanhet toegevoegde M-RNA nagenoeg bereikt,d.w.z.dat het behandelde
B-RNA preparaat zelfgeenofnog slechts een zeer geringe activiteit bezat.
Datdevoor het B-RNA gevonden inactiveringssnelheid inde loop van het
experiment lijktaftenemen,iswaarschijnlijk een gevolg vanhet feitdat de
restinfectiositeit vanhet toegevoegde M-RNA ingeleidelijk toenemendemate een
rol speelt bijhetveroorzaken vanlesies.

3.3.Aantallen mutanten
De experimenten,uitgevoerd terverkrijging vanmutanten,leverden enkele
kwantitatieve gegevens opdie eenvergelijking mogelijk maken tussen deaantal-
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Fig. 3.3. Inactivering vanM-RNA enB-RNA onder invloed van NaN0„,
D
D M-RNA inNaNO
O
O B-RNA in NaN0 2
•
• niveau vanderestinfectiositeit vanhet toegevoegde M-RNA
•
• niveau vanderestinfectiositeit van het toegevoegde B-RNA

lenmutantendie kunnen worden geisoleerd nabehandeling van intact virus en
geisoleerd RNAmet salpeterigzuur.
Ineen experiment met intactviruswerd 50ug/mlvirusgedurende 45minuten
geincubeerd in 1MNaNCL bijpH 5.0. Inoculatie vanhetaldusbehandelde virus
op intacte Pinto-plantengafgemiddeld 1lokale lesieper 17bladeren,hetgeen
indit gevalneerkwam op eenoverlevingspercentage van ongeveer Q,016%, Intotaalwerden 28lesies gevonden.Virusuit elk der lesiesafzonderlijk werd getoetst op veranderde fenotypische eigenschappen. Intabel 3.1 is weergegeven
hoeveelvandeze 28isolaten inPinto-en Blackeye-planten gewijzigde symptomen
gaven. Van twee isolaten was het lesietype op Pinto gewijzigd. Tweeandere isolaten vertoonden alleen op Blackeye veranderde symptomen. Drie isolaten tenslotte

Tabel 3.1.Aantallenmutanten,gelsoleerd nabehandeling van CPMV en CPMV-RNA
met salpeterigzuur.
CPMV
Overleving

CPMV-RNA
Totaal Overleving

0,016%

0,005% 0,02% 0,06% 0,12%

aantal getoetste
isolaten

28

25

isolaten zonder
verandering

21

12

19

mutanten met:
veranderd lesietype op Pinto
veranderde lokale
symptomenop Blackeye
veranderde lesie-type
op Pinto en veranderde
lokale symptomenop
Blackeye

gaven opbeidewaardplantenandere symptomen. Eenentwintig isolaten vertoonden
geenwijzigingen inde symptomen.
Uitvier experimentenmet CPMV-RNA,onder condities alsbeschreven in 3.2,
werdenbij overlevingsniveausvan 0,12%en lager intotaal 25 isolaten verkregen, Hiervan hadden negen isolaten veranderde lokale lesies op Pinto en 4isolatenhadden zoweleen ander lesietype op Pinto als veranderde symptomen op
Blackeye. Twaalf isolatenwekenniet afvanhetwildetype (Tabel3.1),
Vergelijking vandeze aantallen mutanten toont aan dat,hoewelhetoverlevingsniveau na RNA-behandeling gemiddeld hoger was danna behandeling van intact
virus,RNA-behandeling toch in eenhogere frequentie vanmutanten onder deoverlevende isolaten resulteerde.
Zowelnabehandeling vanvirus als van RNA,werden op Pintovlekken aangetroffenwaaruit geen infectieus viruskonworden geextraheerd. Dezevlekken hadden echter geen vanalle een duidelijk lesiekarakter enhet ismogelijk dat zij
doorandere oorzaak alsdoorvirusinfectie waren ontstaan. Erwerden dus geen
positieve aanwijzingen verkregen voor het optreden van labiele mutanten die
manteleiwit vormden,dat als gevolg van een ofmeermutanten nietmeer functioneelwas.
Intotaalwerden 77namutagenebehandeling verkregen isolaten doormiddel
vanpolyacrylamide-gelelektroforesemet hetwilde type vergeleken. Daarbij werd
geen enkel isolaat aangetroffen dat eenafwijkend elektroforetisch gedrag had.
Ook opdeze wijzewerden dus geenmanteleiwit-mutantengevonden.
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3.4. Discussie
De inactivering van CPMV onder invloed van salpeterigzuur verloopt,invergelijking met dievanandere plantevirussen, zeer snel. CPMV-RNA wordt bovendien
onder vergelijkbare omstandighedenveel langzamergeinactiveerd. Devraag dringt
zich op ofde oorzaak van de inactivering van intact virusweluitsluitend gezochtmoetworden in dedesamineringvanbasen vanhet nucleinezuur.
Bij tabaksmozaiekvirus (TMV)verliest het RNA sneller zijn activiteit dan
het intacte virus,hetgeen gewetenwordt aan deafwezigheid vandebeschermende
werking diede eiwitmantelheeft tegen letale mutaties (Sehgal en Krause,19681,
Metname dedesamineringenvan guanine-basen,diebij TMV letaal zijn,zouden
doorde aanwezigheid vanhetmanteleiwitworden voorkomen (Schuster en Wilhelm,
1963).
Bij southern bean mosaic virus (SBMV)bestaat een situatie diemet diebij
CPMVvergelijkbaar is.SBMVverliest sneller zijn infectiositeit dan SBMV^RNA
(Sehgal,19731. Na behandeling van eenviruspreparaat met HNO„bleek het eiwit
moeilijkervan het RNA teverwijderen te zijndan zonder HNO„"behandelinghet
gevalwas.Verondersteld werd,dat salpeterigzuur een effect op het manteleiwit
heeft waarvan het gevolg zou zijndat ontmantelingnabinnendringen indewaardcelbemoeilijktofverhinderd werd. Dit zouresulteren ineenextraafname van
de infectiositeit.
Eenzelfde verschiltussen de inactiveringssnelheden van RNA envan intact
virusalsbij CPMVen SBMV werd gevonden bij behandeling van poliovirus met
salpeterigzuur (Boeye,1959), Opvallend was dat ook bij behandeling vandit
RNA-virusdecurve voorvirus eenafbuigingvertoonde endievoor het RNA niet.
Indit gevalwerd dit beschouwd als eenaanwijzing dathet bij intact virus ging
om een 'multiple hit'curve,die een effect ophetmanteleiwit suggereerde.
Het isdenkbaar dat ook bij CPMV de snellere inactivering van het intacte
virus een gevolg isvaneenverandering van hetmanteleiwit. Hetrelatief geringe
aantalmutantendat ondanks een zeer laag overlevingsniveauna behandeling van
intact virus geisoleerd kanworden,wijst ook indierichting. Het lageoverle^
vingsniveau zou,andersdanbij RNA,slechts ten dele tewijten zijnaan letale
mutaties inhet RNA. Hetrelatief minder optreden van letalemutaties zouook
inhouden dat relatiefminderniet-letalemutaties voorkomen,hetgeen dus een
lagere mutantenfrequentiebetekent.
Voor het opsporen vanmutanten is evenwel een hogemutantenfrequentie gewenst. Behandeling van RNAverdient daarom devoorkeur boven behandeling van
intactvirus.
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Tussen M-RNA en B-RNA bestaat eenopvallend groot verschil ininactiveringssnelheid (Fig. 3.3).Omdatopgewichtsbasisgelijke concentraties vanbeide
RNA'sindereactiemengselswerden aangehouden,kan eendeelvan het verschil
worden toegeschreven aandegrotere ketenlengte vanhet B-RNA. DemolecuulgewichtenvanM- en B-RNA zijnrespectievelijk 1,37 en 2,02 x10 Den debasensamenstellingvandebeide RNA's isnagenoeg gelijk (Geelen,19741. Hetverschil inde lengtendermoleculenkandus tenhoogste verantwoordelijk zijn voor
1 37
een factor •_' =ca. 1,5 verschil in inactiveringssnelheid. Omdat het verschil
echterveelgroter is,moeten ernogandere omstandigheden zijndie het verlies
van infectiositeit beinvloeden.Als zodanigkunnen worden genoemdj
a.

Eenonder de omstandigheden van incubatie metnitriet grotere internebaseparing inhet M-RNA dan inhet B-RNA,Aminogroependie zijnbetrokken bij
de vormlngvanwaterstofbruggen zijnniet beschikbaar voor dereactie met
HN0„,waardoordesamineringvan dedesbetreffende nucleotiden nietkanoptreden.

b.

Dedesamineringendie letaal zijn,vormen inhet M-RNA eenkleinere fractie
vanhet totaalaantalmogelijkedesamineringen dan inhet B-RNA,Een relatief kleiner aantal letale mutaties zoukunnen samengaanmet een relatief
groter aantalniet-letalemutaties.

Voor het B-RNA werden bijpolyacrylamide-gelelektroforese onder denaturerende
en onder niet-denaturerende omstandigheden molecuulgewichtenbepaald vanrespectievelijk 2,02 en 2,5 x 10 D, Voor het M-RNA werden waarden gevonden van respectievelijk 1,37 en 1,45 x 10 D (Reynders et al., 19741, Hetverschil tussen
devoor het B-RNA gevonden waarden isgroter dan het verschil tussen de waarden
voor het M-RNA. Ditwijst erop,dat de secundaire structuur vanhet B-RNA
groter isdandie vanhet M-RNA, Ditpleit tegen een verklaring alsonder agegeven.
Verderwijst denaarverhouding hoge frequentie,waarmeemutaties inhet
M-RNA worden aangetroffenmeer op eenmechanisme als genoemd onder b. Het is
waarschijnlijk,dat eeneventuele internebaseparing niet-letale mutaties in
dezelfde mateverhindert alsletalemutaties.Het M-RNA blijkt echter bij de
geconstateerde geringe inactiveerbaarheid toch een hogemutabiliteit tebezitten.
Vanvijfmutanten,die nanitriet-behandeling van ongefractioneerd RNA waren
geisoleerd,werden demutaties gelokaliseerd. Aldeze mutanten bleken M-mutaties
tebevatten,terwijl in slechtstwee dermutanten B-mutaties werden aangetroffen.
Deze laatstebevinding toont aandat hetvoor hetverkrijgen van mutaties
inhetM-RNA niet nodig isdit RNA afzonderlijk tebehandelen,ondanks het feit
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datbij gezamenlijke incubatie van M-en B-RNAhet M-RNA eenrelatiefhoog
overlevingsniveau zalhebben. Hetapart behandelen van de RNA's uit de componenten heeft trouwensalspraktisch nadeel dat het onbehandelde complementaire RNA
naderhand toegevoegd moetworden voor hetverkrijgen van lokale lesies.Derestinfectiositeit illdit toegevoegde RNA zalverantwoordelijk zijnvoor eendeel
vandeontstane lesies.Ditdeel zalgroter zijnnaarmatede overleving van de
behandelde component geringer is.Indit gevalgeldt dus nietmeer datde frequentiewaarmeemutantenwordenaangetroffen,groterwordtbijverdergaande in^
activering.
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4. Isolatie en karakterisering van de mutanten
Inbeginselkunnen allebiologische enchemischeverschillen tussen stam^
men van een virusmet een gedeeld genoomdienen omverschillen in genetische
informatiete lokaliseren inde genoomdelen.
De indit onderzoek betrokken varianten van de gele stamvan CPMVwerden
alle alsafwijkend herkend engekarakteriseerd opbasis van afwijkingen inde
lokale en systemische symptoomvorming opdegebruikte differentierende waardplanten.
Indit hoofdstuk zijnbeschreven isolatie enbiologisch gedrag van demutanten en,ter vergelijking,ook de eigenschappen van hetwilde type.Zowel
kunstmatig geinduceerde alsnatuurlijk voorkomendemutanten zijn beschreven.
Tenbehoeve van eengoede vergelijkbaarheid zijnde door hetwilde type ende
mutanten veroorzaakte symptomensamengevat ineentabel (Tabel t.lj,

4.1.Wild-type CPMV
Phaseolus

vulgaris,

rassen Scotia en Pinto.»

Deze bonerassen reageerden op inoculatie met Sbmet devormingvannecrotische lokale lesies.Opafgeplukte bladeren inpetrischalen verschenen de lesies
na 3dagen als kleine gebiedjes,waarbinnendenerfjes bruin gekleurd waren.Gedurende deperiode vanwaarneming,dat istot 6dagen na inoculatie,bleven de
tussenliggende bladmoescellen groen.Dediameter vande lesieswas op Scotia
maximaal 2mm enop Pintomaximaal 3mm.
Deprimairebladerenvan Scotiawerden alleen inpetrischalen gebruikt.
Indeprimaire bladeren vanPintoaandeplant hadden de lesies aanvankelijk
hetzelfde karakter als inafgeplukte bladeren. Later,wanneer de lesies zich niet
meeruitbreidden,ontwikkelde zich eendonkerbruine randzone met daarbinnen vol^
ledig genecrotiseerd,lichtbruin weefsel.Dediameter der lesies op Pinto werd
maximaal 1mm.
Buiten de lesies kwamgeenvirus inhet blad voor.Homogenatenvanblad<ponsjes,genomenuitweefseltussen de lesies,bleken niet infectieus te zijn,
ook nietwanneer gehomogeniseerd werd intienmaal zoweinig buffer alsgebruikelijkwasvoorponsjesmet lesies.Verschijnselen van systemische infectie door
CPMVkwamennooit voor inPinto.
Phaseolus

vulgar-is,

rassen Bekaen Noordhollandse Bruine.

DezeBonerassen reageerden met gelijke symptomen op inoculatie met CPMV,
De lokale symptomenbestonden uit zichlangzaamuitbreidende ronde chloro-
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Tabel 4.1. Symptomen van wild-type CPMV (Sb)en de daarvan afgeleide
mutanten op vier differentierende waardrassen. Voor iedere
mutant is de beschrijving van de symptomen op de voornaamste differentierende waard omlijnd.
Isolaat

Phaseolus

vulgaris

c.v. Pinto

Noordhollandse Bruine
lokaal

systemisch

Wild-type
Sb

necrotische lokale
lesies metbruine
rand,diam. 1-4mm.

chlorotische vlekken ennerfnecrose,
verspreide necrose

nerfnecrose en
nerfmozaiek,
misvormingder
blaadjes

SI

alsSb

als Sb

alsSb

S8

alsSb

alsSb

als Sb

N3

necrotische lokale lesiesmetbruine rand,
diam. 0,5-2,5mm.

als Sb,maar symptomen zich minder
snel ontwikkelend

geen symptomen

N57

als Sb•

alsSb

geen symptomen

N123

bruine ,necrotische
lokale lesies,
diam. D,5-1mm.

zeer kleine chloro- geen symptomen
tische vlekjes,later
necrotisch,necrotische nerfgedeelten

N163

witte, weinignecrotis nhe lokale
lesies sdiam. 0,5-1

kleine,chlorotische vlekken,
weinig nerfchlorose,geen necrose

mm.
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P. vulgaris c.v.

N140

chlorotische lokale
lesies,welmet
enige nerfnecrose
maar zonder bruine
rand,diam. 1-3mm.

N142

chlorotische lokale
lesies met weinig
nerfnecrose en
zonder bruine rand,
diam. 0,5-2,5mm.

S15

necrotische lokalelesiesmetbruine rand,
diam. 0,5-2,5mm.

N168

witte,weinignecrotische lokale
lesies,diam.
0,5-1,5mm.

N172

bruine,weinig
necrotische lokale
lesies,diam.
0,5-1mm.

nerfmozaiek en
geen necrose,
weinig misvorming

Vigna unguieulata

V.

c.v.

unguioulata

Blackeye Early Ramshorn

c.v. EarlyRed

lokaal

lokaal

systemisch

systemisch

chlorotische vlek- fijn geel-groen necrotische bruine
ken,diam. 1-3mm. mozaiek
lokale lesies,
diam. 0,5-1mm.

geen symptomen

zwak chlorotische
vlekken,diam.
1-3mm.

fijn licht-en
donkergroen
mozaiek

zeer zwak chlorotische vlekken,
diam. 1-2mm.

fijn licht-en
donkergroen mozaiek

alsSb

als Sb

bruine necrotische
sterk geel-groen
lokale lesies,diam. mozaiek,necrose,
0,5-1,5 mm.,necrose afsterven vande
plant

als Sb (produktie
van relatief veel
topcomponent)

alsSb

zwak chlorotische
vlekken,diam.
1-3mm.

fijn licht-en
donkergroen
mozaiek

zeer kleine,opper- geen symptomen
vlakkige lichtgroene vlekjes,
diam. <0,5mm.

geen symptomen

geen symptomen

zwak chlorotische
vlekken,diam.
1-2mm.

alsSb

bruine necrotische
lokale lesies,
diam. <0,5mm.

geen symptomen

geen symptomen

geen symptomen

witte, necrotische
lokale lesies,diam.
0,5-1 mm.

geen symptomen

geen symptomen

geen symptomen

zeer zwak chlorotische vlekken,diam.
1-2mm.

fijn licht-en
donkergroen mozaiek

zwak chlorotische
vlekken,diam.
0,5-2,5mm.

fijn licht-en
donkergroen
mozaiek

bruine, necrotische
lokale lesies,diam.
0,5-1mm.

geen symptomen

22 zwak chloroti- zeer fijn lichtsche vlekken, en donkergroen
diam. 0,5-1,5 mozaiek
mm.
30 geen symptomen geen symptomen

witte, necrotische
lokale lesies,diam.'
< 0,5 mm.

geen symptomen

22" geen symptomen

witte necrotische
lokale lesies,diam.
< 0,5 mm.

geen symptomen

30

(geringe virusproduktie)
geen symptomen
(geenvirusDroduktie)

geen symptomen

geen symptomen

45

tische vlekken,waarbijde chlorose zichvoortzette indeaangrenzende nerven.
Later trad eenverspreide necrose op inde chlorotische bladgedeelten en inde
groterenerven aandebasisvande bladschijf.
Systemische infectie bleek uit het necrotiseren van kleine nerfgedeelten
inde drietallige bladeren. Deblaadjes groeiden daardoor plaatselijk niet uit
enwarenkromen ingesnoerd. Vaak trad ook eenmozaiek opvan stervormigevlekkenalsgevolgvanplaatselijke chlorose van dekleinere nerven.
Vigna unguiaulata,

ras Blackeye Early Ramshorn.

Bijkastemperatuur (20-23 C)ontstonden opde geinoculeerde primairebladerenronde,vaagbegrensde chlorotische vlekken met eendiameter van 1-3 mm. In
de secundaire bladeren ontwikkelde zich eenbetrekkelijk fijn,geelgroen mozaiek,
waarvandehevigheid perblad sterk konvariSren. Deblaadjeswaren niet of
slechtsweinig misvormd.
Bijhogere temperatuur (30 )waren devlekken opdeprimaire bladerenminder chlorotisch danbij 22 .Bovendien verdwenen zijvanaf de 5eof 6edaggeleidelijk. Het systemische mozaiek wasbijhogere temperatuur meestalheviger
danbijlagetemperatuur ende blaadjes waren ietsmeer misvormd.

Vigna unguieulata,

rasEarlyRed.

De lokale symptomenbestonden uitbruine necrotische lesiesmet eendiameter van 0,5-1 mm. De lesieswaren ook aan de onderzijde van het primaire blad
duidelijk zichtbaar alsbruinevlekjes.
Systemische symptomen tradenwelopmet wisselende frequentie maarwerden
verondersteld te zijnveroorzaakt door afwijkende virusstammen (zie4.2).

Debeschreven symptomen zijndie,welke doorgaans werden aangetroffen. Variaties
traden vaak op.Zokonden lesiesop Pintominder necrotisch uitvallen;de lokale
lesies inEarly Red cowpeaswaren somskleiner dannormaalen voor eendeelwit
inplaats vanbruin. Involgende transfers traden echter altijd weer debeschrevenbeelden op,zodat aangenomenmagworden dat devariatieveroorzaakt werd
doorniet nader tedefinieren wisselingen inuitwendige omstandigheden.

4.2. Spontanemutanten,gekarakteriseerd op Early Red
Inoculatie van Early Redmet wild-type virus inhoge concentratie resulteerde vrijwel altijd ineenheterogene reactie. Opde geinoculeerde primaire
bladeren vanalleplantenverschenen devoor Sbkarakteristieke lokalelesies.
Voorveleplantenwaren deze lesieshet enige symptoomvanvirusinfectie. Een
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aantalplanten echter vertoonde naverloop van tijd symptomenvan systemische
infectie. Sporadisch werdenplantenwaargenomen die een systemischmozaiek ontwikkelden. Bijeen groterdeelderplanten necrotiseerden deblaadjes vanhet
eerste oftweede secundaireblad. Dezeblaadjes vielen spoedig af.Verdereuitgroei van dehoofdstengel stopte dan ende okselknoppen vanprimaireen secundaire bladeren envan kiemlobben liepen uit.Dit kon zich herhalen indenieuwe
scheuten waardoor eenheksenbezemachtigegroei ontstond.
Dezeontwikkelingvan heksenbezems trad voldoende vaak opom daarin een
dosiseffectvan het inoculum teherkennen. Bij zeer lage inoculumconcentraties
trad het verschijnsel niet op,bij zeerhoge concentraties vertoonden bijna
alleplanten deze symptomen. Deze concentratie-afhankelijkheid weesop eenheterogeniteit vandeviruspopulatie.
Inderdaad was hetmogelijk omdoor herhaalde transfer van virusuit systemisch gelnfecteerdedelenvan Early Red-cowpeasmet specifieke symptomen twee
stammen te isoleren,die reproduceerbaar van elkaar envan hetwildetypeverschilden inde symptoomvorming. Destam die geisoleerd werd uit Early Redplantenmet het eerdergenoemdemozaiek werd aangeduid als SI. De stam uit planten
met necrose enheksenbezemgroeiwerd S8genoemd.

4.2.1.SI
Indebonerassen Pinto en Noordhollandse Bruine werden geen reproduceerbare
verschillen tussen hetwilde type en SIwaargenomen.
InBlackeye waren dedoor SIveroorzaakte vlekken inde geinoculeerde primairebladeren zwakker chlorotisch dan die van de uitgangsstam. Het systemische
mozaiek van SIindit cowpearas was ook milder.
In Early Red,debelangrijkste differentierende waard voor SI,bestonden de
lokale symptomen vandeze stam uit vaagbegrensde,zeer zwak chlorotische vlekken. Sommigeplantenvertoonden na enige tijd ook verspreide oppervlakkige necrose
aan de geinoculeerde bovenzijde van hetblad. De systemische symptomen bestonden
uit een fijn,lichtgroen mozaiek met enige bobbeling vandebladschijf en een
lichte golving vandebladrand.
SIkonworden gezuiverd uitdeprimaire bladeren van Blackeye. De invergelijking met Sb lageopbrengsten weerspiegelden demildere lokale symptomen. In
drie zuiveringen werd uit intotaal 555 grambladmateriaal 118mg virus verkregen.
Deze opbrengst was ongeveer eenvijfde van die,welke gewoonlijk voor Sbwerd
gevonden.
De specifieke infectiositeit van gezuiverd SIwasniet duidelijk anders dan
dievan gezuiverd Sb.Bij centrifugering indeanalytische ultracentrifuge bleek
er tussen Sb en SIgeen opvallend verschil incomponentenverhoudingtebestaan.
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4.2.2. S8
Indewaardplanten Pinto,Noordhollandse Bruine en Blackeyewerden geen
verschillen in symptoomvormingtussen S8en Sb geconstateerd.
De lokale symptomenop Early Red bestonden uitbruine,necrotische lesies
met eendiameter van 1-2 mm. Debruine necrose zette zichvoort inde grotere
nerven. Deprimairebladeren werden lichtgroen,hingen eenoftwee dagenverticaallangsde Stengelenvielen danaf. De secundaire bladeren groeiden niet
uit,deblaadjes necrotiseerden envielen af,waarna deplanten inhun geheel
afstierven.Bij lagere inoculumconcentraties stierven deplanten niet afmaar
ontwikkelden eenhevig geel-groenmozaiek met sterke misvormingderblaadjes,
Zuivering van S8uit primaire Blackeye-bladeren gafopbrengsten van gemid^
deld 100mgper 100gram blad.Ditwashetzelfde alswat voor Sbwerd gevonden.
S8had ook eeneven hoge specifieke infectiositeit als Sb.Decomponentenverhouding inhet S8-preparaat week niet duidelijk afvan die in een Sb-preparaat.
Polyacrylamide-gelelektroforesegafgeenverschil in elektroforetische mobiliteit tussen S8en Sbtezien.

4.2.3.Wild-type Sb alsmengselvan stammen
Demogelijkheid om zonder toepassing van eenrnutagenebehandeling uit het
Sb-isolaat een tweetal afwijkende stammen te isoleren,gafaandat dit Sb-isolaat
eenmengselvan stammenwas.Devraagrees ofhier sprakewasvan een toevallige
verontreiniging ofdat deop Early Red systemische stammen voortdurend doorspontanemutatiekonden ontstaan.
Pogingen omdoor lokale-lesie-isolatiehet Sb-isolaat tebevrijden van deze
stammen SIen S8,faalden. Na elk vandrie series vanrespectievelijk 10,11en
12lokale-lesietransfers bleken deverkregen isolaten nog steeds in staat te zijn
symptomenvan SIen S8op Early Red te veroorzaken.
De onmogelijkheid omdeze afwijkende stammen te eliminerenmaakt hetaannemelijk dat zijsteedsopnieuw door spontanemutatie ontstonden endat dushet
Sb-isolaat in feitealtijd een stammenmengselwas.Ondanks devoortdurend aanwezige bijmengingvande spontanemutantenkon Sbtoch altijd goed opbasis van
symptomen vandeze stammenworden onderscheiden. Sbgaf,ook inhogere concentraties,slechts sporadisch systemischmozaiek op Early Red,terwijl inoculatie met
SIinlageconcentratie al inalleplanten resulteerde inmozaiek. Bovendien veroorzaakte SIniet devormingvandevoor Sbtypische bruine necrotische lesies.
De lokale reactie van S8op Early Red wasook duidelijk andersdandie van
Sb. De lesiesvan S8waren ietsgroter endedaarbij optredende nerfnecrose kwam
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na Sb-inoculatieniet voor.Opvallend wasook dat deaanwezigheid van S8 inhet
Sb-inoculumbleek uitdevormingvanheksenbezerasraaardat S8zelfnooit deze
bijzonderevormvangroeistoornis gaf.
Datdedoor Sbveroorzaakte reactie ook geen gevolgwasvan een gecombineerd effect van SIen S8bleek bij inoculatie van Early Red-plantenmetmengsels
vandeze stammen inverschillende verhoudingen. Demate waarin het syndroom van
eenvande stammen overheerste was afhankelijk van de relatieve hoeveelheid virus
van die stam inhet inoculum maarbij geen enkele verhouding trad hetbeeld van
Sbop.

4.3.Kunstmatigemutanten, gekarakteriseerd op Beka enNoordhollandse Bruine
4.3.1.N3
Demutant N3werd geisoleerd na behandeling van ongefractioneerd CPMV met
salpeterigzuur tot eenoverlevingsniveau vanruim2%.
Indegelnoculeerde primairebladeren van Beka en Noordhollandse Bruine
bleken dedoor demutant veroorzaakte chlorotische vlekken eendag later zichtbaar teworden en zichminder sneluit tebreiden danwild-type vlekken,Eenopvallender verschilmet hetwildetype was het slechts zeer sporadisch optreden
vannecrose inde secundaire blaadjes,waardoor deze niet ofnauwelijks misvormd
waren.
Vergelijking vandemutantmet hetwilde type ten aanzien van de systemische
symptoomvormingmoest gebeurenbijhoge inoculumconcentratiesomdathet wilde
type bij lagere concentraties ook slechts spaarzame systemische symptomen teweeg
bracht.Omdezereden konmutant-virus uit lokale lesies op pinto of andere
plantedelen,waarin weinig virusaanwezig was,pas na eenvermeerdering in
Blackeye op Beka enNoordhollandse Bruine worden getoetst.
Uit symptoomloze secundaire bladeren van Beka-planten,geinoculeerd met N3,
kongeen infectieus virusworden geextraheerd. Dit konwelwanneer de blaadjes
enigenerfnecrose vertoonden. Hetvirusuit dergelijke necrotische nerfgedeelten
gaf,navermeerdering in Blackeye,op Beka eennormale systemische symptoomvorming. Desporadische nerfnecrose na inoculatie met N3werd duswaarschijnlijk
niet doormutant-virus veroorzaakt,maar door wild-type virus,dat als contaminatie inhetmutant-preparaataanwezig was,danweltijdens vermenigvuldiging
vandemutant indegelnoculeerde bladeren doorreversie ontstond.
Pogingen omdezebijmengingvanwild-type virus uit demutant te verwijderen
door herhaalde lokale-lesietransfer slaagden niet. Welkon door deze transfers
de contaminatieop een laagpeilworden gehouden. Omdeze reden werd de mutant
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in stand gehouden door lokale-lesietransfer. Voor vermeerderingop grote schaal
werdennooit meerdantwee achtereenvolgende passages in Blackeye-cowpeas toegepast. Alduskonworden voorkomen datwild-type virus indemutant-populatie
cumuleerde.
Lokale lesiesvan N3 in Pintobleven kleiner dan Sb-lesies. Mutant-lesies
hadden een diameter van 1-2,5 mm. Hunvirusinhoud was ook duidelijk geringer.
Homogenatenvan N3-enwild-type lesies in 30druppels buffer veroorzaaktenrespectievelijk 1-25 en 10-150 lokale lesies per Pinto-blad.
In Blackeye gafN3dezelfde lokale en systemische symptomenalshetwilde
type. Zuivering vande mutant leverde niet minder virus op. Inde analytische
ultracentrifuge bleek de componentenverhoudingvandemutant echter duidelijk
anders te zijndan die van hetwilde type.Een gezuiverd mutant-preparaat bevatte
relatief veelmeer T-component dan een op dezelfde wijze gezuiverd wild-type
preparaat. Eenvergelijking van de Schlierenpatronen van Sben N3 isgegeven in
Fig. 4.1.

Fig. M-.l. Schlierenpatronen vangezuiverde preparaten van het wilde type Sb
(bovenlenmutant N3 (onder). Sedimentatiewasvan links naarrechts.

4.3.2.N57
Demutant N57werd geisoleerd nabehandeling vandeafgezonderde B^-component van CPMVmet salpeterigzuur tot een overlevingspercentage van ongeveer 1%.
N57werd,evenals N3,alsmutant herkend op grond vanhet slechtssporadisch optreden van systemische symptomen in Beka-bonen. Hetras Noordhollandse
Bruine gaf dezelfde afwijking inreactie tezien.
Ook voor N57gold datvergelijking met het wilde type op deze beidebonerassen moestgebeurenbijhoge inoculumconcentraties.Verder bleek ook N57 niet
te ontdoen van een contaminatiemet wild-type virus. 0mdezeredenen werden voor
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instandhouding,vermeerderingentoetsing van N57 dezelfde voorzorgengenomen
alsbijN3.
De lokale lesiesvanN57op Pinto weken inuiterlijk niet afvan wild-type
lesies. N57 gafopdegeinoculeerde bladeren van Blackeye-cowpeas weliswaar even
grote,maar zwakker chlorotische vlekken dan Sb.Het door demutant veroorzaakte
systemischemozaiek indit cowpea-ras was ook milder dandat vanhetwildetype.
Ondanks deminder uitgesproken lokale symptomen op Blackeye wasbij zuivering vanN57devirusopbrengstniet significant minder dandie van Sb. Inde
analytische ultracentrifuge bleek de componentenverhoudingvan N57 ook nietduidelijk anderste zijn.Weiwasdepiek vande B-component altijd even hoog als
die vandeM-component.Maar omdat dat bij Sbook een enkele maalhet gevalwas,
werd geenpoging gedaan deze eventueel afwijkende eigenschap nader te definieren
enalsmarker-eigenschapte gebruiken.

4.4.Kunstmatigemutanten,gekarakteriseerd op Pinto
4.4.1.N123
Mutant N123werd geisoleerd uit een lokale lesiemet afwijkend uiterlijk
dieverscheen opeenPinto-plant nabehandeling vanongefractioneerd virustot
eenoverlevingspercentage van ongeveer 50%.De lesie was klein (diameter tussen
0,5 en 1mm)enegaalbruinnecrotisch. Gedurende alledaarop volgende transfers
bleefdit lesietype gehandhaafd.
De lokale symptomen inNoordhollandse Bruine bestonden uit kleine,zich
niet uitbreidende chlorotische vlekjes,die betrekkelijk snelbruin necrotisch
werden. Degrotere nervenvertoonden ook plaatselijk bruine necrotische gedeelten. Symptomen van systemische infectie traden nietop.
Opde geinoculeerde bladeren van Blackeye-cowpeas ontstonden geen symptomen
na inoculatie met lage concentraties van demutant.Werd met eenhogere concentratie geinoculeerd,danvormden zich onregelmatiggevormde,oppervlakkige lichtgroenevlekjesdie tezameneenbeeld vanetsing gaven.Hoewelerenige vermenigvuldiging vandemutant indeze bladeren plaats had washet toch niet mogelijk
daaruit viruste zuiveren inhoeveelheden vanenigebetekenis.N123 veroorzaakte
geen systemische symptomen in Blackeye.
InEarly Red veroorzaakte demutant noch lokale noch systemische symptomen.
N123 kondoor lokale-lesietransfer inPinto in stand worden gehouden met
behoud van alle karakteristieke afwijkende eigenschappen. In Blackeye-planten,
geinoculeerd metmutantvirusuitafzonderlijke lesies traden echter sporadisch
systemische symptomen op,bestaande uitmozaiek inde secundaire bladeren. Bij
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natoetsing bleken dezebladeren wild-type virus tebevatten.
Een dergelijke infectiemet wild-type virus trad frequenter opwanneer het
inoculum afkomstigwasuit geinoculeerde Blackeye-bladeren. Bijherhaalde massale
transfer vanuit Blackeyenaar Blackeye bleek wild-type virus een steeds groter
deelte gaan uitmakenvande totale populatie. De infectie van Blackeye met
wild-type virusna inoculatie met N123kwam ook nog voor na 35 achtereenvolgende
lokale-lesietransfers vandemutant in Pinto,waarbij nooit lokale lesies van
hetwilde typewerden waargenomen.
Dezewaarnemingenmaken het aannemelijk datbijvermenigvuldigingvan N123
in Blackeye wild-type virusdoor reversie kan ontstaan. Door een grotere vermenigvuldigingssnelheid zoudit wild-type virus inde systemische infectie snel
inrelatieve hoeveelheid kunnen toenemen.

4.4.2. N163
Evenals N123werd N163 gelsoleerd uit eenlesie op Pinto van afwijkend type,
Dedesbetreffende lesie ontstond bij eenrelatief hoog overlevingsniveau nabehandeling met nitriet vande afgezonderde M-component vanSb.
InPinto veroorzaakte N163 lokale lesies bestaande uit kleine,witte,vaag
begrensde vlekjeswaarinaanvankelijk nauwelijks enige nerfnecrosewaswaar te
nemen. Later werd het centrum vande lesiestoch lichtbruin necrotisch. Dediameter vande lesiesvarieerde van 0,5-1 mm.
Indeprimairebladeren van Noordhollandse Bruine-planten veroorzaakte N163
chlorotische vlekken diekleiner bleven dan die van het wilde type,terwijl ook
de chlorose inde omringendenerven minder was. Necrose van denerven trad in
het geheelniet op.Necrose trad ook niet op inde secundaire bladeren. Indeze
bladeren bleek een systemische infectie alleen uit mozalek ennerfchlorose. Door
het ontbreken van necrose indenerven waren deblaadjes ook mindermisvormd
dan bij infectie met hetwildetype.
Dedoor N163veroorzaakte vlekken ingeinoculeerde Blackeye-bladeren waren
kleiner enminder chlorotisch danwild-type vlekken. Dediameter varieerde van
1-2 mm. Het systemischemozalek week niet afvan dat van het wilde typemaar
ontwikkelde zichminder snel.
De lokale lesiesvan N163 in Early Red waren bruin alswild-type lesies
maar kleiner dan deze.Mutant^-lesieshadden eendiameter kleiner dan 0,5 mm.
Demutant werd instand gehouden door lokale-lesietransfers inPinto.
Voor zuivering uitprimaire Blackeye-bladeren werden nietmeer dantwee
achtereenvolgende vermeerderingen indit ras toegepast.
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4.5.Kunstmatigemutanten,gekarakteriseerd op Blackeye
Demutanten N140enN1M-2werden bijdezelfde gelegenheid geisoleerd nabehandeling van ongefractioneerd virus metnitriet tot een overlevingsniveau van
ongeveer 0,016%. Beide mutanten werden alsafwijkend herkend doordat zij in
Blackeye lokalenoch systemische symptomenveroorzaakten. De symptoomloosheid
in Blackeye bleek zich inallevolgende transfers teherhalen.
Mutant N140bleek in Early Redvoornamelijkwitte inplaats vanbruine lokale
lesies teveroorzaken. Ook het lesietype van deze mutant op Pinto bleek afwijkend
te zijn.Na eenaanvankelijke ontwikkeling alswild-type lesieswerd het weefsel
tussen de genecrotiseerde nerfjes chlorotisch inplaats vannecrotisch. Ervormde
zich ook geen bruinerandzone omde lesie. Delesieswerdenweleven groot als
wild-type lesies.
Lesies van N1M-2inPintonecrotiseerden evenminmaarbleven bovendien iets
kleiner danwild-type lesies.Dediameter varieerde van 0,5-2,5mm.
InEarly Red veroorzaakte N142geennecrotische lokale lesies maar zeer
vage chlorotische vlekken op de geinoculeerde primairebladeren en een lichtgroen mozaiek inde secundaire. Ditmozaiek wasmeestalfijner dan dat van SI
in Early Red.
HoewelN140 enN142geen lokale symptomen in Blackeye veroorzaakten had wel
enige virusvermeerderingplaats inde geinoculeerde primaire bladeren. Weinig
verdund sapvandezebladeren bleek nog zeer infectieus te zijn ineenlokale.. -4
-lesie toets.Hetverdunningseindpunt bleek bij 10 teliggen.
Voor N1M-0werd nagegaan ofhetmogelijk was virusuit Blackeye te zuiveren.
Deopbrengst wasminder dan 0,01 mgper gram blad. De specifieke infectiositeit
van het gezuiverde materiaalwas echter niet veel lager dan dat van gezuiverd
wild-typevirus.
Bijnatoetsing van NIM-OenN14-2uit primaire Blackeye bladeren rechtstreeks
op dedifferentierende waardplanten bleek indeze bladeren voornamelijk mutant-virus-aanwezig te zijn.Wild-type virus kon echter ook in eenaantal gevallen
inpreparaten vanbeidemutantenworden aangetoond. Evenals de andere mutanten
werden N140 enN.1M-2daaromdoormiddelvan lokale-lesietransfer in stand gehoudenmet gelijktijdige toetsing opdebeide cowpea-rassen. Sporadisch traden
daarbij inBlackeye symptomen van systemische infectie op. Virus uit desystemischgeinfecteerdedelenbleek vaakwild-type virus tezijn.
Uit secundaire bladerenmetmozaiek van Blackeye-planten geinoculeerd met
N142,werd een isolaat verkregen dat zowelvan N142alsvanhetwildetypeverschilde. Op Pinto gafhet isolaat kleine maar welnormaalnecrotische lokale
lesies. Opdegeinoculeerde bladerenvan Blackeye ontstonden in vergelijking
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met Sbkleinere enmindergelevlekken en inde secundairebladeren slechts een
lichtmozaiek. InEarly Red ontstonden zeer kleine,bruine lokale lesies en geen
mozaiek zoalsbijN142.Dit isolaat werd alsmutant S15 door lokale-lesietransfer
in stand gehouden met behoud van de karakteristieke symptomen.

4.6. Kunstmatige temperatuurgevoeligemutanten
4.6.I.N168
Mutant N168werd verkregen uit een experiment waarin ongefractioneerd RNA
van hetwilde type met salpeterigzuur werd behandeld tot een overlevingsniveau
van 0,25%. Het isolaat werd als afwijkend herkend doordat in Blackeye-planten
bij 30Clokalenoch systemische symptomen ontstonden. Tegelijkertijd geinoculeerde Blackeye-planten die bij 22 werden gehouden vertoonden wel symptomen.
Op de geinoculeerde bladeren vandeze laatste planten verschenen chlorotische
vlekjes,diekleiner,minder chlorotisch en scherper begrensd waren dan de door
hetwilde type veroorzaakte vlekken. Infiguur 4.2 zijndelokale symptomen van
mutant enwild-type virusbijbeide temperaturenweergegeven. Bij 22 was het
doordemutant veroorzaakte mozaiek in Blackeye veelminder hevig dan dat van
hetwildetype.
De lokale lesiesvan N168 op Pintowaren klein (diameter 0,5-1,5mm)en
licht van kleur envertoonden weinig nerfnecrose. Hoewel na 7-10 dagen hetcentrum vande lesies toch welnecrotiseerde,bleefde onderepidermis intact.Hierdoorwaren demutant lesies,integenstelling totwild-type lesies,aan de
onderzijde vande Pinto-bladerenslecht zichtbaar.
De lokale lesies in Early Red waren extreem klein enwit van kleur.Vaak
waren het nietmeerdankleine,nauwelijks zichtbare putjes inde bovenzijde
van hetblad.
Bijhoge temperatuurhad in Blackeye nauwelijks virusvermeerderingplaats.
Intabel 4.2 zijn deresultaten weergegeven van een infectiositeitstoets met
sapuit geinoculeerde bladeren van Blackeye-planten die gedurende 6dagen na
inoculatie bijverschillende temperaturen werden gehouden. Inocula uit planten
metwild-type enmutant virus,werden rechtstreeks met elkaar vergeleken op
helftenvan dezelfde Pinto-bladeren inpetrischalen. Indeze toetsbleek de
vermenigvuldigingvan hetwilde type weinig doorde hoge temperatuur teworden
beinvloed. Bijde toegepaste verdunningen konvan demutant bijhogere temperatuur echter inhet geheelgeen infectieusvirusmeer worden aangetoond. Bij
geringere verdunningwerd vaak nogwel enige infectiositeit aangetroffen.
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Fig. 4.2. Lokale symptomen,veroorzaakt door temperatuurgevoeligemutant N168
enwild-type Sbopprimaire Blackeye-bladeren bij 22 en 30C.Mettoestemming
van Academic Press,Inc.,New York,overgenomen uit DeJager et al.,1977,
Virology 76,164-172.
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Tabel4.2.Vergelijking van de infectiositeit van sapuit Blackeye-bladeren,
geinoculeerd metwild-type virusresp.mutant N168en gehoudenbij
22°en30°C.
aantal lesies

veroorzaakt door:

temperatuur

verdunning

Sb

N168

22°

400x
2000x

1002

169

255
10

400x
2000x

624
85

0
0

30°

x)lesie-aantallen zijntotalen van 8bladhelften

Voor zuivering vanN168werd uitgegaan van Blackeye-planten die bij 22
waren gehouden.Deopbrengsten lagen 3-10 maallagerdandievan Sb.Despecifieke infectiositeit van het gezuiverde mutant-virus wasechter niet lager.
De componentenverhouding ingezuiverde mutantpreparaten verschilde niet
opvallend vandie inwild-type preparaten.
Incubatie vanmutant-virusinBlackeye-sap gedurende 5minutenbij 50C
verminderde de infectiositeit van het virus nietmeer dan dievan wild-type
virus.Aangenomenwerd daarom datniet instabiliteit van devirusdeeltjes bij
hogetemperatuur de oorzaak wasvandeverminderde hoeveelheid virus in Blackeye
bij hoge temperatuur,maar dat de virusvermeerdering door dehogere temperatuur
werd belemmerd.
Instandhouding vandemutant had plaats door lokale-lesietransfer in Pinto
waarbij ieder isolaat ook steeds op temperatuurgevoeligheid werd getoetst aan
dehand van hetuitblijven van symptomen in Blackeye-cowpeas bij hogetemperatuur.

4.6.2.N172
Mutant N172werd bijdezelfde gelegenheid gelsoleerd als N168.Het isolaat
vielop doorhet uitblijven van lokale en systemische symptomen in Blackeye bij
hoge zowelals lagetemperaturen.
Het sapvanprimaire Blackeye-bladeren diebij 22 gehouden waren,was
nogwel infectieus,zijhet ingeringemate.Onverdund geinoculeerd opPinto-bladeren inpetrischalen veroorzaakte het daarop 1-50 lokale lesies.Erverschenen echternooit lesies na inoculatie met sap uitvergelijkbare bladeren
diebij 30 waren gehouden,ook niet wanneer voor het homogeniserenmacaloid
aan debufferwerd toegevoegd.
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Dedoor N172veroorzaakte Pinto-lesieswaren zeer klein,maarniet zosterk
necrotisch alsN123_lesiesoflichtvankleuralsN163~lesies.
InEarly Red gafdemutant alleen extreemkleine lesies als N168. Zuivering
vandemutant uit Blackeye-bladeren leverde slechts zeerweinigvirus op dat
bovendien moeilijk vrijtekrijgen wasvan eenbruine verontreiniging,die niet
voorkwambijde zuivering van Sb enandere mutanten.
Demutant werd,metbehoud van de specifieke eigenschappen,in stand gehouden door lokale-lesietransfer op Pinto.Het alofniet daarbij vermenigvuldigen
inBlackeye bijhoge enlage temperatuurwerd steeds vastgesteld door natoetsing
op Pinto-bladeren.
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5. Lokalisering van mutaties door middel van in-vitro-recombinatie
Onder in-vitro-recombinatie (IVR)wordt verstaan het opkunstmatigewijze
uitwisselenvan genoomdelentussen fenotypisch van elkaar teonderscheiden isolatenvanvirussen met een gedeeld genoom. Uit vergelijking vande fenotypen
derontstane heterologe combinaties van componentenmet die der ouderstammen
kanworden afgeleid inwelkevan degenoomdelen de genetische verschillen tussen
deouderstammen gelegen zijn.
IVR-toetsenvoor het lokaliseren vanmutaties inCPMVwerdenalsvolgt
uitgevoerd. Vanwild-type virus ende te onderzoeken mutantwerden denucleoproteine-componentendoor gradiSntcentrifugering van elkaar gescheiden. Homologe
enheterologe mengselsvan deM- enB-componenten werden samengesteld,waarna
vanallevier de combinatiesde eigenschappen op de differentierende waardplanten
werden vastgesteld. Ditgebeurde door rechtstreekse inoculatie vande mengsels
opdedifferentiSrendewaardplanten ofdoor inoculatie vandemengsels op de
lokale-lesiewaard Pinto entoetsing van een aantal lokale-lesie-isolatenvan
iedermengselop dedifferentiSrendewaardplanten. Vanbeide methoden zal inde
volgende paragrafen eenvoorbeeld worden gegeven.
IVR-toetsen kunnen alleenworden uitgevoerd met mutantenwaarvan voldoende
gezuiverd virus kanworden verkregen om componentenscheiding mogelijk temaken.
Als zodanigkwamen inaanmerkingdemutanten SI, S8,N3,N57,N163 en N168.De
mutantenparen S1-S8 en N3-N57 werden ook onderling gerecombineerd.

5.1. IVR-toetsenmet demutanten N3 en N57
Demutanten N3 en N57kenmerkten zichvooral door een sterkeremming van
de systemische infectie van Beka enNoordhollandse Bruine. Dehiervoor verantwoordelijkemutaties werden doormiddelvan IVR-toetsen gelokaliseerd. Op Pinto
kondaarbij tevensworden vastgesteld inwelke component demutatie voor het
kleine lesietype van N3gelegen is.Bijde componentenscheiding werden de beide
componenten vanhetwildetype en de M-componenten van demutanten,nade eerste
centrifugering met ongefractioneerd virus,iedernog eenmaal gecentrifugeerd.
DeB-componenten vandemutanten werden nog tweemaal gecentrifugeerd.
Met depreparaten vande componenten werden inocula samengesteld vande
zesafzonderlijke componenten endenegenmogelijke M- en B^combinaties. Van
iedere component was deconcentratie inalle inocula 150ug/ml. Alle inocula
werden gebracht op 12-15Noordhollandse Bruine-planten. Tervergelijking werden
dedrie ouderstammen gelnoculeerd inovereenkomstigeconcentraties.
Zestigvoudige verdunningen vanalle inocula werden getoetst op Pinto-bladhelften inpetrischalen omde infectiositeit van de afzonderlijke componenten
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envandemengselsvast te stellen entevens omna te gaanmetwelke component
hetbijzondere lesie-typevanN3op Pinto overerfde. Decontrolehelften werden
geinoculeerd metwild-type virus ineen concentratie van 0,5 ug/ml.
Deuitkomstenvanalle inoculaties zijn vermeld intabel 5.1. OpPinto
bleken deM-componenten nietmeer infectieus te zijn ende B-componentennog
slechts ingeringe mate.Samenvoegingvandecomponentenveroorzaakte in alle
gevallen een sterkeverhoging van de infectiositeit. Hieruit bleek dat decomponenten afkomstigvanverschillende ouderstammen,welcompatibelwaren.
Indetoetsop Pintobleek ook dat hetkleine lesie-type van N3een gevolg
wasvan een ofmeermutaties inde M-componentvan diemutant.Alleen demengsels,waarin deze component aanwezig was,veroorzaakten kleine lesies.Deherkomstvande B-component speelde daarbij geen rol. Infig. 5.1 zijn bladeren
afgebeeld,die de IVR-toetsmet N3 en N57 op Pintoweergeven. Opde linkerhelften,geinoculeerd met M3 +B3en M3 + B57waren de lesies kleiner dan op
decorresponderende rechterhelften,geinoculeerd met wild-type inoculum. Dit
gold nietvoorde linkerhelftenmet M57+ B57 en M57+B3.

M-M?+B-A0 M-A/3+B-N57

M-//57+B-A/57 M-/V57+B-V3
Fig. 5.1. IVR-toetsmet demutanten N3 en N57 opprimaire Pinto-bladeren. De
linker bladhelften werden geinoculeerd met de onderdebladeren aangegeven
combinatiesvan componenten. Opallerechter helftenwerd hetwildetypegeinoculeerd ineen concentratie van 0,5 ug/ml.
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DeNoordhollandse Bruine-plantenwerden opbasisvandehevigheid vande
systemische symptomen ingedeeld invijf klassen. Debetekenis derklasseaanduidingwasdaarbij alsvolgt: 0:geen symptoomvorming; I:sporadische of zwakke
symptoomvorming; II:matige symptoomvorming; III;sterke symptoomvorming;IV;
zeer sterke symptoomvorming.
Demet hetwildetype (Sblgeinoculeerdeplanten behoordenvrijwelalle
tot deklassen met dehevigste symptomen. Daarentegen behoorden de planten
geinoculeerd met demutanten N3 en N57,totde twee klassenmet de geringste
symptoomvorming. Deafzonderlijke oomponenten gavenniet of slechts zeer weinig
systemische symptomen.Alleen Bsbveroorzaakte nogmatige symptomen als gevolg
vandenog inhetpreparaat aanwezige restinfectiositeit.
Deplanten,geinoculeerd met dehomologemengselsreageerden alsof zij
waren geinoculeerd met dedesbetreffende ouderstammen. Van deheterologe combinaties gaven die combinatieswaarin M3 en B57afzonderlijk aanwezigwaren een
geringe systemische infectie.Decombinatie M3+ B57veroorzaakte inhet geheel
geen systemische symptomen. Deoverige heterologe mengsels gaven een hevige
reactie,overeenkomend met dievanhetwildetype.
Deze uitkomsten op Noordhollandse Bruine geven aan dat van N3de M^component demutatie(s)voor hetuitblijvenvan systemische infectie bevat envan
N57 de B-component. Dezelfde conclusies konden worden getrokken uit soortgelijke
experimentenmet N3 (DeJager enVan Kammen,19701en N57 op Beka-bonen.

5.2. IVR-toetsenmet demutant N163
In IVR-toetsen met demutant N163 en het wilde type werden de fenotypische
eigenschappen vandehomologe enheterologe mengsels van componenten vastgesteld
door daarvan eerst lokale-lesie-isolaten temaken envan aldeze isolatenafzonderlijk de eigenschappen tebepalen.
Ineen eerste experiment werd een IVR^toetsuitgevoerd op Pinto en Noordhollandse Bruine.Dete gebruiken componenten werden verkregen door,na runs
met ongefractioneerd Sb enN163,M163nog eenmaal,B163en Msb iedernogtweemaal en Bsbnogviermaalte centrifugeren. Ineen daarop volgende infectiositeitstoets bleek dat de componenten voldoende zuiverwaren voor gebruik.
Tabel 5.2 geeft de uitkomsten van deze toets.Bijdeze toetswerden deafzonderlijke componenten,hetmengselvan de componenten enhet standaardinoculum
steeds geinoculeerd opdevierbladhelften vandezelfde planten.
Uitde tabelblijkt dat derestinfectiositeit van deafzonderlijkecomponenten geringwas.Mengingvan M-en B-component veroorzaakte een 121-respectievelijk 64—voudige stijging van de infectiositeit.
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Tabel 5.2.Bepaling vande zuiverheid vande gescheiden componentenvan Sben
N163doormiddelvan een infectiositeitstoets.
Sb

N163

Inoculum

Aantal lesies

Inoculum

^eteld als %van
standaard

Msb(4) '
Bsb(4)
Msb(4)+Bsb(4)
Standaard Sb(0,5)

6
6
1436

0,8
0,8
194

742

Aantal lesies
geteld als %van
standaard

M163(2)
2
B163(2)
10
M163(2)+B163(2)
763
Standaard N163(0,5)1228

0,2
Q,8
6H

1)Lesieaantallen zijntotalen van 8Pinto-bladhelften.
2)Tussen haakjes isgegeven deconcentratie van decomponenten,respectievelijk
virussen,inug/ml.

Met deze componenten werden homologe enheterologe mengsels samengesteld,
waarbijaande Sb-componenten een eindconcentratie van 5ug/ml enaandeN163-componenteneen eindconcentratie van 2ug/ml gegeven werd.
Deviermengselswerden gelnoculeerd op de vier helften van primaire
Pinto-bladerenaandeplant.Ter vergelijking werden ook detwee ouderstammen
tegenover elkaar opdeprimaire bladeren van afzonderlijke planten gelnoculeerd,
De lesies,veroorzaakt door Sb,Msb + Bsb enMsb + B163waren vanhet
wildetype.De inocula N163,M163 +B163 en M163 + Bsbgaven lesiesvanhet
mutant-type.
Vandebeideheterologe combinatieswerd hetvirus uit 15 vrijliggende
lesiesafzonderlijk gelnoculeerd opnieuwe Pinto-plantenvoor een tweede toets
op het lesietype envoorvermeerderingvande isolaten op kleine schaal.De
mutant-lesiesvande combinatieM163 + Bsb gaven daarbij weermutant-lesiesen
dewild-type lesiesvanhetmengselMsb +B163 gavenweerwild-type lesies.
Per isolaat werden enkele lokale lesies vandetweede serie Pinto-planten
gezamenlijk inbuffer gehomogeniseerd enwerd het homogenaat gelnoculeerd op
Noordhollandse Bruine-planten. Tervergelijking werden tevens homogenatenvan
Sb- enN163-lesies gelnoculeerd.
Van de 15 isolaten afkomstigvandecombinatie Msb + B163gaven er 13op
Noordhollandse Bruinewild-type symptomen en 2mutant-symptomen. De 15isolaten,
afkomstig vande combinatie M163 +Bsb gavenallemutant-symptomen.
Zowelop Pinto alsop Noordhollandse Bruine gavende isolaten dusalle of
inmeerderheid het fenotype vandeouderstamdie de M-component leverde.Voor
de afwijkende symptomenvan N163 indebeide bonerassen zijndus een ofmeer
mutaties indeM-componentvandezemutant verantwoordelijk.

62

Devoor deveranderde symptomenvan N163 indebeide cowpearassen verantwoordelijkemutatieswerden gelokaliseerd ineen tweede,soortgelijkexperiment. Ook indit experiment induceerden de heterologe componenten-mengsels op
Pinto het lesietype van de ouderstam,waarvan de M-component afkomstigwas.Bij
inoculatie van lokale-lesie-isolatenvan deheterologe mengsels op Blackeye en
Early Red bleken alle isolaten,afkomstig van de combinatie Msb +B163,wild-type lokale symptomen te geven opbeide cowpearassen. Delesies vanhet mutant-typevan de combinatie M163+Bsb gaven bijna allemutant-symptomenop de
cowpeas.
Ook het afwijkende fenotype van N163 op Blackeye en Early Redbleek dus
een gevolgte zijn van eenofmeermutaties inde M-component van dezemutant.

5.3.Uitkomstenvande overige IVR-toetsen
N3.

Demutatievoor deafwijkende componentenverhouding van N3werd gelokali-

seerd indeM-component doormiddelvan een IVR-toetsmet N3en Sb.Deresultatenvan dit experiment werdenreeds eerder beschreven (DeJager en Van Kammen,
19701.
De componentenverhoudingenwerden zichtbaar gemaakt door centrifugering
van helder gecentrifugeerd sapvan geinoculeerde Beka-bladeren ineenanalytischeultracentrifuge. DeBeka-plantenwaren geinoculeerd met wild-type en
mutant virus,detwee homologe endetwee heterologe mengsels van de componenten. Bijhetuitpersenvandebladeren werd 2-mercaptoethanoltoegevoegd tot
een eindconcentratie van ca. 0,1%om bruin worden van het sap door oxydatie
tegen te gaan.Het sapwerd helder gecentrifugeerd bij 10.000 ggedurende 25
minuten. Het supernatant werd direct daarna geanalyseerd inde analytische
ultracentrifuge.
Fig, 5.2 geeft de Schlierenpatronen vandedesbetreffende centrifugeringen.
Deproduktie vanrelatiefveelT-component bleek samentehangen met deaanwezigheid van deM-componentvan N3 inhet inoculum. Eentweede,soortgelijk experiment,waarbijhet virus eerst uitde Beka-bladeren werd gezuiverd,gafhetzelfde resultaat.
SI en S8. Demutaties in SIen S8,verantwoordelijk voor de afwijkende syndromen
van deze stammen inEarly Red,werden opanaloge wijze gelokaliseerd alsbeschreven voorN3 enN57in 5.1.Recombinatie had plaats tussen demutantenen
hetwilde type entussen demutanten onderling.
Een IVR-toets met het wilde type en SIwerd reeds eerder beschreven
(De Jager, 1973]. Hierbijwerden alleen lokale symptomen alsmarker-eigenschap
beschouwd. Indehierbeschreven experimentenwerd ook het systemischemozaiek
van SIalsmarker indebeoordeling betrokken.
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Fig. 5.2.Schlierenpatronenvan sapuit primairebladeren van Beka-planten,
geinoculeerd met wild-type virus (Sblenmutant N3enmet homologe enheterologeraengselsvandecomponentenvan deze stammen. Sedimentatiewas van links
naar rechts. Indepatronenmet eenrelatief lagepiek van deT-component is
tussen dezepiek endievandeM-component een zeerkleine piek zichtbaar,
veroorzaakt door deribosomen-fractie(r).
Inalle IVR-experimentenmet Sb,SIen S8op Early Red bleek het syndroom
op te treden vande stam,die de B-component leverde.Ertrad geen splitsing
op tussen dediverse symptoomtypen,dietezamenhet totale syndroom vormden,
datwil zeggen:de syndromenerfdenalsgeheelover.
Ook de zwakkere symptoomvormingvan SIin Blackeye-cowpeas en dedaarmee
waarschijnlijk inverband staande geringere virusinhoud van deze planten bleek
eengevolgvan Se'nofmeermutaties inde B-component. Mengsels vande compo-
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nentenvan Sben SI,waarinBslaanwezigwas gaven,hoewel zelf indelokale-lesietoets nietminder infectieusdandeanderemengsels,toch in Blackeye
minder sterke symptoomvorming engeringere virusinhoud.
N168. Demutatievan N168voor hetafwijkende lesietype op Pintowerd ineen
IVR-toetsmet Sbgelokaliseerd inde M-component,hoewel ook de inde B-componentvan dezemutant aangetoonde mutatie (ziehoofdstuk 81mogelijk eenrol
speelde bijhettot stand komenvan hetmutant-lesietype.
Deafzonderlijke componentenvan Sben N168gaven gemiddeld 2-15 lesies
perbladhelft vanhet type vandedesbetreffende ouderstam. Dehomologeen
heterologemengsels vandeze componenten veroorzaakten 10Q-2Q.0lesies perbladhelft.Vande combinatiesMsb +Bsb enMsb +B168waren deze van hettypevan
Sb. De lesiesvan M168 +B168waren mutant lesiesmet,naverloop van enige
tijd,wit of lichtbruin genecrotiseerd centrum. De lesies veroorzaakt door de
combinatieM168+Bsbwaren eveneens klein en lichtvankleurmet weinignerfnecrosemaar zijwaren overhetalgemeen ietsvager begrensd en necrotiseerden
niet zo snel inhet centrum. Hoeweldus de M~component verantwoordelijk was
voor demeest opvallende afwijking in lesietype bleek toch ook de aard van de
daarbijaanwezige B-component vanbelang tezijn.
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6. Lokalisering van mutaties door middel van supplementering
Onder deinhoofdstuk 4beschreven mutanten zijn er enkele die bijzuivering een zodanig lageopbrengst geven dat scheiding van de componentenvan deze
mutantennietmogelijk is.Dezemutanten konden derhalve niet door middelvan
IVR-toetsengeanalyseerd worden.
Doormiddel van supplementeringstoetsen konden ook indezemutanten de
mutaties gelokaliseerd worden. Deze toetsen worden uitgevoerd door aanmutant-preparaten deM- en B-component vanhetwildetype afzonderlijk toe te voegen
endemengselste inoculeren opdedifferentierende waardplanten. Ligtdemutatie indeM-component en ishet B-RNA vandemutant niet veranderd dan zaltoevoeging vandeM-component vanhetwilde type resulteren indeaanwezigheid in
het inoculum van zowelvolledige wild-type genomenalsvolledige mutant-genomen,
Er zullen danna inoculatie zowel symptomenvanhet wilde type alsvande mutant
optreden. Toevoeging vande B-component vanhetwilde type zal inditgeval
echter geen genetisch kwalitatieve verandering inhouden en symptomen van het
wilde type zullen na inoculatie uitblijven. Ligtdemutatie inde B-component
van demutant dan zalalleen toevoeging van de B-component van hetwilde type
kunnen resulteren inhetontstaan vanwild-type symptomen.
Voor eengoedebeoordeling vanderesultaten vandeze toetsmethode ishet
noodzakelijk dat de symptomen vanhetwilde type kunnen worden herkend wanneer
zijtezamenmet symptomen van demutant voorkomen. Dit isalleen goed mogelijk
wanneer er eenduidelijk verschilbestaat tussen de symptomen van hetwilde type
ende mutant.
Supplementeringstoetsen werden uitgevoerd met demutanten N123,N14-0,N142,
N163, N168,N172 ende spontane submutant S15.Indithoofdstuk worden desupplementeringstoetsen met N123uitvoerig beschreven. Inde laatste paragraaf worden
de toetsenmet de overigemutanten samengevat.

6.1. Supplementeringstoetsen met demutant N123
Dedoor N123op Pinto veroorzaakte lokale lesieswaren veelkleiner dan
wild-type lesies,hoewelnietminder necrotisch. Zijbevatten welveelminder
virus. Voorde supplementeringsproevenwerden altijd lesiesgenomen vanhet
karakteristieke mutant-type.
Detoe tevoegenwild-type componenten werden opde gebruikelijke wijze
gezuiverd. Na de eerste zonecentrifugeringmet viruswerd de M-component nog
driemaalende B-component nog viermaalgecentrifugeerd. Ineen infectiositeitstoets daarna bleekde infectiositeit van deafzonderlijke componenten zeer
laagte zijn (Tabel6.1}.
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Naast de infectiositeit van een gezuiverde component isook de activiteit
daarvanvanbelang.Onder deactiviteit wordt indit verband verstaanhetvermogenvan eenpreparaat van een component ora,na samenvoegingmet de complementaire component,infecties teveroorzaken. Deactiviteit van de in supplementeringstoetsen tegebruiken preparaten moetvoldoende hoog zijn enmag voor de
beide componentenniet teveelverschillen omte verzekeren dat dewaargenomen
effecten alleen doorkwalitatiefgenetische factorenworden bepaald.
Deactiviteit van eencomponent-preparaat ismoeilijk vast te stellen. Een
eenvoudige infectiositeitstoets natoevoeging vande complementaire component
isdaarvoor niet voldoende. Een goede infectiositeit van eenmengselvan M-en
B-component kanbereikt zijndoordat degeringe activiteit van de ene component
wordt gecompenseerd door een zeer goede vandeandere.
Enig inzicht ineen eventueelverschil inactiviteiten kanworden verkregen
doormengselsvan oplopende concentratiesvande ene component en eenvaste
concentratie vandeandere tetoetsen op infectiositeit enhetzelfde te doen
voor hetreciproke geval.
Eendergelijke toetsmet de inde supplementeringstoetsmet N123 gebruikte
componenten gafde in figuur 6.1 weergegeven uitkomsten. Bijgelijke activiteiten
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Fig. 6.1. Infectiositeitstoets met gezuiverde wild-type componenten.
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vande componenten zoudende curves hetzelfde verloophebben. Het bleek echter
dat eenvaste concentratie van 1ug/ml Bsbalsbeperkende factor ging optreden
bij een concentratie van 0,5 ug/mlofminder van Msb.Eenvaste concentratie
van 1pg/mlMsbbleek nog geenbeperkende factor te zijn voor M-yg/ml Bsb.Hieruitwerd geconcludeerd dat de specifieke activiteit van de B-component geringer
wasdandie vande M-component.
Hoe groot het verschil inactiviteit precieswas konniet zondermeer uit
de curvesworden afgeleid.Gekozen werd voor een factor 8verschil inde concen'traties der componenten. Bijdeze verhouding bleken zowelM-als B-mutaties
(b.v. inN14-0)duidelijk te kunnen worden aangetoond. Msb en Bsbwerden gebruikt
ineindconcentraties,namengenmet N123-preparaten,van 4-en 32pg/ml.
Inde toets op Pintowerden devier helften van deprimairebladeren van
steeds tweeplanten geinoculeerd met:
1.

een 1:1 verdunningmet buffer vanhethomogenaat van eenafzonderlijke
N123-lesie;

2.

een 1:1 verdunning vanhetzelfde homogenaat met Msb of Bsb inbuffer;

3.

dedesbetreffende wild-type component indezelfde eindconcentratie als in 2;

4.

het homogenaat vaneenwild-type lesie opPinto.
Opdeze wijze werden negen N123-lesies getoetst met Msb ennegen andere

lesiesmet Bsb.HetmengselvanMsb en Bsbwerd tevens opnegen bladeren getoetst
tegen het gebruikte Sb-inoculum.
Deuitkomsten van detoetsop Pinto zijnweergegeven intabel 6.1. Indeze
tabel isvermeld hoeveel lesiesvanhetmutant-type,respectievelijk van het
wilde type,ontstonden na inoculatie met deverschillende inocula. Perbehandelingvertoonden allenegen herhalingen hetzelfde beeld. Detabelgeeft de totale
aantallen lokale lesiesvandenegen herhalingen gezamenlijk.
Velewild-type lesiesontstonden,naast mutant-lesies,na inoculatie van
Pintomet N123-preparaten,waaraan deM-componentvanhetwilde type was toegevoegd. Toevoeging van B-component veranderde het lesietypeniet.
Nietteminbleek het B-preparaatwelactiefte zijnwant gemengd met het
M-preparaatwashet goed infectieus.Derestinfectiositeit van de gebruikte componentenvanhetwilde type bleek nihil of zeergering tezijn.
Soortgelijke resultaten werdenverkregen op Noordhollandse Bruine.Omdat
mutant-lesiesop Pinto zeerweinig virusbevattenwerd eenhomogenaat van meerdere typische N123-lesiesgetoetst opNoordhollandse Bruine.Hetzelfde homogenaat
werd zowelmet M-als B-component van hetwilde type getoetst. Ieder inoculum
werd gebracht op 7planten.

Tabel 6.1. Supplementeringstoetsmet N123 op Pinto.
Inoculum

Lokale lesies
N123-type
diameter < 1mm

N123
.
N123 +Msb(4) ;
Msb(4)
wilde type
N123
N123 + Bsb(32)
Bsb(32)
wilde type
Msb(4)+Bsb(32)
wilde type

1513
375

van
wilde type
diameter > 1mm
0
648

0
0

0
858

615
690
Q
0

0
2
10
47Q

0
0

300
600

1)Lesieaantallen zijn totalen van 9Pinto-bladhelften.
2)Tussen haakjes isvermeld de eindconcentratie van dedesbetreffende wild-typecomponent.

Figuur 6.2 geeft eenrepresentatief blad van iedere serie van 7planten.
Degrote chlorotische vlekken,typisch voor infectiemet netwilde type (M+ B ) ,
traden alleen op na inoculatie van eenmengselvan N123 ende M-component van
hetwilde type.De combinatievan N123met de B-component vanhetwilde type
gafalleen dekleine chlorotisch-necrotische vlekjes vanN123.
Deafzonderlijke M-component gaf geenvlekken,de B-component slechtssporadisch.
Toevoeging vanMsbaandemutant-preparatendeed dus opbeide bonerassen,
naast vlekken van hetmutant-type,ook wild-type vlekken ontstaan. Daarentegen
veranderde toevoeging van Bsbniets aanhet type vandevlekken.
Op Blackeye enEarly Red diende het uitblijven van lokale symptomennainoculatie metN123 (zie Tabel4-.llalskenmerkende eigenschap inde supplementeringstoetsen. Opbeiderassen werden homogenatenvanvijf afzonderlijke lokale
lesiesvanN123 op Pinto getoetst met Msb envanvijf andere Pinto-lesiesmet
Bsb. Devier inocula:mutant,mutantmet component,component,enmengsel van
componentenwerden steedsgeinoculeerd op seriesvanvierafzonderlijkeplanten.
Deresultaten op Blackeye waren niet kwantificeerbaar omdat de chlorotische
lesies opde geinoculeerdebladerenmoeilijk te tellen waren. Fig.6.3 geeft
voorbeelden vanbladeren uitde toets op Blackeye. DeM-component vanhet wilde
type,hoewel zelf inhet geheelniet infectieus bijde gebruikte concentratie,
veroorzaakte tezamenmet N123 zeer veel chlorotische vlekken. De B-component
vanhetwilde type gaf zelf slechts zeer sporadisch infecties enkon ook niet
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Fig. 6.2. Supplementeringstoets metmutant N123 op Noordhollandse Bruine.

Fig. 6.3. Supplementeringstoets metmutant N123op Blackeye,
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tezamenmet N123 lokale symptomenteweegbrengen.M- en B-component samen gaven
velevlekken die zichniet onderacheidden van die,veroorzaakt doorwild-type Sb,
In Early Red werden deuitkomstenvan de supplementeringstoets enigszins
versluierd doorhet optreden vanvlekjes diequa uiterlijk niet of nauwelijks
waren te onderscheiden van lokale lesies,door het virusveroorzaakt. Deze
'pseudolesies'waren echter geen gevolg van infectie of inoculatie want zij
kwamen ook voor inniet-gexnoculeerdebladeren. Bijhet tellen van devirus*lesies werden zijmeegeteld.
Deuitkomsten van detellingen zijn gegeven intabel6.2. Uitde aantallen
lesiesdie ontstonden na inoculatie met inocula,die geen of slechts weinig
lesieswerden geacht tegeven (N123,Msb,Bsbl,bleek dat het aantal 'pseudolesies'op 10bladeren lagtussen40 en 100.Toevoeging vanMsb aan N123-preparaten verhoogde het aantalvlekken totverboven ditniveau. Toevoeging van Bsb
had echter nauwelijks enig effect.Hetmengselder componentenvan het wilde
type gafook hoge aantallen vlekken.

Tabel 6.2. Supplementeringstoets met N123 op Early Red.
Inocula
N123

N123 +component

component

mengselvan
Msb enBsb

53
82

463
487

*1
Msb toegevoegd
Bsb toegevoegd

45
82

690
119

*)Aantallen lesies zijn totalenvan 10bladeren en omvatten ook de aantallen
'pseudolesies'.

Opallevier dedifferentierendewaardrassen van N123 gaven supplementeringstoetsen aan dat het defect indeze mutant gecompenseerd kon worden door
toevoeging vandeM-component maar niet doortoevoeging van de B-component van
het wilde type.De conclusie diehieruit kanworden getrokken isdat een ofmeer
mutaties inde M-component van N123verantwoordelijk isof zijnvoor de afwijkingen inde symptoomvormingvandemutant opdevier rassen.

6.2.Uitkomsten vande overige supplementeringstoetsen
N163. Supplementeringstoetsen werden ook uitgevoerd met mutant N163 op Pinto en
Noordhollandse Bruine nadat eerder dezemutant doormiddelvan IVR-toetsenwas
geanalyseerd.
Detoetsenwerden opdezelfde wijze uitgevoerd alsbeschreven voor N123
in 6.1. Opbeide bonerassen bleek toevoeging van de op zichzelf niet infectieuze
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M-componentvanhetwildetype het optreden van symptomenvanhetwilde typete
veroorzaken. Toevoeging van de B-component veranderde op geenvan debeidebonerassen ietsaan de lokale symptomen van demutant.
Evenals inde IVR-toetsen (zie 5.2)werd dusde M-component van N163aangewezenalsdragervan een ofmeermutatiesdie dereactie op debonerassenbeinvloedden.
N140. Hetonvermogen van N140om op Blackeye lokale en systemische symptomen te
gevenbleek teberusten op een ofmeermutaties inde B-component. Menging van
N140-preparatenmet de M-component vanhetwilde typehad geen effect maar
menging met de B-component resulteerde in een groot aantalvlekken op deprimaire
bladeren van hetzelfde typealsdie,veroorzaakt door Sb.
Opanalogewijze werd vastgesteld dat ook het chlorotische inplaats van
necrotischekarakter van N140-lesiesop Pintoberustte op een ofmeer mutaties
inde B-component vanN14-0.
N142. Evenals N14-0bleek N142niet in staat symptomen teveroorzaken op Blackeye.
Ookbij N14-2was ergeenpositief effect van supplementeringmet de M-component
van hetwilde type. Echter,ook bijtoevoeging van de B-component traden slechts
bij eenvande tien getoetste lokale-lesie-isolatennormale vlekken op. Inde
negen overige gevallen waren erwelvlekjes te onderscheiden,maar deze waren
zeerveelkleine-renminder chlorotisch dandewild-typevlekken,veroorzaakt
door degecombineerde M- en B-preparaten van hetwildetype.
Aangenomenwerd dat dereactie van denegen isolaten devoor N142kenmerkendereactie was.Deuitkomsten konden danworden verklaard door het voorkomen
vanmutaties inbeide componentenvan N14-2. Demutatie(s)inde B-component
zou(den)dan hetvolledig uitblijven van symptomen veroorzaken endaarmee een
epistatisch effect hebben ten aanzien van de M-mutatie(s),die verantwoordelijk
zou(den)zijn voor het kleinblijven vandevlekken.
De lokale lesiesvan N14-2op Pinto waren chlorotisch inplaats vannecrotisch,maar bovendien ook kleiner danwild-type lesies.Dediameter vanmutant-lesiesvarieerde van 0,5-2,5mm,dievanwild-type lesiesvan 0,5-4 mm. Het
percentage lesiesmet eendiametervan 2mm ofmeer wasbij Sbduidelijk groter
danbij N142.
Hetchlorotische karakter van de N142-lesiesbleek evenalsbij N140te
worden veroorzaakt door een ofmeermutaties inde B-component. Voorde kleinere
afmetingenwaren echtereenofmeermutaties indeM-component verantwoordelijk
zoalsblijkt uit tabel 6.3. Hetpercentage lesiesvan 2mm ofmeerwerd door
toevoeging van de M-component aanmerkelijk verhoogd maar veranderde nauwelijks
door toevoeging van de B-component.
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Tabel6.3. Supplementeringstoetsmet N142top Pinto;effect opdediameter van
de lokalelesies.
Aantal
gemeten
2}
lesies

Aantal lesiesmet eendiameter >2mm

N142
N142 +J4
M
M+ B

216
270
0
114

23
73
0
42

N142
N142+B
B
M +B

180
147
5
59

16
20
3
21

Inoculum

1)

geteld

alspercentage vanhet totaal

10,7
27,0
36,8
8,9

13,6
35,6

1)Perwild-type component werden 10lokale-lesie-isolaten afzonderlijk getoetst.
Devierbij elkaar genoemde inocula werden daarbij steeds op de vier bladhelften
vandezelfde plant gefnoculeerd.
2)Alleenvrijliggende,niet opdebladrand oftegen eennerf liggende lesies
werden gemeten. Bijniet geheelronde lesies werd de grootste diameter gemeten.

N168. OpPintoveroorzaakte N168kleine,lichte enweinignecrotische lokale
lesies. Natoevoeging vanMsb ontstond meernecrose,die aande onderzijde van
hetblad zichtbaarwas,enwerden ook lesies vanhet wildetypewaargenomen. Of
de lesies inhet algemeen een grotere diameter hadden,konniet wordenwaargenomen alsgevolg vandevage begrenzing ende grote aantallen. Toevoeging van
Bsbgafgeenverandering indematevannecrotisering vande lesies.Dezeuitkomstenbevestigen die van IVR-toetsen (zie 5.3)volgenswelke hetweinignecrotische karaktervande lesies een gevolg was van een ofmeermutaties inde
M-component.
Eenzelfde conclusie wasmogelijk ten aanzien vanhet defect dat de temperatuurgevoeligheid van N168veroorzaakte. Natoevoeging vanMsb aan N168-preparaten ontstonden inBlackeye bij 30C symptomen,namengingmet Bsbbleven de
planten echter symptoomloos. Overigenswaren zowelde lokale als de systemische
symptomen,veroorzaakt doorhetmengselN168 + Msb,milder dan die veroorzaakt
door hetmengselMsb +Bsb. Ditdeed vermoedendat ook inde B-component van
N168nog een ofmeermutaties waren opgetreden die de symptoomvormingbij 30
beinvloedden.
Devirusinhoud vanprimaire Blackeye-bladeren uit supplementeringstoetsen
bij 22°en 30 werd vergeleken doormiddelvan lokale-lesietoetsen metverdunningen van sapuit diebladeren. Deuitkomstenvan deze toetsen zijn weergegeven
intabel 6.4. Toevoeging vanMsbbracht devirusproduktie bij 30 op ongeveer
hetzelfde niveaualsdie bij 22 .Bij toevoeging van Bsbbleef de virusproduktie
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echter even laagalsdie van N168allienbij die temperatuur. De sterkeverminderingvandevirusproduktie alsgevolg van eenhoge temperatuur bleekdus,
evenals de symptoomloosheid bijdie temperatuur,een gevolg te zijnvan een of
meermutaties inde M-component vanN168.

Tabel6.4. Supplementeringstoetsenmet N168op Blackeye;effect opdeinfectiositeitvan sapuit degeinoculeerdebladeren bij 22en 30C.
Sapafkomstiguit
planten geinoculeerdmet

Temperatuur

N168
N168
N168+Msb
N168+Msb

22°
30°
22°
30°

Msb + Bsb
Msb + Bsb
N168 +Msb

22°
30°
30°
30°

N168
N168
N168+ Bsb
N168+ Bsb

22°
30°
22°
30°

Msb+ Bsb
Msb+ Bsb

22°
30°
30°
30°

Msb

Bsb
N168+Bsb

Verdunning vanhet sap
35x
175x
705 ;

17
605

134
1
137
176
68
908
2
159

748
21
570
11
473

256
0
115
1
51

2469

1004

161
12

5
1

19
855
984

450
2176

*)Aantallen lokale lesies zijntotalenvan 8bladhelften.

N172. Demutant N172gafbij 22°noch bij 30°symptomen op Blackeye. Devirusproduktie wasbij deze temperaturengering,respectievelijk nihil.Supplemented
ringmetMsbhiefhetdefect inde lokale symptoomvormingbij 22 slechtsgedeeltelijk op,erontstondenwelvlekken vannormaleafrnetingenmaar deze waren
minder chlorotisch danwild-type vlekken. Toevoeging van Bsbhad bij 22 geen
effect. Ditwees ophetvoorkomenvanmutaties inbeide componentenvan N172.
DeM-component zoudanverantwoordelijk zijnvoorhetuit'blijvenvan symptomen,
terwijl eenofmeermutaties inde B-component devlekken,indien ontstaand,
minder chlorotisch zouden doen uitvallen.
Bij 30°had geenvanbeidewild-type componenten eenpositief effect op
de symptoomvorming doorN172.Deconclusiewasdatmutaties inbeide componenten
devormingvan symptomen bij die temperatuur verhinderden.
Het afwijkende type vande lokale lesiesvan N172 op Pintobleek een gevolg
te zijnvandemutatie(s)inde M-component. Homogenaatvan N172-lesies gaf,
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gemengd met een Msb-suspensie,normalewild-type lesies.Delokale lesies,veroorzaakt door de combinatievan N172en Bsbhadden allehet type vanN172-lesies.
S15. Dezemutant werd geisoleerd uit een systemisch gelnfecteerde Blackeye-plant
diegeinoculeerd wasmet N14-2.S15verschilde hierin vanhetwilde typedat het
op Blackeye kleinere en zwakker chlorotische vlekken gafop degeinoculeerde
bladeren.Het systemische mozaiek was ook milder. Normale vlekken opdegeinoculeerdebladerenverschenen welna toevoeging van Msb aan S15,maar niet wanneer
Bsbwerd gesupplementeerd. Hieruit werd afgeleid dat S15,evenals deouderstam
N142,eenofmeermutatiesvoor kleinere,minder chlorotische vlekken op Blackeye
indeM-componenthad.
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7. Lokalisering van mutaties door middel van 'reassortment of components'
Bijgezamenlijke inoculatie opdedifferentierende waard van tweemutanten,
welkermutaties hetzelfde symptoom beinvloedenmaar inverschillende componenten
voorkomen,zullendoor 'reassortment ofcomponents' (ROC)inhet inoculum,ook
combinatiesvande niet-gemuteerde M- en B-deeltjes infecties kunnen veroorzaken.
Dit zalresulteren indevermenigvuldiging vanwild-type virus endaardoor in
het ontstaan vanwild-type symptomen. Deze laatste treden dan tezamenmet eventuelemutant-symptomen op. Komendemutaties vandebeide samengevoegde mutanten
indezelfde component voordanbevat hetmengselgeen volledige,onveranderde
genomen en zaler geenwild-type viruskunnen ontstaan.
Opbasisvandit principe uitgevoerde ROC-toetsen kunnen aanwijzingen verschaffenomtrent het voorkomen vanmutaties inM-of B-component van eenmutant,
alsvaneenanderemutantmet een soortgelijk defect insymptoomvormingde mutatiereedsgelokaliseerd is.Uithet alofniet optreden vanwild-type symptomenna inoculatie vandedifferentierende waard met eenmengselvan dedesbetreffendemutanten kan worden afgeleid ofdezemutanten hunmutaties inverschillende of indezelfde componenten hebben.
Voorwaarde voor het toepassen vandeze toetsmethode isdatvoor dedesbetreffende marker-eigenschap geldt dathet door hetwilde type veroorzaakte beelc
dominerend istenopzichte vandeverschijnselen,diedoor ieder der mutanten
wordenveroorzaakt.Aandeze voorwaarde voldeed een groot deelvandemutanten,
voorzover het dereactie van Pinto en Blackeyebetrof.

7.1.ROC-toetsen met N123, N140enN142
Supplementeringstoetsen met N123 en N140 (6.1en 6.2) gaven aan dat deze
mutanten hunmutaties inrespectievelijk M-en B-component hadden. Voor Nit2
werd het voorkomen vanmutaties inbeide componenten gepostuleerd (6.2). Voor
eenuitvoerige bespreking van deROC-toets zijn daarom deze drie mutanten
interessant. Deresultaten met detwee eerstgenoemdemutanten (enN163)werden
reeds eerder gepubliceerd (DeJager, 1976).

7.1.1.N123 en N140
De ROC-toetsen werden uitgevoerd op Pinto en Blackeye. Op Pinto waren de
lokale lesies vanN123 zeerkleinmaar welnecrotisch,dievan N14-0normaalvan
afmetingenmaar chlorotisch inplaats van necrotisch. In Blackeye gaven de beide
mutanten doorgaans geen symptomen,alleen M123veroorzaakte somseen nauwelijks
zichtbare oppervlakkige etsing inhet geinoculeerde blad (Tabel H.l),
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N123

N123+N140

N140

Sb

Fig. 7.1. ROC-toetsmet demutanten N123 enN1M-0opprimaire bladeren
van Blackeye.
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DeROC-toetsen werden uitgevoerd door op dedifferentierende waard te
inoculeren:
1.

hethomogenaat,inbuffer,vaneen ofenkele lokale lesies van N123;

2.

idemvan N140;

3.

eenmengsel van gelijke voluminavandeze homogenaten en

t.

hethomogenaatvan eenwild-type lesie.

OpPintowerden dezevier inocula gebracht op devier helften vandeprimaire
bladerenvandezelfde plant.Van Blackeyewerden hiervoor steeds series van
vier afzonderlijke plantengebruikt.
De combinatie N123+N14-0veroorzaakte op Pinto,behalve lesies vande
beidemutant-typen,veelgrote,necrotische lesies van hetwilde type.Deze
laatste kwamenniet voor opdebladhelften,geinoculeerd met de afzonderlijke
mutanten.
Op Blackeye gavendemutanten N123 en N14-0afzonderlijk geen lokale symptomenmaar samengevoegdwel. Dedoor hetmengsel teweeggebrachte vlekkenverschenen echter eenoftwee dagen later danwild-type vlekken enwaren ietsminder chlorotisch dan deze (Fig.7.1).
Dezeresultaten waren inovereenstemmingmet deuitkomsten vandesupplementeringsproeven (hoofdstuk 6 ) ,volgenswelkevan N123de M-component envan
N14-0de B-component gemuteerd was.Uitde B-component van N123 ende M-component
vanN14-0zoudan,bijgezamenlijke inoculatie op Blackeye,wild-type virus moeten ontstaan. Dehoeveelheid virus,die daarbij geproduceerd werd,zou groter
moeten zijndanbijafzonderlijke inoculatie van demutanten,omdat beidemutanten inBlackeyeminder sterk vermenigvuldigd werden dan hetwildetype.
Omdehoeveelheden vanhet bij deverschillende behandelingen geproduceerde
virustevergelijken werd sapuitbladeren van Blackeye geinoculeerd met N123+
N140,ineen aantalverdunningen geinoculeerd op Pinto-planten. Hetzelfdegebeurdemet sapuit Blackeye geinoculeerd met deafzonderlijke mutanten.Aan de
hand vandeaantallen lokale lesies op de Pinto-planten konden de in Fig.7.2A
weergegeven verdunnings-infectiositeitscurves worden bepaald. Uit deafstand
tussen de curvesblijkt,dat na inoculatie met hetmengselvanmutanten tenminstetienmaal zoveelvirus ontstond alsna inoculatie vandemutanten afzonderlijk.
Omdeaard vanhet geproduceerde virus vast te stellen werd virusuit 16
afzonderlijke lesiesvandemet dehoogste verdunningen vanhet Blackeye-sap
geinoculeerde Pinto-planten getoetst op Pinto en Blackeye.Van de 16lokale-lesie-isolaten vanvirus,ontstaan uit de combinatie N123 + N140,bleken er 15
op debeidedifferentierende waardplanten de symptomenvanhetwilde typete

T3

2-

a
A

a
a) 1

c
o
a 0
O)

o

3

4
5
2 3
4
log verdunningsfactor

Fig.7.2.Verdunnings-infectiositeitscurves vansapuitprimairebladerenvan
Blackeye geinoculeerd metdemutanten N123,N14-0enN1M-2afzonderlijk engecombineerd.
A.d
A Bladeren geinoculeerd met N123
-OBladeren geinoculeerdmetN1M-0
-•Bladeren geinoculeerdmetN123+N140
-DBladeren geinoculeerdmetN1M-2
-•Bladeren geinoculeerdmetN123+N1M-2
geven.Eenisolaat bleek overeentekomenmetN1M-0.
De lokale-lesie-isolatenvandeinBlackeye afzonderlijk vermeerderde
mutantenN123enN140hadden dezelfde karakteristieken alsdeoorspronkelijke
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mutanten. Slechts eenvan de zestien isolaten van N140bleek verontreinigd te
zijnmet Sb.Hieruit werd geconcludeerd dat,zoeralwild-type virus door
reversie uitdemutanten kon ontstaan (4.4.1en4.5),dit op zogeringe schaal
gebeurde dat het geen verklaring kon opleveren voor het overvloedig voorkomen
vanwild-type virus na inoculatie van N123 en N140 samen.
Ineen tweede,soortgelijk experiment werden uit Blackeye-planten,geinoculeerdmet N123 +N140 14isolaten verkregen,waarvan er 13de eigenschappen haddenvan hetwildetype en 1dievanN123.
Deresultaten vandesupplementeringstoetsenmet N123 en N140 inaanmerking
nemendekunnen deuitkomstenvandeROC-toetsen met diemutanten envan denatoetsing vanhet daarbij geproduceerde virusworden verklaard door de produktie
vanwild-type virusuit eenniet-gemuteerde M-component van N140 en eenniet-gemuteerde B-component vanN123.

7.1.2.N123 enN142
De ROC-toetsen met demutanten N123 en N142werden opdezelfde wijzeuitgevoerd alsde indevorige paragraaf beschreven ROC-toetsen met N123 en N140.Op
Pinto-planten,geinoculeerdmet eenmengselvan N123 en N142ontwikkelden zich
grote,necrotische lesies alsvan hetwilde type en lesies vanhet type vande
beidemutanten. Ook kwamenwel lesiesvoor van het type van N140 (groot,chlorotisch)en van S15 (klein,necrotisch). Op Blackeye gafde combinatie N123 + N142
dezelfde verschijnselen alshetwildetype.
Opdezelfde wijze alshiervoor werd beschreven voor decombinatie N123+
N140werd ook hetvirusonderzocht dat in Blackeye-cowpeas ontstond uitde combinatie N123 +N142.Op Pintoveroorzaakte het sapuit Blackeye-bladeren,geinoculeerd met hetmengselvandeze mutanten,necrotische lesiesvanalle afmetingen enook kleine,chlorotische lesiesvanhet typevan N142.Vergelijking van
dedesbetreffende verdunnings-infectiositeitscurve met dievan sapuit Blackeye,
geinoculeerd met N142alleen (Fig. 7.2B),geeft aandat indedubbel gelnfecteerde planten ongeveer 40maalzoveelvirus ontstond als inde enkelgeinfecteerde planten.
Lokale-lesie-isolatenvandehoogste verdunningen vanhet Blackeye-sap
werdennagetoetst opBlackeye enPinto.Vijftien vande 16isolaten afkomstig
van demutant N142alleen hadden devoor diemutant karakteristieke symptomen.
Een isolaat gaf symptomen als S15 enkonop dezelfde wijze alsdie submutant
uit N142 zijnvoortgekomen (zie4.5).
Van de zestien isolaten,afkomstig van de combinatie van N123 +N142 hadden
er twee de karakteristieken van N123.Deoverige 14isolaten veroorzaakten alle

lokale symptomen op Blackeye-cowpeas. Van 4vandeze 14-isolaten waren ditnormalewild-type symptomen. Deze isolaten gaven op Pinto,naast wild-type lokale
lesies,ook lesiesvanhet typevandemutanten N123,N142 en S15.De resterende
10isolaten combineerden tenopzichte van hetwilde type zwakker chlorotische
vlekjes op degeinoculeerde bladeren van Blackeye met kleinere lokale lesies op
Pinto. Onderdeze kleine lesies op Pintokwamen zowelchlorotische alsnecrotische inwisselende verhoudingen voor.
Intwee andere,soortgelijke experimenten,waarin lokale-lesie-isolaten van
denakomelingschap van een combinatie N123 +N142werden getoetst,werden overeenkomstige uitkomstenverkregen;voor zover de isolaten op Blackeye symptomen
van hetwilde type gaven lekende lesie-typenop Pinto er op tewijzen dat het
mengselsvanmutanten waren.Andere isolaten gaven zowelkleinere lesies op
Pintoals kleinere enminder chlorotische vlekken op Blackeye.
Voor deresultaten met N123 en N142 ligt een verklaring niet direct voorde
hand. Immers,voor N142werd op grond van supplementeringsproeven (6.2)aangenomendat inbeide componentenmutatieswaren opgetreden,die de symptomen op
Pinto en Blackeye belnvloedden. N142 zoudus inhetmengselvan mutanten geen
onveranderde component bijdragen enwild-type virus zoudus niet kunnen ontstaan,
Inderdaad bleekbijdenatoetsing van het geproduceerde virus dat,hoewel
op demet N123 +N142geinoculeerde Blackeye-planten duidelijk wild-type symptomen ontstonden,het indebladeren aanwezige virus voor een groot deel afweek
vanhet wilde type enmeer leek op submutantS15.
Eenverklaring voorde waargenomenverschijnselen kan gegeven worden door
aan tenemen dat complementeringoptrad tussen de M-componenten van N123 en
N142. Onder complementering wordt hierbij verstaan het verschijnsel dat twee
virusgenomen,die indezelfde eelvoorkomen en letale of subletale mutaties in
verschillende cistrons hebben,beide normaalkunnen vermeerderen door gebruik
temakenvan elkaars niet-gestoorde functies.Hierbijwordt dus geen wild-type
virusgevormd maarworden debeide mutanten als zodanig vermeerderd.
Complementering tussen de M-componenten van N123 en N142 zoukunnen optreden indiende M-component van CPMV codeert voor tenminste twee functionele
eiwitten en in iedervandemutanten eenverschillend eiwit doormutatie is
veranderd.
Indehier ter sprake gekomenmutanten zouden demutaties dan alsvolgt
voorkomen:
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Een +geeft Iniedervan deveronderstelde cistrons een genetische constitutie
aan die op Pinto (P)respectievelijk Blackeye (B)symptomenvan hetwilde type
zkl
geeft. Afwijklngenten aanzien van het lesietype op Pinto zijn:P
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etS
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=chlorotisch. Voor de lokale reactie op Blackeye

=geen symptomen ofoppervlakkige etsing,B

=kleine zwakchloro-

tische vlekken,enB =geen symptomen.
Demutanten NltO enNlt2 zouden dezelfde mutatie inde B-component kunnen
hebben endaardoor bij samenvoeginggeenwild-type symptomen kunnen veroorzaken.
S15 zouuit Nlt2 kunnen zijn ontstaan door terug-mutatie inde B-component.
De submutant zoudaarbij alleen demutatie inde M-componentvan Nlt2 hebben
overgehouden.
Inoculatie van N123 en Nlt2 samen op Pinto en Blackeye zoukunnen resulteren
inhet ontstaan vanwild-type symptomen indien van beide mutanten de M-component
envan N123 ook de B-component indedesbetreffende infectiecentra aanwezig zouden zijn. Deniet-veranderde genprodukten vandebeide M-componenten zouden
daarbij normaalmoetenkunnen functioneren. Bijnatoetsing van afzonderlijke
isolaten,afkomstigvanhetmengselvandemutanten,zouden alleen die isolaten
weer wild-type symptomen geven die ook weer degenoemdedrie componentenbevatten. Op Pinto zouden deze isolaten,naast wild-type lesies,ontstaan door complementering,ook N123-en S15-lesies geven en,indien Blt2ook aanwezig zou zijn,
ook nog Nlt2-lesies. Eendergelijk samengaanvanmeerdere lesie-typenwerd inderdaad waargenomen.

82

Hetmerendeelvandenagetoetste isolaten leek ineigenschappen op S15en
zouhebben kunnenontstaan uit de M-component van N142ende B-component vanN123.
Wanneer hierbij ook nogde B-component van N142 zouvoorkomen zouden op Pinto
zowelS15-alsN142-lesies kunnen ontstaan. Ditwerd ook waargenomen.
Indien eenmengselvan N123 enN142op Pinto alleen wild-type lokale lesies
zoukunnen geven opplaatsen waartenminste drie verschillende componentenaanwezig zouden zijn zoudenwild-type lesies bijtoenemende verdunningen steeds
minder frequentmoeten optreden.Dit is,in eeneenmalig uitgevoerd experiment,
inderdaad gevonden. Intabel 7.1 zijndeuitkomsten van dit experiment gegeven.
Hetpercentage duidelijk alswild-type lesies herkenbare grote,necrotische
lesiesnam afnaarmatehet aantal lesiesper blad geringerwas.

Tabel 7.1.Verband tussen derelatieve virusconcentratie enhet aantal wild-type
lesiesna inoculatie met eenmengsel van demutanten N123 enN142.

Verdunning

1X
3x
10x
30x
00x

Aantal
geinoculeerde
bladeren

1
3
12
18
30

Aantal lokale lesies

Aantalwild-type lesies

Totaal

Per blad

Gete Id

Als percentage
van totaal

149
422
782
375
240

149
141
65
21
8

68
195
191
53
25

45,6
46,2
24,4
14,1
10,4

7.1.3.N140 enN142
InROC-toetsen met demutanten N140 en N142verschenen op de delen van
Pinto-bladeren,geinoculeerd met eenmengselvandeze mutanten alleen chlorotische lokale lesiesvan allerleiafmetingen. Blackeye-planten,gelnoculeerd met
hetmengsel,bleven symptoomloos. Ingeen enkelgevalverschenen devoor het
wildetype karakteristieke symptomen.
Voordemutanten N140en N142werd op grond van supplementeringstoetsengeconcludeerd datbeidemutanten mutatie(slhadden inde B-component voor geringe
vermeerdering enhetuitblijven van symptomen in Blackeye envoor chlorotische
lokale lesies inPinto (6.2). Eennegatief resultaat vande ROC-toetsen met deze
mutanten kondaarmeeverklaard worden ennatoetsing vanhet geproduceerde virus
had nietplaats.
7.2.Uitkomsten van de overige ROC-toetsen
Behalve de indevorige paragrafen behandelde toetsen werden ooknog R0C-toetsenuitgevoerd met demutanten N163,S15,N57 en SI. Bijde eerste twee
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mutanten werd getoetst opde afwijkende reacties zowelop Pinto alsop Blackeye.
Demutanten N57 en SIgaven op Pintonormale lokale lesies enwerden daarom alleen op Blackeye getoetst.
Deuitkomsten vande toetsen op Pinto zijn samengevat intabel 7.2. Volledigheidshalve zijn daarin ook nog eens de indevorige drie paragrafen gegeven
uitkomsten verwerkt.

Tabel 7.2. Resultaten vande ROC-toetsen op Pinto
Gecombineerde
mutanten

N123

N163

N140

-a(14)b

N123
N163
N140
N142
SI5

N142

+ a (8)
+(2)

+(5)
+(1)
-(1)

S15
+(2)
+(1)
-(2)
-(1)

a. - geeft aandatde combinatie uitsluitend lesies vandebeide mutant-typen
veroorzaakte. + geeft aand a t ,naast lesies vandemutant-typen, ook wild-type
lesies ontstonden.
b. Tussen haakjes is gegeven het aantal afzonderlijk getoetste paren lesie-homogenaten.
Geen wild-type lesies werden waargenomen namenging vanN123enN163en
evenmin namenging vanN1M-0, N142 enS15.Alle overige combinaties gaven aanleiding tothetontstaan vanlesies metwild-type karakter.
De resultaten op Blackeye zijn samengevat in tabel 7.3.Deeerder alsmutanten met M-mutaties herkende N123enN163gaven samen geen wild-type infecties.
Ook demutanten,dieeerder eenofmeer mutaties inde B-component bleken te
hebben (N140, N142, N 5 7 ,S I ) , konden elkaars defect niet opheffen,ookniet door
complementering tussen overkomstige componenten.

Tabel 7.3.Resultaten vande ROC-toetsen op Blackeye.
Gecombineerde
mutanten
N123
N163
N140
N142

N123

N163

N140

N142

SI

-a(2)b

+ S (16)
+(2)

+(11)
+(1)

+(1)
+(1)
-(1)
-(1)

SI
N57
SI5
a. Ziebijtabel7.2.
b. Ziebijtabel7.2.
c. ng =niet getoetste combinatie.

-do)

N57

S15

+(1)

+(3)

ng

+(D

-(1)

+(3)
-(1)
+(2)

ng
ng

ng

Submutant S15gafop Blackeyegeenpositiefresultaat met mutant N14-2waaruit hijafkomstigwas,maarwelmet alle andere,waaronder zowelmutantenmet
M-alsmet B-mutaties. Omdat S15waarschijnlijk demutatie inde M^component van
N1M-2heeft overgenomen kunnen depositieve reacties met demutanten N123 en N163
opdezelfde wijze verklaard worden door complementeringbinnen de M^componenten,
zoals inparagraaf 7.1.2 beschreven voor N123 en N142.
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8. Hybride isolaten
Onder eenhybride isolaat of hybride wordt verstaan een isolaat waarvan
1)M- en B-componentafkomstig zijnvan genotypisch verschillende stammen,en
2)het fenotype stabiel isbijmeerdere achtereenvolgende passages ineenvatbare waard. De laatste eigenschap onderscheidt het hybride isolaat van hetheterologe mengselvan componenten,zoalsdat wordt gebruikt in IVR-toetsen.
Alsmethodiek kan bestudering vande eigenschappen vanhybride isolaten
nodig zijn ter ondersteuning van andere methodiekenvoor lokalisering vanmutaties.
Wanneerbijvoorbeeld in supplementeringsproeven het wilde fenotypenoch door
toevoeging vanwild-type M-coraponentnoch door toevoeging vanwild-type B-component kanworden hersteld,isdit eenaanwijzing dat inbeide componenten vande
mutant een ofmeermutatiesvoorkomen. Volledige zekerheid hieromtrentkan een
supplementeringstoets echter niet geven omdat de inocula ineen dergelijke toets
steeds drie componenten bevatten enhetniet onmogelijk isdat aan het tot stand
komen vanhetwaargenomen fenotype aldeze componenten bijdragen.
Of er ineendergelijk geval inderdaad sprake isvanmutaties inbeide componenten kanworden nagegaan door de in M-en B-component veronderstelde mutaties
van elkaar te scheiden enapart op hun effect tebeoordelen. Ditkan gebeuren
door deM-en B-mutatiesondertebrengen indereciproke hybridenvandedesbetreffende mutant enhetwilde type envandeze hybriden het fenotype tebestuderen.
Dit isgebeurd met detemperatuurgevoeligemutant N168,waarin opgrond van
supplementeringstoetsenzowelinde M-alsde B-component eenmutatiewerd vermoed (6.2). Deeigenschappen vandehybride isolaten toonden aandat inderdaad
beide componenten van demutant mutaties bevatten,die invloed hadden opde symptoomvorming.
Dehybride Msb/B168konworden geisoleerd uit grote necrotische lesies van
hetwilde type,die insupplementeringsexperimententezamenmetmutant-lesiesop
Pintoverschenen natoevoeging vanwild-type M-component aan een N168-preparaat
(6,2], Hatwild^-typekarakter vande lesies gafaan dat in ieder gevalMsb inde
lesies aanwezig moest zijn. Eenverontreiniging met M168werd doormiddelvan
lokale-lesietransfer gee'limineerd.
Vandedoor dehybride combinatie M168/Bsb veroorzaakte Pinto-lesieswerd
niet verwacht dat zij zich ineen supplementeringsexperimentvoldoende zouden
onderscheiden van N168-lesies.Voorde isolatie van deze hybride werd daaromuitgegaan van demutant-type lesies,veroorzaakt door dedesbetreffende heterologe
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combinatievan componenten inhet IVR-experiment met N168en Sbop Pinto (5.3).
Gezien degeringe restinfectiositeit van het gebruikte M168-preparaat zouhet
overgrote deelvandeverschenen mutant-type lesies ook inderdaad door decombinatie M168+ Bsb veroorzaakt moeten zijn.
Datde verkregen isolaten hybriden waren,kon worden afgeleid uit deop
drie waardplanten veroorzaakte symptomen. Eenbeschrijving van deze symptomen
geeft tabel 8.1.
Het hybride karakter van Msb/B168bleek op Pinto en Early Red. De lesies
vanhybride Msb/B168 op Pinto waren hetzelfde alsdie van Sb (Fig. 8.1) maarop
Early Red veroorzaakte dit isolaat witte lesies zoalsdemutant. Deze lesies
waren echter niet ofnauwelijks kleiner danwild-type lesies.

Sb

B

Msb 168

N168

Mi68BSb

Fig. 8.1. Lokale lesies op Pinto van hetwilde type Sb,mutant N168en de
hybride isolaten Msb/B168 enM168/Bsb.

Dedoorde hybride M168/Bsb op Pinto veroorzaakte lesies verschilden iets
van N168-lesies.Zijwaren weliswaar ook witmaar vager begrensd en iets groter
dande lesiesvandemutant (Fig. 8.1).Klaarblijkelijk veroorzaakt deM*-mutatie
weinignecrose en een slechts geringe afnamevan deafmeting terwijl voor de
veelkleinere diameter van N168-lesies ook nog demutatie inde B^component
nodigis.
M168/Bsb gafwelbruine lesies op Early Red,zoals Sb,maar deze warenduidelijk kleiner danwild-type lesies.Geconcludeerd werd dat demutatie inde
M-component verantwoordelijkwasvoor dekleinere lesie-afmeting op Early Red,
terwijlde B-mutatie eenafwijkende,witte kleurvande lesies totgevolg had.
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Ook op Blackeyebleken demutaties inbeide componenten eenrolte spelen
bij het tot stand komenvande symptomen. De lokale symptomenvan beide hybriden
wekenbij 22 niet ofnauwelijksafvan dievan hetwilde type.Debeide gemuteerde componenten gaven samenechter de kleine,onvolkomen vlekjes van N168
(Fig. 1.2).Blijkbaar zijn voor datmutantsymptoom beidemutaties nodig. Dat
geldt ook voor de symptoomloosheid van N168bij 30 .Msb/B168 gafvage,weinig
chlorotische vlekken opdeprimaire Blackeye-bladeren als gevolg van demutatie
inde B-component. M168/Bsb,die de temperatuurgevoeligemutatie bevat (6.2)
gafbij 30 toch ooknog zwak chlorotische vlekjes,zijhet zeer kleine. Combinatie vandemutaties indemutant N168veroorzaakte het volledig uitblijven van
lokale symptomen bij 30.
Nagegaanwerd hoedeproduktie van infectieus virus in Blackeye wasvande
hybride isolaten bij 22 en 30 ,invergelijking met die van debeide ouderstammen. Bladmateriaalvandevier isolaten werd gehomogeniseerd in een honderdvoudige hoeveelheid fosfaatbuffer.Van ieder isolaat werden dehomogenatenvan bladeren van 22 en 30 tegenover elkaar getoetst op helften van 8Pinto-bladeren.
Deuitkomsten van deze toets staan intabel8.2.
Dehogere temperatuurbleekdevirusproduktie van Sbtehebben verminderd.
Eendergelijk,maar ietsmeer uitgesproken effect bleek tebestaan voor Msb/B168.
Een zeer sterk effect vande hoge temperatuur trad op bij N168 enhybride M168/
Bsb.Het isduidelijk dat de temperatuurgevoelige mutatie van N168 voorkomt in
dehybride M168/Bsb.Tot een eventuele rolvandemutatie inde B-component bij
eenverminderingvan devirusproduktie bij hoge temperatuur kan op grond van deze
getallenniet worden geconcludeerd.

Tabel 8.2.Vergelijking doormiddelvan een lokale-lesietoets van dehoeveelheden infectieus virus,bij 22 en 30 inprimaire bladeren van
Blackeye geproduceerd door wild-type Sb,mutant N168 en de hybride
isolaten Msb/B168en M168/Bsb.
Isolaat
Sb
N168
Msb/B168
M168/Bsb

22°

30°

*)
8208
08*'
692
764

327
0
156
5

*)Gegeven zijn aantallen lokale lesies op 8Pinto-bladhelften.
Dehierboven opgrond van de eigenschappen der hybriden weergegeven interpretatie van de effecten van deM- en B-mutaties van N168 isalleen geldig indien vaststaat dat dehybride isolaten uitsluitend demutaties bevatten die ook
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voorkwamen inN168.Omditaan te tonenwerden in-vitro-recombinatieproeven uitgevoerd met de twee hybriden. Metdehybride Msb/B168waren op datmoment 14
lokale-lesietransfers uitgevoerd,met dehybride M168/Bsb 7.Na zuivering en
scheiding der componentenwerden Pinto-plantenmet heterologe combinatiesvan de
componenten derfrybridengeinoculeerd.Van iedere combinatiewerden vijf lesies
gezamenlijk gehomogeniseerd inbuffer endehomogenaten getoetst opalledifferentierende waardplanten. Detoets op Blackeye had plaats bij 22en 30.
Het virusuit de lesies,veroorzaakt door de M-component van Msb/B168en
de B-component vanM168/Bsb gafop de toetsplanten dezelfde symptomenalshet
wilde type.De B-component van Msb/B168ende M-component van M168/Bsb gaven
virusmet dezelfde eigenschappen als N168.Het fenotype van de aldus opnieuw
samengestelde oorspronkelijke ouderstammenbleef constant gedurende vierachtereenvolgende lokale-lesietransfers. Deals controles geinoculeerde lokale-lesie-isolaten van homologemengselsvande componenten derhybriden hadden deeigenschappen van deoorspronkelijke hybriden.
Blijkbaar zijn de componenten van de oorspronkelijke ouderstammen gedurende
hun tijdelijk samengaanmet eenandere partner inde hybriden niet veranderd
door spontane mutatie of intermoleculairerecombinatie,enmag het effect vande
mutaties inN168wordenbeoordeeld op grond vande eigenschappen vande hybride
isolaten.
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9. Discussie en conclusies
Indithoofdstuk wordendeuitkomsten van het onderzoek besproken aan de
hand vande in 1.1 gefcrmuleerde doelstellingen.

9.1. Verwekken en isolerenvanmutanten
Demutagenereactie isaluitvoerig besproken in 3.4. Hier zullen alleen
de conclusies worden weergegeven.
Salpeterigzuur blijkt voor CPMV een efficientmutageen te zijn,dat gemakkelijk istoe tepassen. Overigens ishetniet de enige stofdie in CPMVmutaties
kanteweegbrengen. Ook voornatriumbisulfiet isdit gerapporteerd (Siler etal.,
1976).
Zowelhet virus alshet gei'soleerde RNAkunnen worden behandeld met HNO..
Behandeling van het virus kangebeuren bij een concentratie van 1MNaN0„. DepH
moet daarbij tenminste 5.0 zijnomprecipitatie vanhet virus tevoorkomen. Om
dezelfde redenmoet het RNAworden gei'ncubeerd bij 0,25 M NaNCL enpHM-.2.
Deinactivering van compleetvirus verloopt veel sneller dan die van geisoleerd RNA. Ditdoetvermoedendatdebehandeling met HNO niet alleen ophet RNA
maar ook op hetmanteleiwit een effect heeft. Dit is in overeenstemming met het
feitdatna behandeling van RNAeengrotere fractie van de overlevende isolaten
gemuteerd blijkt te zijndanna behandeling vanvirus tot hetzelfde overlevingsniveau.Voor het verwekken vanmutanten verdient daarom behandeling van het RNA
devoorkeur.
B-RNAwordt sneller geinactiveerd dan M-RNA,dat in gelijke gewichtsconcentratie wordt behandeld. Hetverschil isgroter dan verklaard kanworden door een
grotere 'target-size'vanhet B-RNA. Hoeweldusbij behandeling van eenmengsel
van M-en B-RNA het M-RNAminder verwordt geinactiveerd dan het B-RNA,worden
toch veelmutaties inde M-component gevonden.Voor hetverkrijgenvan mutaties
inbeide componenten isdusgeenbehandeling van gescheiden RNA'snodig. Uiteraard isdatwelnoodzakelijk indienmutaties in een specifiek deelvanhet genoom
gewenst zijn.
Mutanten kunnenworden geisoleerd uit lokale lesies op Pinto na inoculatie
met virusof RNA,datbehandeld istot laagoverlevingsniveau. Het lage overlevingsniveau zorgt ervoordat ineenrelatief hoog percentage vande lesiesgemuteerd viruswordt aangetroffen entevens dat opde geinoculeerdeplanten zeer
weinig lesies ontstaan,zodat de kans,dat iedere lesiedoor slechts een M-en
een B-deeltje,respectievelijk -RNA'suit die deeltjes wordt veroorzaakt,zo
grootmogelijkis.
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Mutant-isolaten behouden,bij herhaalde lokale-lesietransfer,hun afwijkende
fenotype. Dit fenotype wordt dus genetisch bepaald. Navermeerdering ineensystemischewaard blijken echter veelmutant-isolaten tochweerwild-type virus te
bevatten. Daaromwordennooit meerdan twee achtereenvolgende passages ineen
systemischewaard toegepast.
Het optreden vanhetwilde type inmutantpopulaties isook veelvuldig waargenomenbijmutantenvan de 'severe' stamvan CPMVdoor Wood (persoonlijke mededeling). Devraag rijst ofhet wilde type tijdens de instandhouding als contaminatie aanwezig blijft of steeds opnieuw door reversie uit demutant ontstaat.
Tweewaarnemingenpleitenvoor reversie:
1.Na zeervele lokale-lesietransfers met N123,waarbij nooit een enkele
wild-type lesiewerd aangetroffen,bleek napassage in Blackeye toch weerwild-typevirus indemutantpopulatie voor te komen (4.4.1).
Dat eenreversie niet in Pintomaarwel in Blackeye tot uiting komt kanhet
gevolg zijnvan eenverschil indemate van vermenigvuldiging indeze waardplanten envanhet feit dat inPinto de infectie gelokaliseerd blijft maar in Blackeyeniet.
2. Homologeen heterologe combinaties van de componentenvan N3en N57 gaven
op een naalle enige systemische infectie van Noordhollandse Bruine (Tabel 5,1),
Voordemutanten zelfbleek dat deze systemische infectiewerd veroorzaakt door
wild-type virus.Alleen na inoculatie van de combinatie M3+ B57,waarbij inelke
component eenmutatievoor hetuitblijven van systemische infectie voorkomt,ontstonden inhet geheel geen systemische symptomen. Zoude systemische infectie
door de andere combinaties tewijten zijn aanblijvende bijmengingvanhet wilde
type dan zoudit ook voor de combinatie M3 +B57 gelden. Deverklaring zou kunnen
zijn dat het systemisch infecterende wild-type virus door reversie kan ontstaan
endat de aanwezigheid van tweemutatiesdekans ophet ontstaan vanvolledige,
niet-gemuteerdegenomenveelkleiner maakt.
Reversie wordt ook door Jockusch (1968)verondersteld deoorzaak te zijn
van hetvoorkomenvan temperatuur-resistentvirus in een populatie vande temperatuurgevoelige mutant Ni2519 van TMV. Een sterke aanwijzingvoor het optreden
vanreversie isbekend gemaaktdoor Hubert (1974). Uit een TMV-mutantmet twee
aminozuur-vervangingen inhetmanteleiwit enafwijkende symptomen ontstond virus
met de symptomen van hetwilde typewaarin een der aminozuur-vervangingen behoudenwas gebleven.
Twee spontanemutanten konden worden geisoleerd op Early Red,eenlokale-lesiewaard. Demutantenwerden op dezewaard uitgeselecteerd door hunvermogen
tot systemische infectie. Het ismoeilijk vast te stellen ofhet hier gaatom
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blijvende bijmengingof spontane mutatie. Het laatste lijktwaarschijnlijk daar
systemisch infecterend virus na tientallen lokale-lesietransfers van hetwilde
type nog steeds daaruit konwordengeisoleerd.
Het spontaan optreden van systemisch infecterend virus in eenpopulatie,
dienormaliteralleen lokale infecties veroorzaakt,isook gerapporteerd voor
TMV (Bawden, 1958), CMV (Yarwood, 1970)ende tomatestam van TMV (MacNeillen
Fletcher, 1971). Inhet laatste gevalwerd spontane mutatie bewezen door
MacNeill en Boxall (1974). Deze onderzoekers isoleerdenvan het intomaat alleen
lokale infecties veroorzakende virus een spontane mutant die,in een andere
waard,gekenmerktwerd door eengeel inplaats van een groenmozaiek. Systemisch
infecterend virus,voortkomend uit deze mutant,bleek ook de gelemarker tebezitten.Ditwijst eropdat indit gevalde overgang van lokaalblijvend naar
systemisch infecterend ontstond doormutatie enniet door selectie van een reeds
aanwezige bijmenging.
Degenetische instabiliteit van zowelwild-type CPMV alsde geisoleerde
mutantenmaakthet nodig ombij onderzoek,waarbij geletwordt op specifieke
kenmerkende eigenschappen van het virus,voortdurend bedacht te zijn opveranderingvandeze eigenschappen.

9.2. Het lokaliseren vanmutaties
Inde hoofdstukken 5,6,7en 8werd eenviertal methodieken voorhet lokaliseren van genetische verschillen inde componentengepresenteerd: in-vitro-recombinatie (IVR), supplementering, 'reassortment of components' (ROC)enhet
isoleren van genetisch constante hybride isolaten.
IVRomvathet samenstellenvanheterologe combinatiesvan componenten en
bestudering vande eigenschappen daarvan. Hoewel gewerkt wordt met inocula van
hybride samenstellingwordt hier tochniet determ hybridisatie gebruikt. Deze
termwordt algebruikt teraanduiding van experimenten inhetverwante onderzoek
naar gemeenschappelijke genetische informatie invirus-genomen ofdelendaarvan.
Gekozen isvoor de term in-vitro-recombinatievanwege deanalogie met spontane
recombinatiebijvirussen. Inbeide gevallen ontstaan reciproke hybriden,die
ieder delen van degenomender ouderstammenbevatten.
De term supplementering isgeintroduceerd door Bancroft en Lane (1973)ter
onderscheiding vandezemethodiekvande complementering.
Determ complementeringwordt inde literatuur gebruikt in verschillende
betekenissen. Inde eerste plaats voor deklassieke complementeringsproeven,
zoalsdie gebruikt worden bijbacteriofagen (Hayes,1968)en diervirussen
(Fenner,1970)voor onderscheiding van functionele eenheden inde genomen van
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dezevirussen. Indetweedeplaats ter aanduiding van de samenwerkingtussen de
componentenvanplantevirussen met eenmeerdelig genoom (Wood,1972;Kassanis
et al., 1973). Tenslotte wordt complementering gebruikt voor proeven die hier
ROC-toetsen genoemd worden (Bancroft en Lane,1973). Oppervlakkig gezien iser
welgelijkenis tussen deklassieke complementeringsproeven ende ROC-toetsen.
Inbeide gevallen treedt virusvermeerdering opna inoculatie met twee defecte
mutanten. Indeklassieke complementeringworden echter detweemutantenals
zodanig vermenigvuldigd,nadubbele infectie van de gastheercel,terwijl bij
ROC-toetsen wild-type virusontstaat in cellen,waarin niet gemuteerdegenoomdelen samentreffen.Hetverdient aanbeveling bij hetbenoemenvandezemethodieken onderscheid temaken ende term complementering alleen te gebruiken in
eerstgenoemdebetekenis.Dit klemtdes temeer omdat het lijktdat het verschijnselvan complementering indezebetekenis ook bijplantevirussen kanvoorkomen.
Voor IVR-toetsen ishetnodig vanbeide terecombineren stammen decomponenten te zuiveren. Voor supplementeringsproevenbehoeven alleen componenten van
hetwildetype gezuiverd teworden envoor ROC-toetsen ishelemaal geen zuivering
van componenten nodig. Debewerkelijkheid van de toetsen neemt indeze volgorde
dus af. Daar staat tegenover dat de onzekerheid inde interpretatie indezelfde
volgorde toeneemt. Bij IVR-toetsen zijn inprincipe slechts twee componenten in
de inocula aanwezig. Andere componenten komen hoogstens alsverontreiniging voor
ingeringe concentraties en zijnweinig storend. Maarbij supplementerings- en
ROC-toetsen zijn erdrie,respectievelijk vier componenten inde inocula aanwezig
enmeestal isniet zondermeer duidelijk ofdie componenten alle eenrol spelen
enhoe de interacties zijn tussen deze componenten bij het tot stand komen van
dewaargenomen fenotypen.
IVR-toetsen worden hetmeestetoegepast. Vrijwel alle intabel1.2 genoemde
•marker^eigenschappen zijn op dezewijze gelokaliseerd. Hetresultaat van de
IVR-toets isondubbelzinnig als ieder der beide heterologe combinatiesvan componenten het fenotype vertoont van eenderbeide ouderstammen. Bij supplementering ishetresultaat duidelijk als eender toegevoegde componenten welende
andere niet hetwilde fenotype kan herstellen. Gevendeheterologe combinaties
inde IVR-toets ieder een ander fenotypedan dieder ouders,ofkan insupplementeringstoetsen geenvandebeidewild-type componenten hetwilde fenotype te
voors-chijnbrengen dan zijn erwaarschijnlijk mutaties inbeide componenten van
demutant opgetreden.
Voorhetverkrijgenvan zekerheid hieromtrent ishetnodig stabielehybriden te isoleren endeze onderling ofmet debeide ouderstammen te recombineren,
zoalsbeschreven inhoofdstuk 8voormutant N168.
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Wanneer echte complementeringkan voorkomen,zoalsgepostuleerd in 7.1.2,
iseen ROC-toets op zichniet voldoende ommutatieste lokaliseren. Uithetontstaan vanhetwildefenotype na inoculatie van eenmengselvan twee defecte mutanten kanniet worden afgeleid of demutanten ieder een andere,niet gemuteerde
component bijdroegen ofdat beidemutanten indezelfde component maar inverschillende cistrons zijn gemuteerd. Natoetsing van het nagemengde inoculatie
geproduceerde virus isdannodig,zoals gedaan werd voor N123,N140en N112
(7.1.1).

9.3.Mutanten tenbehoevevanonderzoekvanhet infectieproces
Bijdebestudering van het infectieproces van bacterie- envertebratevirussenwordt veelvuldig gebruik gemaaktvanvirusmutantenmet een genetisch defect.
Nagegaan wordt,veelalmet behulp van biochemische technieken,wat het effect is
van eenbepaalde mutatieop de aard,respectievelijk de hoeveelheid vangeproduceerdevirusspecifieke produkten en inwelk stadium vanhet infectieproces dit
effect optreedt. Op dezewijze kanmen stappen van het infectieproces onderkennen
ennader karakteriseren.
Nu ookvoor onderzoek van hetvermenigvuldigingsproces van plantevirussen
meer biochemische technieken beschikbaar komenwordt hetvan belang ook voor deze
virussen tebeschikken overmutanten met niet-letale defecten ten aanzien van hun
reproduktie. Ditgeldt zeker ookvoor CPMV dat geschikt isvoor een groot aantal
biochemische onderzoektechnieken.
De inhoofdstuk k beschreven kunstmatig gei'nduceerde mutanten van CPMVkunnenallealsdefect aangemerktworden; zijveroorzaken minder uitgesproken symptomen envelehebben een geringere virusproduktie dan het wildetype.
Inprincipe zijn deze mutanten alle geschikt voornaderbiochemischonderzoek.Eenpaarvandezemutanten kunnen hiermet name genoemdworden.
N3produceert relatiefveel T-component. Dit kan eengevolg zijnvan een
verminderde RNA-produktieofvan een storing inde ommantelingvanhet RNA. Biochemische karakterisering vanhetdefect van dezemutant zoudus gegevens kunnen
opleveren over hetverloop vande RNA-replicatie danwelvan het verloop vanhet
assemblageproces.
Van N123,N1M-0enN142wordt weinig virus geproduceerd in geinoculeerde
Blackeye-bladeren. Isdit een gevolg van eendefect inhet transport van eeltot
eelof ishet vermenigvuldigingsproces zelfgestoord? Deze vraag zoukunnenwordenbeantwoord doornategaan ofde genoemdemutanten in cowpea-protoplasten
normaalvermenigvuldigenofniet.Verder onderzoek zoumogelijk demoleculaire
basisvande storing intransport ofvermenigvuldigingkunnen onthullen.

95

N168 iseentemperatuurgevoeligemutant.Erwerden aanwijzingen verkregen
dathet defect ligt inde synthese ofmaturatievan de virusspecifieke replicase
enniet inhetreplicasemolecuul zelf (DeJager et al.,1977). Welk virusspecifiek
produkt ofwelke functie ishier veranderd enhoebeinvloedt deze verandering de
synthese van de replicase?
Temperatuur-gevoeligemutantenbleken reeds van veelbelang voor het moleculaire onderzoek vandiervirussen (Fenner, 1970). Het isteverwachten datook
voor een plantevirus als CPMVtemperatuur-gevoelige mutanten eenbelangrijke rol
zullen kunnen spelen inhetonderzoek. Pogingen ommeer vandeze mutanten van
CPMV te isoleren zullenwordenvoortgezet.

9.4.Verdeling van functies over decomponenten
Dewaarneembare effectenvan demutaties indebeschreven mutanten zijnopgesomd intabel 9.1. Daarbij isvoor iederemutant aangegeven inwelke component(en)dedesbetreffende mutaties voorkomen.
Het overgrote deelder fenotypische afwijkingen konworden toegeschreven
aan een ofmeermutaties ineenvande twee componenten. Ditmaakt hetwaarschijnlijk dat er een functionele specialisatie isvan componenten. Eenmutatie
inde ene component wordtblijkbaar niet goedgemaakt door functies vande andere
component.Ditbevestigt hetmeerdeligekarakter vanhet genoom.
Uit deresultaten blijkt ook dat de componenten niet gespecialiseerd zijn
opwaardplantensoorten. Opallevier dewaardplanten blijken beide componenten
invloed tehebbenop de symptoomvorming.
Uitdeuitkomstenvalt niet afte leiden ofdewaargenomen effecten,die
aan een component worden toegeschreven,het gevolg zijn van slechts een ofvan
meerderemutaties inhet RNA van die component. Ook kanniet worden gezegd of
devoor eenmutant opverschillende waardplanten geconstateerde en aan dezelfde
component toegeschreven afwijkingen door verschillende mutaties ofdoor eenen
dezelfde mutatieworden teweeggebracht.
Eendergelijk pleiotroop effect moetwelworden verwacht gezien het kleine
genoom. Hetwordt ook gesuggereerd doorhet feit datvoor de symptoomafwijkingen
vanmutant N123 opalle vierdewaardplanten de M-component als drager van de
mutatie werd aangewezen. Dezemutant ontstond bij eenrelatief hoog overlevingsniveau enbevat duswaarschijnlijk maar lenmutatie. Zoudennietteminvoor de
afwijkingen vier verschillende mutaties verantwoordelijk zijndan zoude kans,
dat deze alle vier inde M-component optraden,ergklein zijn.Alleen lettend op
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ca, 3%. Eendergelijke redenering geldt voor demutanten N3en N140.
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Tabel 9.1. Overzichtvande fenotypische afwijkingen van demutanten envan de
componentenwaarin dedesbetreffende mutatiesvoorkomen.
Fenotypische afwijking

Mutatie(s)in
M^component

Mutatie(s)in
B-component

Pinto
Kleinere lokale lesies
Veelkleinere lokale lesies

Witte i.p.v.bruine lokale lesies

N3 (5.1)*^
N142 (6.2)
N123 (6.1)
N163 (5.2,6.2)
N172 (6.2)
(8)
N168 —
N163 (5.2,6.2)
N168 (5.3,8)

mindernecrotische lokale lesies

N16£

Nl<+0(6.2)
N142 (6.2)

Noordhollandse Bruine
Kleinere chlorotische lokale vlekken,
geen necrose

N163 (5.2,6.2)

Veelkleinere chlorotische lokale vlekken

N123 (6.1)

Geen systemische infectie

N3 (5.1)

N57 (5.1)

Blackeye 22°
SI (5.3)
N57 (7.2)
N172 (6.2)

Minder chlorotische lokale vlekken

Kleinere enminder chlorotische
lokale vlekken

N163 (5.2)
S15 (6.2)
N142 (6.2)
(8)
N168

Geen of zeer veelkleinere,oppervlakkige
lokale vlekjes

N123 (6.1)

Geen lokale symptomen

N172 (6.2)

Produktie relatief veelT-component

N3 (5.3)

N168

N140 (6.2,7.1.1)
N142 (6.2,7.1,2)

Blackeye 30°
Geen symptomen

N168
N172

(8)
(6.2)

N168
N172

Early Red
Kleinere lokale lesies

N163 (5.2)
N168 (8)
N168 (8)

Witte i.p.v.bruine lokale lesies
Geen lokale symptomen

N123 (6.1)

Chlorotische lokalevlekken en
systemischmozaiek

SI (5.3)

Systemische necrose

S8 (5.3)

*)Tussen haakjes zijnvermeld denummers
ring vande afwijking isbeschreven.

vandeparagrafen waarin delokalise-

N3enN57kunnen geenvanbeide Noordhollandse Bruine systemisch infecteren.
Dedaarvoor verantwoordelijkemutaties liggen echter inverschillende componenten.
N172heeft eenmutatievoor hetuitblijven van lokale symptomen in Blackeye in
de M-component. InN14-0enN112komenmutaties met hetzelfde effect voor inde
B-component. Uit deze voorbeelden blijkt dat mutaties inverschillende cistrons
vanhet virusgenoomhetzelfde uiterlijk effect kunnen hebben.
Deze conclusie benadrukt dat symptoomafwijkingenniet erg geschikt zijnom
inzicht teverschaffen inde functieverdeling tussen de componenten. Inhet algemeen zullen symptomenvan infectiemoetenworden opgevat alsonbedoeldebij-effecten van devermenigvuldigingsprocessen,die zich opmoleculairniveauafspelen. Voor opheldering vande functieverdeling tussen de twee genoomdelen is
hetdaarom nodig demoleculaire basisvan dewaargenomen effecten te onderzoeken.
Een goed gedefinieerdefunctie vanhet virusgenoom isde produktie vande
beide manteleiwitten. Omdat indit onderzoek geenmutanten met veranderd manteleiwit werden gevonden konnietworden nagegaan inwelke component(en1de cistrons
voor deze eiwitten voorkomen. Inde literatuur zijn hierover welenkele gegevens
tevinden.Gopo en Frist (1977)rapporteerden dat een als gevolg van eenverandering inhetkleine manteleiwit gewijzigde elektroforetische mobiliteitvan de
S-component van een CPMV-mutant overerfde met de M-component. Dit zou eropwijzendat het cistron voor het kleine manteleiwit inhet M-RNA voorkomt. Sileret
al. (1976)isoleerden een CPMV-mutantmet een versnelde omzettingvan S-in
F-component die samenhingmet de B-component. Indien deze versnelde omzetting
een gevolg zou zijnvan een gewijzigde primaire structuur van het kleinemanteleiwit zou dit implicerendat het cistron voordit eiwit inhet B-RNA ligt. Wood
(1972)vermelddekort voorlopige resultaten van fingerprint-analysesvanhybride-isolaten vande 'severe' stainvan CPMV,volgens welke eenvande manteleiwitten
van CPMVwordt gecodeerd door het M-RNA. Tot dezelfde conclusie kwamen Moore en
Scott (1971)voor hetmet CPMV verwante bean pod mottle virus op grond vanserologische karakterisering van hybride isolaten van twee stammenvanditvirus.
Kassanis etal. (1973)maaktenheterologe combinatiesvande componenten van twee
stammen vanradish mosaic virus,eveneens een como-vxrus. Beide combinaties vertoonden hetzelfde serologische gedrag endezelfde deeltjes-aggregatie alsSin
derbeide ouderstammen. Dit zou eropwijzen dat ieder der componenten het
cistron voor eendermanteleiwitten bevat. Dezeresultaten overziend lijkt het
dus zeker dat incomo-virussen het M-RNA in ieder gevalde genetische informatie
voor een der manteleiwitten bevat. Ofhet cistron voor het anderemanteleiwit in
het B-RNA voorkomt staat nognietvast.
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Op grond vandeervaringen metmutant N142werd het voorkomen van twee
functionele eenheden inhetM-RNA gepostuleerd (7.1.2),waartussen complementering zoukunnen optreden. Decoderingscapaciteit van het M-RNA is zeker voldoende
voor tweemiddelgroteeiwitten. Precedenten voor het voorkomen van twee genen in
dekleinere genoomdelenvanplantevirussen worden gevonden bij TRV enAMV.
Robinson (1977)kwamopgrond van genetisch onderzoek tot de conclusie dat het
korte RNAvan TRV twee genenmoetbevatten. Fritsch et al. (1977)vonden bij
in-vitro-translatievanhet korte TRV-RNAdat ertwee verschillende eiwitten
werden geproduceerd waarvan eenhetmanteleiwit was. Zijveronderstelden dat dit
korte TRV-RNA twee open initiatieplaatsen voor de eiwitsynthese bezit.Vanhet
RNA-3 vanAMV werd eveneens doormiddelvangenetische experimenten enin-vitro-translatie vastgesteld dat het codeert voor twee eiwitten,waaronder hetmanteleiwit (Dingjan-Versteegh etal.,1972;Mohier etal.,1976). Dit RNA zouook een
dicistronische boodschapper zijn (Rutgers, 1977).
Weliswaar zijn eraanwijzingen dat het M-RNA van CPMV eenmonocistronische
boodschapper ismaarditbehoeft demogelijkheid van complementeringniet uit te
sluiten.Bij in-vitro-translatie vanhet M-RNA inheterologe,celvrije systemen
ontstaan grote polypeptiden metmolecuulgewichten van 118.000 en 131.000 D. Voor
het grootste eiwit isvrijweldegehele coderingscapaciteit van het M-RNA nodig.
Ermoet dus tussen dit grote enhet ietskleinere eiwit een aanzienlijke overeenkomst inprimaire structuur bestaan (Davies etal.,1977). Het grootste eiwit
is zeerwaarschijnlijk geen doorleesprodukt dat alsartefact inhet in-vitro-systeemontstaat want uit gelnfecteerdeprotoplasten kan een eiwit met hetzelfde
molecuulgewicht worden gelsoleerd. Mogelijk ishet grootste eiwit eenprecursoreiwit,dat nade vormingwordt gesplitst inkleinere functionele eiwitten,zoals
dat o.a.bijpoliovirus isvastgesteld. Complementering op hetniveau vangenprodukten,zoalshierverondersteld voor deM-RNA's van CPMV-mutanten,zou kunnen
optredenals inderdaad klieving vandeprecursor plaatsheeft en eiwitten oplevert die onafhankelijk van elkaar hun functie kunnen uitoefenen.
Overigens iscomplementering tussen tweedefecte stammenvan eenplantevirusnogniet eerder aangetoond. Zoueendergelijke complementering inderdaad
kunnen voorkomen dan zoudit demogelijkheid kunnen openen van genetische analyse
binnen deRNA'svandemeer-componentenvirussen.
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10. Samenvatting
Indit proefschrift wordt de genetische analyse van een plantevirus met een
gedeeld genoombeschreven.
Inhoofdstuk 1wordt een overzicht gegeven van de RNA-plantevirussenwaarvan thans vaststaat ofwordt aangenomen dat zij een gedeeld genoom bezitten
(Tabel 1.1).Een aanwijzingvoor het bestaan van een gedeeld genoom vormt de
vaststelling dat deverschillende RNA's van eenvirus functioneel gespecialiseerd
zijn. Eendergelljke specialisatie kanblijken uit het feitdat bepaalde marker-eigenschappen kunnen worden toegeschreven aanbepaalde RNA's. Zo'n lokalisatie
van genetische informatievoor bepaalde eigenschappen kanworden uitgevoerd door
van stammenmet verschillende eigenschappen overeenkomstigegenoomdelen invitro
uit tewisselen enna te gaanmet welk genoomdeelde desbetreffende eigenschappen
overgaan.
Dergelljke lokaliseringsexperimenten zijnmet een aantal plantevirussen uitgevoerd tenaanzien vanvele,vaak willekeurige eigenschappen (Tabellen 1.2 en
1.3). Bijdeonderzochte virussen blijkt er inderdaad sprake te zijn vanfunctionele specialisatie.
Inditproefschrift worden soortgelijke proefnemingenmetmutanten van het
cowpea-mozaiekvirus (CPMV)beschreven. CPMV iseenvirus met kleine isometrische
deeltjes en een tweedelig RNA-genoom. Debeide enkelstrengige RNA'shebben een
molecuulgewichtvanrespectievelijk 1.37 en 2.02 x 10 D. Zij zijn opgenomen in
verschillende deeltjes (componenten)die door gradientcentrifugering van elkaar
kunnen worden gescheiden endanworden aangeduid als Midden(M)- en Bodem(B)component, Het virus leent zich goed voor biochemisch onderzoek van het vermenigvuldigingsproces. Defectemutanten van het virus kunnen daarbijwellicht goede
diensten bewijzen. Een vandedoelstellingen van het hier beschreven onderzoek
was dan ook het verkrijgenvan dergelljke mutanten.
Hoofdstuk 2geeft demethodendiewerden toegepast bij de infectieproeven
enbij de elektroforese en zuivering van het virus,de scheiding van decomponenten en de isolering vanhet RNA.Verder wordt uiteengezet hoedemutagenebehandeling werd uitgevoerd enhoe de geinduceerde mutanten werden geisoleerd.
Hoofdstuk 3bespreekt demutagene reactie. Behandeling vanhet virus met
HNO resulteerde in een zeer snelle afnamevande infectiositeit. De inactivering
vandeafzonderlijkeB-component verliep sneller dandie vande M-component
(Fig. 3.1).Het geisoleerde RNAwerd invergelijking met virus slechts zeer langzaam geinactiveerd (Fig. 3.2).Dit doet vermoeden dat hetmutageen ook een effect
heeft op het manteleiwit. De inactivering van virus zoudaardoor slechts zeer ten
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dele eenweerspiegeling zijnvanveranderingen inhet RNA. Dit isinovereenstemmingmet de frequentiewaarineeonder de overlevende isolaten mutanten werden aangetroffen. Deze frequentie wasbij RNA hoger danbij virusondanks het feit dat
het RNA gemiddeld minder verwerd geinactiveerd dat hetvirus (Tabel 3.1),Voor
hetverwekken vanmutantenkandanook het beste RNAwordenbehandeld.
Het B-RNA verloor onder invloed van HNO„veel sneller zijn infectiositeit
dan het M-RNA (Fig. 3.3).Hoewel het M-RNA dusminder geinactiveerd werd door
mutaties inhet RNA,washet aantalnitriet-mutantenmet een ofmeermutaties
inde M-component,teweten zes,toch niet kleiner danhet aantalnitriet-mutantenmet eengemuteerde B-component,nl. vijf (Tabel9.1),
Mutanten kondenworden geisoleerd uit lokale lesies ophet boneras Pinto,
Instandhouding van demutanten moest bij voorkeur door lokale-lesietransfer op
ditrasgebeuren vanwege het gevaar vanhet ontstaan vanwild-type virus inde
mutantpopulatie,waarschijnlijk doorreversie.
Inhoofdstuk 4wordt de isolatie van demutanten beschreven en.wordende
eigenschappen vandemutantenvergelekenmet dievan hetwildetype (Tabel 4.1).
De symptomen opvier toetsplanten worden beschreven:debonerassen Pinto en
Noordhollandse Bruine ende cowpea-rassen Blackeye Early Ramshorn en Early Red.
Er zijn twee spontane mutanten,SIen S8,die inhoofdzaak werden onderscheiden op Early Red,waarin zij, integenstelling tot het wilde type,een
systemische infectieteweegbrachten metmozaiek respectievelijk necrose.
De overigemutanten (met N-nummers)werden geisoleerd namutagenebehandelingmet nitriet.Bijnaaldeze nitriet-mutanten vertoonden afwijkingen opalle
vier dewaardplanten. Op Pinto waren de lokale lesies kleiner,wit inplaats van
bruin,ofminder necrotisch. Delokale vlekken in Noordhollandse Bruine waren
kleiner en systemische infectie van ditrasbleef bij enkele mutanten uit.
InBlackeye waren delokale en systemische symptomen vaak milder of zij
verschenen inhet geheelniet. Eenmutant produceerde relatief veeltopcomponent
(deeltjes zonder RNA)(Fig. M-.l). Eenanderemutant bleek temperatuurgevoelig te
zijn voor de symptoomvormingop Blackeye (Fig. 4.2) envoor de virusproduktie
(Tabel4.2).OpEarly Redverschenen geen ofwitte inplaats van bruine lokale
lesies,ofde lesieswaren veelkleiner dannormaal. Eenmutant gafeen systemischmozaiek in Early Red.
Hoofdstuk 5beschrijft de in-vitro-recombinatie(IVR)-toetswaarbij,na
zuivering van de componentenvantwee stammen,door uitwisseling van de componenten invitroreciproke heterologe combinatieswerden samengesteld die opde
toetsplanten werden vergeleken met deouderstammen. Deze toetsing konrechtstreeks opdewaardplant gebeuren (Tabel 5.1,Fig. 5.2)ofnadat eerst lokale-
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11. Summary
Inthisthesis the genetic analysis ofaplant viruswith adivided genome
isdescribed.
Inchapter 1areview isgiven of RNAplant viruses with multipartite
genomes (Table 1.1).If inplantviruseswith heterogeneous RNA complements
specific marker properties canbeassigned to specific RNAsa functional specialization ofthese RNAs issuggested. Sucha specialization provides evidence
that thevirushas adivided genome.
Locationofgeneticmarkers inmulticomponentplant virusesmaybe accomplished by constructing invitronew genotypes through the exchange ofcorresponding genomepartsbetween strainsoftheviruswhich differ with respect to
themarkerproperty. Comparing theproperties ofthereciprocalnew genotypes
with those oftheparent strainsmay indicate throughwhich genome part the
marker istransferred tothenew genotypes.
Manymarkers havebeen located inanumber ofmulticomponent plant viruses
(Tables 1.2 and 1.3).Thedata indicate that the RNAs of these viruses are
functionally specialized and thus areparts of split genomes.
Similar investigations withmutants of cowpeamosaic virus (CPMV)are
reported here.CPMVhas small icosahedral particles and abipartite RNAgenome.
Thetwo RNAs,withmolecular weights of 1.37 and 2.02 x 10 ,are encapsidated
indifferent particles.The twoparticle types canbe separated by density gradient centrifugation,after which they are designated middle(M)- and bottom(B)-component.Asthey contain onlypart ofthe genome thepurified components are
not infectious alonebut aftermixing they areagain highly infectious.
CPMV iswell suited forresearch onthemolecular aspects ofvirusmultiplication.Aswith many vertebrate and bacterial viruses theuse of defective
mutantsmaybe fruitful inthisresearch. Therefore the isolation of such mutants
of CPMVwas one ofthe objectives oftheworkreported here.
Inchapter 2methods aredescribed for infectivity tests,purification of
virus and ofthe components and for isolation ofthe viral RNA. Inaddition,
mutagenic treatment and isolation ofmutantsare described.
Inchapter 3themutagenic treatment isdiscussed. Upon treatment with
nitrous acid thevirus rapidly lost its infectivity (Fig. 3.1).Inactivation of
purified B-component was faster than inactivation ofpurified M--component (Fig.
3.1). Compared withvirus,the inactivation of isolated RNAwasvery slow (Fig.
3.2), suggesting thatwith virusan effect onthe coat protein was involved in
inactivation. Thus the loss of infectivity oftheviruswould only partly reflect
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changes inthe RNA. This is inaccordance with therelatively low frequency with
whichmutants were found among locallesion isolates surviving the treatment of
virusascompared with themutation frequency of isolated RNA (Table 3.1],Therefore for the induction ofmutants the treatment of RNAwas preferred.
B-RNA was inactivated bynitrous acid ata faster rate than M-RNA (Fig.3,3),
Apparantly inactivating deaminationsoccurred less inM-RNAthan in B-RNA.Yet
the number ofmutantshavingmutations in their M-component wasnot lower than
the number ofmutantswith amutated B-component (Table 9.1).
Inchapter 4the isolation ofthemutants isdescribed and biological
properties ofthemutants are compared with those of thewild type.
Mutants were isolated fromnecrotic local lesions on Pintobeans.Formaintaining mutants local lesion transfers on Pinto were preferred tobulk transfers
inthe systemic host Blackeye cowpea because with the lattermethod wild type
virus often accumulated inthemutant population. Thisappearance ofwild type
viruswas considered toresult fromreversion ofthemutant genotype and subsequent preferentialmultiplication oftheresulting wild genotype.The symptoms
onfourdifferentialhosts are given:thekidney beanvarieties Pinto and Noordhollandse Bruine and the cowpea varieties Blackeye Early Ramshorn and Early Red.
Onthehypersensitive host Early Red,two spontaneous mutants weredifferentiated: SIand S8.Thesemutants infected Early Red systemically giving mosaic
and necrosis,respectively. Eight othermutants,designated by N-numbers,were
isolated afternitrous acid treatment ofvirusor RNA. From one ofthese induced
mutants (N142)a spontaneous submutant S15was isolated.
Almost allinduced mutantscaused altered symptoms onall the differential
hosts. OnPintothe locallesionswere slightly smaller (N3,N142,S15)ormuch
smaller (N123,N163,N168,N172),white instead ofbrown (N163,N168), or less
necrotic (N140, N142).
The localspotson theprimary leavesofNoordhollandse Bruinewere smaller
(N123,N163)and lessnecrotic (N1631.With somemutants (N3,N57,N123)systemic
infection ofthisbean variety did not occur.
InBlackeye the localand systemic symptomswere eithermilder (SI, N57,
N163, N168,S15)or absent (N123,N140,N142,N172).. Onemutant (N3)produced
a relatively large amount oftop(T)-component,which consistsof particles
devoid ofRNA (Fig.4.1).Another mutant (N168Iappeared tobe temperature
sensitive for the induction of symptoms (Fig.4.2)and forvirus production
(Table 4.2).Onemutant (N172), inducing no symptoms at either low orhigh temperature and having lowvirusproduction at low temperature,failed to produce
virusathigh temperature.
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InEarly Red thenecrotic local lesionswere either white instead ofbrown
(NltO,N168,N172)ortheydid not occur at all (N123). Fourmutants caused
smaller lesions onthis cowpeavariety (N163,N168,N172,S15).Onenitrous acid
mutant (N142)caused localchlorotic spots and systemic mosaic in Early Red,like
the spontaneousmutant SI.
Chapter 5describes the invitrorecombination (IVR)test. Inthis test
heterologous combinations ofcomponents were composed by exchanging invitro the
purified components ofmutants and wild type virus.Properties oftheheterologouscombinations were compared with those ofthe parent strains on thedifferentialhosts.Thetest could beperformed either by inoculating themixtures of
components directly on thedifferential hosts (Table 5.1;Fig. 5.2)orby inoculating the mixtures on the locallesion host Pinto and testing local lesion isolates taken from thisvariety on thedifferentialhosts.
When each ofthe heterologous combinations had the phenotype ofone ofthe
parent strains itwasclear which ofthe components was responsible for the
differentiating propertie(sl. Inalmost all IVRtests thisproved tobe thecase.
Somemutants attained only low titres in Blackeye cowpeas and could not be
purified inworkable quantities (N123,N140, N142, N172). Thuspurification of
the components ofthesemutants wasnot possible and IVRtests could notbe
performed. Suchmutants could beanalyzed by the supplementation test which is
described in chapter 6. Inthistest wild type components were separately added
tohomogenatesoftypicalmutant locallesions from Pinto.When addition ofwild
typeM-componentrestored thewild phenotype and addition of B-componentdid not
(Fig. 6.2 en 6.3; Tables 6.1 -6.4) itwas concluded that the M-component carried
one ormoremutations. Inthereciprocal case the B-component was considered to
carry the mutation(s).
The supplementation test was less laborious than the IVRtest but the interpretation ofthe results wasalsomore equivocal. Insupplementation tests the
inoculum alwayscontained three components;twoofthemutant and one ofthewild
type. Whether the observed phenotype was theresult ofan interaction between all
these components or onlybetween twoofthem could not be established directly.
Inchapter 7 experiments aredescribed inwhich crude preparations of pairs
ofmutantswere inoculated onto thedifferential hosts separately and aftermixing.When themutants carried theirmutations indifferent components theunmutated components would together contain complete wild type genomes. Inthat
case wild type infectionswould be initiated through reassortment of components
(ROC)inthe inoculum.
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Subculturinglocal lesion isolates ofvirus fromprimary Blackeyeleaves,
inoculated withamixture of N123and N140and showing local symptoms (Fig. 7.1),
revealed that thevirusresulting from this combination was indeed mainly wild
typevirus.Thisagreedwith theresults of supplementation testswith these
mutantswhich showed that they carried theirmutations forthe absence of
symptoms inBlackeye inthe M-and B-component,respectively.
Normalwild type symptoms werealso induced on Blackeye by amixture of
mutants (N123and N14-2)havingmutations intheir M-components forabsence of
symptoms and formilder localand systemic symptoms,respectively. To explain
this,the occurrence oftwo independent functional genetic unitswithin the
M-RNAwaspostulated. Itwashypothesized that the mutants had their mutations
indifferent functional unitsand could genetically complement eachother in
cells inwhich both M-components werepresent. Indeed local lesion isolates of
virus from Blackeye plants doubly infected with these mutants mainly contained
theM-componentof eithermutant.
Mutantsmay havemutationsaffecting the samephenotypic expression in
both components.Occurrence ofmutations inboth componentsmay beassumed if
in IVRtestsboth heterologous combinations ofcomponentshave phenotypes other
than theparent strainsorwhen insupplementation testsneither ofthe wild
type components cancompletely restore thewild phenotype. Inthose casesthe
role of themutations inthe separate components may be evaluated by studying
the properties ofthe tworeciprocal hybrids ofthemutant and thewild type.
This isdescribed inchapter 8forthe temperature sensitive mutant N168.Mutations inboth components appeared toaffect symptoms inthree differential hosts
(Table 8.1;Fig. 8.1).Temperature sensitivity was due to amutation inthe
M<-component.Recombiningthe componentsofthe twohybridsmutually restored
the genotypes ofthewild type and the mutant N168.
Inchapter 9ageneraldiscussion and conclusions are given.Using four
methods,i.e. invitrorecombination,supplementation,reassortment of components
and isolation ofhybrids,mutations in 11mutantswere located. Mutationsaffecting specificpropertieswere found inboth components,indicating that thecomponentsofCPMV are functionally specialized. This confirmsthat CPMVhasa divided
genome.
Phenotypic alterations assigned tothe M-component were:
smaller sizeand changed colour of local lesions on Pinto;
smaller size oflocal spotsand absence of systemic infection inNoordhollandse Bruine;

107

smaller size andreduced chlorosis and absence of local spotsand absence
of systemic infection inBlackeye cowpeas;
smaller size and evenabsence of local lesions in Early Red;
production of arelatively largeamount of T-component;
temperature sensitivity.
Phenotypic alterations assigned to the B-component were;
reduced necrosis of local lesions onPinto;
absence of systemic infection inNoordhollandse Bruine;
reduced chlorosis oflocalspots and absence oflocal and systemic symptoms
inBlackeye;
*-

changed colour of locallesions on Early Red and occurrence of systemic
infection ofthishost;
temperature sensitivity.
Apparently both componentsdirect the formation of symptoms inall four

hosts. Some changeswere brought about bymutations ineither component.
Research on themolecular basis ofchanges inphenotype mayhelp toelucidate theprocess ofvirusmultiplication and the distribution offunctions
between theviruscomponents.
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