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

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

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

vulgaris

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

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

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

Mouse-Elber-

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

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

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

1.2.Eigenschappen van opCPMV gelijkende virussen

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

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

T

BBSV

60

BPMV
EAMV

5h
-

RCMV

60

RMV

57

SMV

57

CPMV

58

% RKA

B

M

B

100

127

91
98

25
30

35

112

26

101

119
127

97

116

95

118

95

118

M

diame"t er

El. a

Eiw.

(nm)

-

-

1

37

25
30

2

2

2, 3

35

28

-

-

It

25

36

30

-

-

5

26

35

30

2

2

6,7

25
2k

35

30

1

2

3,8

33

2U, 28

2

2

3,9,10

aantalelektroforetischevormen
aantaleiwittenindecapside
-nietbekend
C

Lit. C

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

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

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

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

unguiaulata

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

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

vulgaris

(L.)

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

2.2. Zuivering vanhet virus

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

2.3.Debereidingvan het CPMV-RNA

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

vulgaris

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

inoculumbedroeg 5-50 yg/ml.

2.4.Debereiding van het eiwit

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

2.4.1.Afbraak met SDSen carboxymethylering met joodaceetamide

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

2.4.2.Afbraak metmierenzuur en oxydatie metpermierenzuur.

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

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

2.4.3.Afbraakmet SDS en succinylering met barnsteenzuuranhydride

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

2.4.4.Afbraak met guanidiniumchloride-LiCl en carboxymethyleringmet joodaceetamide

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

2.5.Het scheidenvan de centrifugale componentenvanhetCPMV

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

2.6.Het scheidenvandeelektroforetische vormenvanhetCPMV

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

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

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

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

2.7.1. Scheiden door middel van gelfiltratie over SephadexG-200

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

2.7.2. Scheiden doormiddelvanpolyacrylamide-gelelektroforese

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

2.8. Polyacrylamide-gelelektroforese

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

Ik

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

2.8.1. Elektroforese vanhet CPMV

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

2.8.2.Elektroforese vanhet eiwit

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

2.8.3.Elektroforese van het RNA

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

2.8.4.Weergave van de eiwit-enRNAbanden

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

2.9.Analytische ultracentrifuge

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

2.10. CsCl-evenwichtscentrifugatie

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

1,25 <P < 1,50

debrekingsindex bij 20°Cbij deNa-D

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

Indeze formule is

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

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

e I

2

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

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

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

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

0

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

I.
W_
1

o

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

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

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

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

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

M

-3

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

2.12.Elektronenmicroscopie

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

2.13.Aminozuuranalyses

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

2.14.Partieel specifiek volumevan de eiwitmantel van CPMV

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

2.15. Fosfaat-bepaling

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

2.16. Chemicalien

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

-k

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

ooli doorpolyacrylamide-gelelektroforese enuit de sedimentatie-

snelheidvanhet RNA,nadat dit gedenatureerd wasmet formaldehyde.

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

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

0

0

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

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

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

2
, n i s de b r e -

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

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

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

cm

(Kerker, 1969),

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

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

component

dn/dc

°/Rex 10 6

Y?

Kc/R 0 a

Kc/R e *

MW

x 10 T

x1013

x 10 T

x 10 6

top

1,53

0,16U

2,28

3,1+8

2,23

k,kQ

midden

1,12

o.m

2,U9

2,T8

1,77

5,60

bodem

0,98

0,178

2,63

2,57

1,65

6,06

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

NX

cm

(Kerker, 1969)

k

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

.IX.

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

2k

2

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

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

(196k).

De formule diebij dezebepalingenwordt gebruikt is devolgende:
M=-

2RT
to(1-vp)

d Inc
dr

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

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

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

371

44,8

375

43,6

44,0

44,4

44,8

r^(cm^)

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

10 6 D.

3.3.

Demolecuulgewichtenvan de RNAs

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

3.3.1. Bepaling vanhet RNA-gehaltevanM enB

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

3.3.2.MolecuulgewichtenvanM- enB-RNAuitde sedimentatiesnelheidvan de RNAs
na denaturatie met formaldehyde

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

20,w = °>° 5

M

°'^

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

S
app

S„20,w

MWx 10

M

12,0

ll+,36

1,1+

B

11+,15

16,91

2,1

D

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

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

ooli gebruikt.Demolecuulge-

wichtenvandezeRNAszijnresp.1,07x10 Den0,55x 10 D(StanleyenBock,
1965).OpdezemanierwerdvoorM-RNAeenmolecuulgewichtvan 1,5x 10 DgevondenenvoorB-RNAeenmolecuulgewichtvan2,55x 10 D.
3.3.4.BepalingvandemolecuulgewichtenvanM-enB-RNAdoormiddelvanpolyacrylamide-gelelektroforeseonderdenaturerendeomstandigheden
DeconformatievanhetRNAheeftgroteinvloedopdeloopsnelheid.Ditkan
aanleidinggeventotfoutenindebepalingvandemolecuulgewichtenmetdehierbovenbeschrevenmethode,vooralwanneerdematevansecundairestructuurvande
tetoetsenRNAsnietgelijkisaandematevandesecundairestructuurvande
RNAswaarmeevergelekenwordt.DoorReyndersetal. (1973)iseengelelektroforesemethodeontwikkeld,waarbijdeRNAsvollediggedenatureerd zijnenerdus
geenverschilleninsecundairestructuurmeerbestaan.Bijdezemethodeworden
deRNAsgeelektroforeerdoppolyacrylamidegelsbij60Cin8 Mureum.Onderdeze
omstandighedenhebbenzowelde Escherichia

coli ribosomaleRNAsalsdeCPMV-RNAs

geensecundairestructuurmeer.Voorde Escherichia

coli RNAsisditaangetoond

doorReyndersetal,(1973).InFiguur3.3isdesmeltcurvegegevenvandeCPMVRNAs. Indezefiguuristezien,datbijuitsmeltenvandeCPMV-RNAsinde

10 20 30 40 50 60 70 80 90
Fig.3.3.HyperchromiciteitscurvevandeCPMV-RNAsin8 Mureum+0,02MTris/
HC1+0,002 MEDTApH7,5 (bij20°C).
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elektroforesebuffer de extinctie boven 55Cnietmeertoeneemt. Het RNA is dan
volledig gedenatureerd. Door de afstanden afgelegd door de Escherichia

coti

RNAs uitte zetten tegen de logaritmevanhunmolecuulgewicht en daarna de afstanden afgelegd door de CPMV-RNAs in deze grafiek te interpolerenwerdenmolecuulgewichten gevonden van 1,37x 10 D (M-RNA)en 2,02 x 10 D (B-RNA).

3.4.

Samenvattingvan de resultaten

De resultaten van deverschillende deeltjes-enmolecuulgewichtsbepalingen
zijn samengevat inTabel 3.3.

Tabel 3.3. Overzicht van de deeltjesgewichten van de centrifugale componenten
endemolecuulgewichtenvan hunRNAs (x 10

D)

centrifugale componenten
methode

lichtver 3tr.

sed.-evenw.

RNAs
sed. snelh.

T

^5

3,80

M

5,6

5,15

M-RNA

1,k

B

6,1

5,87

B-RNA

2,1

PAAGET

PAAGE C

1,5
2,55

1,37
2,02

-

na formylerenvolgens Boedtker (1968)
PAAGE:polyacrylamide-gelelektroforese (paragraaf 3.3.3-)
PAAGE:polyacrylamide-gelelektroforese onder denaturerende omstandigheden: 8
Mureum,60C

3.5.

Bespreking

De deeltjesgewichten van de centrifugale componenten werdenbepaald door middelvan lichtverstrooiing en sedimentatie-evenwichtscentrifugeren. De waardes
diebij lichtverstrooiing gevondenworden zijniets hoger danbij sedimentatieevenwicht.Deverschillen inmolecuulgewichtenvoor M enBbijlichtverstrooiing en sedimentatie-evenwichtbedragen resp. ^50.000D en 200.000D. Dezeverschillen liggen binnen de experimentele fout enkunnen verklaard worden dooronzekerhedenbij debepalingen uit sedimentatie-evenwicht in deberekeningvan het
partieel specifiekvolume van de componenten,bijv. voor RNA op 0,55 ml/ggestelden door onzekerheid over de concentratie bijlichtverstrooiing. Inhet
laatste gevalishet effect zeer groot,omdat de concentratie inhet kwadraat
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voorkomt in de optische constante.Hetverschil in deeltjesgewicht,dat"bijTgevondenwordttussen sedimentatie-evenwicht enlichtverstrooiing "bedraagtca.
700.000D. Dehogewaardebij lichtverstrooiing zouveroorzaakt kunnenworden
door de aanwezigheidvan geaggregeerd eiwit. Dit geaggregeerde materiaalwordt
"bijsedimentatie-evenwicht neergeslagen enwordt danniet verder opgemerkt.Bij
de lichtverstrooiingsmetingen wordt alleenmateriaalmet een grotere diameter
dan 100my verwijderd door filtreren.Alleswat dannogbuiten debufferen het
preparaat aanwezig is,zalhet resultaat beinvloeden.Demogelijkheidvan enige
verontreiniging met hoogmoleculairmateriaalbij de lichtverstrooiingsmetingen
vanM enB isniet uitgesloten. Dewaardes van lichtverstrooiing liggen alle
consequent hoger danbij sedimentatie-evenwicht. Daaromlijkthet niet onaannemelijk dat aggregatie ofeenkleine verontreiniging met grote deeltjes hier een
rolheeft gespeeld. Omdat hetmolecuulgewicht datmet lichtverstrooiing gevonden
wordt eengewogen gemiddelde is,zalverontreiniging met hoogmoleculair materiaalveelmeer invloed hebben ophet gevondenmolecuulgewicht van een laagmoleculaire verbinding (bijv. T)dan op eenhoogmoleculaireverbinding (bijv.B ) .
Demolecuulgewichtenvan deRNAswerdenbepaald volgens drie empirische methodes. Bij dezemethodesvarieert de secundaire structuur van deRNAs van
aanwezig tot volledig afwezig.Uit degevondenmolecuulgewichten voor de CPMVRNAsblijkt,datverschillen in secundaire structuur tussen demarker-KNAs en
detetoetsen RNAs invloedhebben ophet resultaat.Dit ishet duidelijkst te
zien aanhetmolecuulgewicht vanB-RNA. Onder niet denaturerende omstandigheden
wordt 2,55 x 10 D gevonden enonder volledig denaturerende omstandigheden 2,02
x 10 D. Bij debepaling onder denaturerende omstandigheden is geen secundaire
structuurmeer aanwezig,zoals 00k gebleken isuit de smeltcurvesvan demarkerRNAs (Reynders et al., 1973)en deCPMV-RNAs (Fig. 3.3).Omdat onder deze condities deRNAs eengelijke ruimtelijke structuur hebben,geeft de empirische relatietussen loopsnelheid bijpolyacrylamide-gelelektroforese danwelbetrouwbare
resultaten.Demolecuulgewichten vanM- enB-RNA komen 00k redelijk goed overeenmet dewaardes die uit de lengtevan de ds-RNAsberekend kunnen worden
(J.M.H.Assink, 1973,dissertatie). De lengtevanB-ds-RNAvan 1,8 ykomt bij
eeninternucleotideafstand van2,73-2,75 8 (Arnott et al.,1967;Nicolaieff et
al., 1970)overeenmet eenmolecuulgewichtvoor B-RNA van 2,16 x 10 D,ende
lengte van 1,1yvoor het M-ds-RNA met eenmolecuulgewicht van 1,33 x 10 D voor
M-RNA.
Dewaardes diegevondenwerdenvoor demolecuulgewichten vanM-enB-RNA onder
denaturerende omstandigheden (1,37x 10 D en 2,02 x 10 D)komen zeer goed
overeenmet dewaardes dievoor de deeltjesgewichten van de centrifugale compo-
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nenten die gevondenwerden doormiddelvan sedimentatie-evenwichtscentrifugeren
(resp. 3,80 x 10 D, 5,15 x 10 D en 5,87 X 10 D ) .VoorMkanhieruit een eiwitdeelvan 3,78x 10 Dberekend wordenenvoor B eeneiwitdeelvan 3,85 x 10 D.
Dezewaardes liggen dichtbij dewaarde voor detopcomponent (lege eiwitmantel)
van 3,80 x 10 D. Omdat dezebalans zeer goedklopt,lijken dedeeltjesgewichtendie door sedimentatie-evenwichtscentrifugeren zijnbepaald.debeste.
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4 De structuur van deeiwitmantel vanCPMV;
dechemische subeenheid
CPMV is zeerresistent tegen afbraak.Wanneer gepoogdwordt de eiwitmantelte
dissocieren metbijv. fenol,ofdoorhoge zoutsterkte,ofdoor incubatie bij
zeerhoge oflagepH isnet nietmogelijk omnetmanteleiwit inniet geaggregeerdevorm inhanden tekrijgen (Niblett enSemanoik, 1969;Wuen Bruening, 19T1)In de jaren '69en '70ishet gebruik van natriumlaurylsulfaat (SDS)sterk
naar voren gekomen alsmiddel omviruseiwitten tebereiden in een oplosbare en
niet geaggregeerde vorm (Kruseman, 1969;Kaper, 1972). Metbehulp van ditreagensbleekhet inderdaad mogelijk om deCPMV-eiwitten tebereiden en in oplossing
tehouden (Geelen et al., 1972). Ongeveer tegelijkertijd is doorWu (1970)een
methode gepubliceerd waarbij gebruik gemaaktwerd van guanidiniumchloride-LiCl.
Beidemethodes zijn toegepast bijhet onderzoek naar de chemische subeenheid van
de eiwitmantel van het CPMV,dat indit hoofdstuk beschrevenwordt.

4.1.

Isolatievan het eiwit

4.1.1. Afbraakmet SDS

Wanneer het CPMV gedurende 3uurbij 37Cwerd geincubeerdmet "\% SDS en ]%
2-MCEenhet reactiemengselvervolgens geanalyseerdwerdmetbehulpvanpolyacrylamide-gelelektroforese inde aanwezigheid van SDS (Weber enOsborn, 1969)
werden ervijf eiwitcomponenten gevonden (zieFig. U.1.A). Aangezien ditmeer

Fig. 4.1.Elektroforesepatronen vande eiwitten van CPMV geanalyseerd op 10%polyacrylamidegels inde aanwezigheid van 0,1% SDS.A: SH-groepen niet
beschermd of geblokkeerd; B:SH-groepen gecarboxymethyleerd met joodaceetamide. De elektroforesewas van links naar rechtsmet de anode
rechts. Demobiliteitvan debroomfenolblauw-band werd gelijk aan 100
gesteld.
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Tabel 4.1.Afbraak van cowpea-mozaiekvirus onderverschillende omstandigheden.
Inoubatie :ondities
Exp.

analyse*

Elektroforesepatroon gelijk
aanFiguur:

1:ijd

temp.

3 uur
3 uur

37°C

1? SDS

standaard

U.1 A

2

3T°C

1? SDS,

4.1 A

3 uur

37°C

1? SDS,

0,1? 2-MCE

U.1 B

1+

3 uur

3T°C

% 2-MCE
% 2-MCE
1? SDS, % 2-MCE+ CM°

standaard

3

standaard

4.1 B

5
6

3 uur
3 uur

37°C

2? SDS,

2 Mureum

U.I A

3T°C

2? SDS,

0,2?2-MCE

4.1 B

7
8

5 min
5 min

95°C

9

5 min

95°C

% 2-MCE,8 Mureum
1? SDS, % 2-MCE
1? SDS, % 2-MCE
1? SDS, % 2-MCE+ CM

10

5 min

95°C

1? SDS+

1

95°C

medium

?

2-MCE,8 Mureum

permierenzuur

d

standaard

4.1 A

0,1?2-MCE

4.1 A

standaard

4.1 A

standaard

4.1 A

eindconcentratie van SDS,2-mercaptoethanol (2-MCE)enureum ineen0,3-0,4?
virusoplossing in 0,1 MnatriumfosfaatbufferpH 7,'\.
standaardanalyse is analyse door elektroforese op 10?polyaorylamidegels inde
aanwezigheidvan SDS,volgens demethodevanWeber en Osborn (1969)• Aan dit
systeem zijnureum en 2-MCEtoegevoegd alsaangegeven.
CMbetekent,dathet eiwit gecarboxymethyleerd ismet joodaceetamide na deaangegeven incubatieperiode.

dr

na de aangegeven incubatieperiode werdhet eiwit geoxydeerd metpermierenzuur.

componenten zijn,dan ooit gevondenwarenvoor eenplantevirus met afmetingen
van CPMV,enbovendien demobiliteit van een aantalbanden suggereerde,dathet
eiwit in diebanden eenmolecuulgewicht zouhebben,veelhoger dan de eiwitten
vanbekendeplantevirussen (K.B. demolecuulgewichtenvan demanteleiwitten van
plantevirussen varierenvan 17.000tot 50.000Dvoor verschillende virussen),
leek hetwaarschijnlijk,dat enkelebanden aggregaten zouden zijn.Daaromwerden
in de afbraakmethode en00k in de analysemethode een aantalmodificatiesaangebracht.Een overzicht van dezemodificaties en nun effect ophet eiwitpatroon
isgegeven inTabel 4.1. In dezetabelis 00khet aantalbanden-dat verkregen
werdmet elk dermethodes na analyse door gelelektroforese gegeven.Uit dezetabelblijkt,datwanneer 2-MCEweggelaten werd uit de gels ende elektroforesebuffer,ofwanneer de SH-groepen vanhet eiwit niet geblokkeerd waren door oxydatiemet permierenzuur of door carboxymethylering,het aantal eiwitbanden 5a
6 bedroeg (Fig. 4.1.A),maar dat het aantal 2a 3was (Fig. 4.1.B),wanneer deze
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voorzorgsmaatregelswel getroffenwaren.DeSH-groepenvanhet eiwit spelen
blijkbaar eenbelangrijke rolinhet aggregatiegedrag. De densitometerpatronen
van de eiwittenvan de gescheiden centrifugale componenten na analyse door middelvan gelelektroforese in de aanwezigheidvan 0,1%SDSwaren identiek. Dit is
inovereensteramingmet dewaarnemingen vanNiblett en Semancik (1969)enondersteunt deveronderstelling,dat de centrifugale componenten een gelijke eiwitmantelhebben.

4.1.2.Afbraakmet guanidiniumchloride-LiCl

Debereiding van het CPMV-eiwit volgens de guanidiniumchloride-LiCl methode
werd exact uitgevoerd zoalsbeschreven doorWu (1970). Hetmet dezemethode verkregen eiwit gedroeg zichbijelektroforese identiek aanhetmet deSDS-methode
verkregen eiwit.Ha carboxymethyleringvan zulkeiwitwerden bij analyse op gels
inde aanwezigheid van 0,1%SDS00k slechts 2a 3banden gevonden.

4.2.

Verhouding van de eiwitten

In demeeste analyses met behulp vanpolyacrylamide-gelelektroforese inde
aanwezigheid van SDSwerden 3eiwitten gevonden,diemet toenemende migratiesnelheid I,IIen IIIgenoemdworden.Deverhouding van dehoeveelheden van elk
der eiwittenwerd bepaaldmet gels door de oppervlaktes onder depieken temeten
van gels diemet amidozwart 10Bgekleurdwaren en daarnabij 610nm gescand
(Bennett enScott, 1971).
Hierbij vielopdat:
- deverhouding van dehoeveelheid van eiwit Itot dievan eiwitten IIen III,
ofdeverhouding van hoeveelheid eiwit Itot dievan eiwitten IIof IIIin allepreparaten constantwas,
- deverhouding van eiwit IItot eiwit III constant wasvoor eenbepaaldpreparaat,maar aanzienlijk varieerde tussen verschillende preparaten,
- depositie van eiwit IIten opzichte van Ien IIIniet vast lag,somsviel
eiwit II zelfs samenmet eiwitIII.
Aangezien deverhouding van dehoeveelheid van eiwit IItot eiwit III variabel
wasvoorverschillende preparaten ende afstandvan IItot III00kvariabelwas,
leek hetniet uitgesloten,dat eiwit IIof eiwit III een artefact zouzijn.Artefacten kunnen ontstaan bij de analysemet behulp van polyacrylamide-gelelektroforese dooroxydatie van het eiwit door spoortjes ammoniumpersulfaat die inde
gels achterblijven (Brewer, 1967)ofbij de afbraak vanhet virus doordat depH
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bij de carboxymethyleringsreactieniet oppH 7>1gehouden werd. De carboxymethyleringwordtminder specifiekvoor SH-groepenbij de daling van depH (erkomt
HJ vrij). Erkan dan ook carboxymethylering vanbijv.histidine gevondenworden.
Omnate gaan of deze factoren het eiwitpatroonbeinvloeden,werd het effect van
preelektroforese,het effect van verschillende ammoniumpersulfaatconcentraties
inde gels en depHvan debufferbij de carboxymethylering onderzocht.Al deze
variatiesbleken echter geen invloed tehebben ophet elektroforesepatroon van
deeiwitten.
Omdat het nietmogelijkbleek deverhouding van dekleine eiwitten tebeinvloeden,werd nagegaan of er eenverbandbestond tussen de elektroforetische vormen
enhet eiwitpatroon. Hiertoe werden de elektroforetische vormen gescheiden door
middelvan elektroforese ineen suikergradient.Daarnawerden de eiwitten van de
aldus gescheiden elektroforetische vormen bereid volgens deSDS-methode.Deresultatenvan de analyse van deze eiwitpreparaten doormiddelvan gelelektroforesein de aanwezigheid van SDSworden gegeven inFig. It.2.Uit deze figuurblijkt,
dat eiwit IIofeiwit III geen artefact van deextractie of de analyse is,maar
dat eiwit IIkarakteristiek isvoor de langzaammigrerende en eiwit IIIvoor de
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Fig. 4.2.Elektroforesepatronenvande eiwitten van de elektroforetische vormen
van CPMV na elektroforese op 10%polyacrylamidegels inde aanwezigheid
van 0,1% SDS.A, langzaam migrerende vorm; B,snelmigrerende vorm;C,
mengsel van langzaam en snelmigrerende vorm. De elektroforetische
vormenwerden gescheiden door zonegradient-elektroforese en afgebroken
volgens de SDS-methode. De elektroforese was van linksnaar rechts met
de anode rechts.Demobiliteit van debroomfenolblauw-band werd gelijk
aan 100gesteld.
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snelmigrerendevorm. Een oompleet CPMV-preparaat geeft derhalve driebanden te
zien"bijanalyse oppolyacrylamidegels: een groot eiwit (I),datvoor Sen F een
gelijkemobiliteit heeft entweekleinere eiwitten (IIen III),waarbij de mobiliteit vanhetkleine eiwit afhankelijk isvan de elektroforetischevorm.
De afstandtussen eiwit IIeneiwit III opde gelswasvariabel.De verkleining
van de afstandvan eiwit IItot eiwit IIIbleek samente gaanmet een toename in
deelektroforesesnelheidvan S.Ditwordt verder beschreven inhoofdstuk 5.

4.3.

Schatting van demolecuulgewichtenvan de eiwitten

Demolecuulgewichten van de eiwittenwerden geschat volgens demethode van
Weber enOsborn (19^9)• Dezemethode berust er op,dat eiwitten met SDS complexenvormen,waarvan de ladingpermassaeenheid en de conformatie ongeveer gelijk
zijn,waardoor demobiliteit van de eiwittenbijpolyacrylamide-gelelektroforese
in aanwezigheid van SDS een functiewordtvan hetmolecuulgewicht.Een grafische
weergave van deze functiewerdverkregen door demobiliteitenvan een aantaleiwittenmetbekendmolecuulgewicht (zieparagraaf 2.8.2.)ten opzichte van demobiliteit vanbroomfenolblauwuit te zettentegen delogaritmevan hunmolecuulgewicht.Metbehulpvan deze grafiek werden voor deCPMV-eiwitten de volgende
molecuulgewichten gevonden: M . 0 0 0 D (I),25.000D (II)en 22.000D (III)voor
met joodaceetamide gecarboxymethyleerde eiwitten en i+Q-OOOD (I),27-500D (II)
en 25.000D (III)voormet permierenzuur geoxydeerde eiwitten.

4.4.

Scheiding van de eiwitten

Hetmolecuulgewicht van eiwit Itenopzichte van IIen III is zodanig,dat
demogelijkheid dathet grote eiwit een dimeervanhetkleinere eiwit is,niet
uitgesloten mochtworden,00k alwas deverhouding van dehoeveelheid van eiwit
I tenopzichte van dievan eiwit II en IIIniet tebeinvloeden door modificaties
in deanalyse-en afbraakprocedures. 0mhier eenuitspraak overte doenwerden
de eiwitten gescheiden en daarna de aminozuursamenstellingbepaald (paragraaf
i+.5•)-De eiwittenwerden opkleine schaalgescheiden doormiddel anpolyacrylairride-gelelektroforese in de aanwezigheid van SDS.De gekleurde eiwitbandenwerdenuit degels gesneden en gebruikt voor debepaling van de aminozuursamenstelling.Aangezien bij dezemethode ergveel ammoniak afkomstigvanpolyacrylamide
in depreparaten gevondenwordt,die interfereert met debepaling van debasische aminozuren,werden de eiwitten 00k gescheiden door gelfiltratie opSephadexG-200.Bijdezemethode werd gebruik gemaakt van deaggregatieneiging van de
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CPMV-eiwitten. In 5 Mureum is eiwit I zodanig geaggregeerd,dat net geelueerd
wordt innetvoid volume;hetkleine eiwit isonder deze omstandighedennietgeaggregeerd (Wu, 1970). Het elutiepatroon van de eiwitten van de snelmigrerende
elektroforetische vorm (F)isgegeven inFig. it.3.De samenstellingvan depieken inhet elutiepatroonwerd gecontroleerd doormiddelvanpolyacrylamide-gelelektroforese in de aanwezigheid van SDS.InFig. k.h. wordt de analyse gegeven
van de eiwitsamenstellingvan depieken uitFig.It.3-

fractie
Fig. 4.3. Scheiding van de eiwittenvan de snelmigrerende vorm (F)van CPMVmet
behulp van gelfiltratie op SephadexG-200met 5 Mureum als eluent.Op
dekolomwerd ca. 15mg eiwit in'1,5ml 6 M ureum opgebracht.De loopsnelheid was 1,5ml/uur enerwerden fracties van 2,0 ml opgevangen.
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Fig. 4.4.Elektroforesepatronenvan de eiwittenvan Fna elektroforese op 10%
polyacrylamidegels inde aanwezigheid van 0,1% SDS.A, eiwit I; B,
eiwit III.De elektroforese wasvan linksnaar rechts,met de anode
rechts. Demobiliteitvan debroomfenolblauw-band werd gelijk aan
100gesteld.

In deze figuuriste zien,dat netmogelijk isomna eenmaalgelfiltratie beide
eiwittenvanFvolledig vrijvanverontreiniging met het andere eiwit te krijgen.
Bijgelfiltratie van de eiwittenvan delangzaammigrerende elektroforetischevorm (S)was ditniet in eenmaalmogelijk. Over dehelepiekvan eiwit I
werd eengelijkemate vanverontreiniging met eiwit IIgevonden.De oorzaak hiervanmoet gezochtworden in aggregatie van eiwit II,waardoor dit eiwit samenmet
eiwit Iinhetvoidvolume geelueerdwordt. Om eiwit Ivan S (I )vrijvan eiwit
IItekrijgenwerd degelfiltratie van dit eiwit nogtweemaalherhaald.Metbehulpvan gelelektroforese kon dan geeneiwit IImeer aangetoond worden.
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4.5. Aminozuursamenstellingvan de eiwittenvan hetCPMV

De aminozuursamenstellingenvan het grote eiwit (i)endekleine eiwitten
(II+III)werden in eerste instantie bepaaldmet eiwitten die doormiddelvan
polyacrylamide-gelelektroforese gescheiden waren.Deresultaten van deze analyse (SenFniet gescheiden) zijn gegeven inTabelit.2.

Tabel k.2. Molaire verhoudingvan de aminozurenvan de eiwittenvan CPMV.
Aminozuur

I

II+ III

Asp

12,9

13.U

Thr

9,^

7,9

Ser

9,9

8,it

Glu

9,9

9,6

Pro

6,9

9,6

Gly

11,3

9,8

Ala

6,7

7,5

Val

7,8

7,5

lie

it,9

5,7

Leu

8,It

6,it

Phe

6,3

6,5

Lys

1,2

3,8

His

0,8

0,6

Arg

2,3

3,9

weergegeven alsmol.aminozuur/100mol.;de eiwitten zijn gescheiden doormiddelvanpolyacrylamide-gelelektroforese.

Uit dezetabelblijkt dat er aanzienlijke verschillenbestaan in demolaireverhoudingen van de aminozuren vanhet grote eiwit en dekleine eiwitten. Deverschillenbetroffenvooral threonine,proline,glycine,lysine en arginine.Op
grond van deze resultaten ishet danookwaarschijnlijk,dat eiwit Inietgelijk is aan eiwit IIen eiwitIII.
Wanneer de aminozuuranalyse gedaanwordt van uit de gels gesneden eiwitten
wordt tyrosine volledig afgebroken enhistidine gedeeltelijk (Houston, 19T1)Bovendien was de gfotehoeveelheid ammoniak in depreparaten als gevolgvan afbraak vanpolyacrylamide eoms dermate storend,dat het nietmogelijkwas omde
basische aminozuren goed tebepalen. Om eenbetere aminozuursamenstelling van
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Ta"bel4.3.Aminozuursamenstellingvandeeiwittenvandegescheidenelektrofore
tischevormenvanhetCPMv.
Aminozuur

Eiwit
I.

II

III

Asp

9,3

11,3

13,6

13,6

Thr

7,4

9,1

6,9

7,3

Ser

7,6

9,2

7,5

7,3

Glu

23,8

7,2

8,6

8,8

Pro

3,5

4,4

9,7

10,7

Gly

7,2

9,1

6,1

6,3

Ala

8,4

5,7

6,5

8,0

Cys

0,8

0,4

+

+

Val

5,3

6,2

7,6

7,8

Met

2,2

2,9

2,7

2,8

He

U,l

4,7

4,9

5,1

Leu

7,3

8,8

5,2

5,3

2,3

2,8

2,4

2,2

Phe

6,1

7,1

6,7

Try

+

+

Lys

3,0

His

1,2

Arg

3,7

Tyr

5,4

+

2,4

1,6

1,2

1,1
4,4

5,8
5,4

-=,nietaanwezig.
+=welaanwezig,maarinzeergeringmate.
weergegevenalsmol.aminozuur/100mol.;deeiwittenzijngescheidendoor
middelvangelfiltratie.
eiwit:I_=eiwitIvanS;I =eiwitIvanF;II=kleineiwitvanS;
III=kleineiwitvanF.
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de eiwittentekrijgen enomte zienwelkeverschillen erbestaan tussen deeiwittenvan de elektroforetischevormen,werden deaminozuursamenstellingenbepaald na scheiden van de eiwitten van de gescheiden elektroforetische vormen
doormiddelvan gelfiltratie over Sephadex G-200.De resultaten van debepaling
van de aminozuursamenstelling van deze eiwitten zijnweergegeven inTabel U.3.
Uit deze tabelblijkt,dat erniet alleen verschillen zijntussen eiwit Ieneiwit IIen III,maar dat ook eiwit Ivan S (I )en eiwit Ivan F (l_)duidelijk
o

r

verschillen in aminozuursamenstelling. De verschillen betreffen vooral glutaminezuur (veelin I ) ,proline (meerbij eiwit IIen III danbij eiwit I ) ,glycine
o

(meerbij I en I danbij II en III),cystine (komtbij IIen IIIvrijwel niet
b

r

voor),leucine (minderbij II en III,danbij I en I„), tryptofaan (komt bij
o

r

IIIniet voor)en histidine (komtbij I niet voor).
F
Op grond van deze gegevens ishet zeerwaarschijnlijk,dat erbij deovergangvan SinF, zowelveranderingen optreden inhet grote eiwit als inhet kleine eiwit van de eiwitmantel.Deverschillen in de grote eiwitten van SenFresp.
I enI leiden niet tot eenverschil inloopsnelheidbijpolyacrylamide-geleleko
F
troforese in aanwezigheid van SDS.Deverschillen in dekleine eiwitten,IIvan
S en IIIvan F, zijn zodanig,dat zeeenverschillende loopsnelheid hebben.Per
eiwitmantelworden dustwee verschillende eiwitten gevonden: eiwit I en eiwit
o

IIbijS eneiwit I eneiwit IIIbij F.
r

4.6. Demolaireverhouding van de eiwitten

Demolaire verhouding van deeiwittenwerd geschat door de oppervlaktes onder
depiekenvanmet amidozwart 10Bgekleurde enbij 610nm gescande gels (Bennett
enScott,1971)temeten. Eenverhouding opmassabasisvan ca.2 :1werd gevonden. In combinatiemet deverhouding inmolecuulgewichten (1+.3)van ca.2 :1
geeft dit eenmolaire verhouding van de twee eiwitten in de capside van 1 : 1 .

4.7. Het aantal eiwitmoleculen inde eiwitmantel

Het aantal eiwitmoleculen in de capside van CPMVwerdberekend uit de molaire
verhoudingvan de eiwitten,demolecuulgewichten van de eiwitten enhet deeltjesgewicht van detopcomponent (eenlege eiwitmantel.). Op grond van dezegegevens endehypothese,dat de eiwitmantel volgensbepaalde wetmatigheden opgebouwdmoet zijn omtevoldoen aan eenquasi-equivalentepositie van de eiwitsubeenheden,isde capsidewaarschijnlijk opgebouwd uit 60grote en 60kleineeiwitsubeenheden.Aannemende,dat dit aantal juist iskan voor de elektroforeti-

1+1

6

schevorm S eengewicht van deeiwitmantelvan 4,1 x 10 Dberekendworden voor
degecarboxymethyleerde eiwitten (I44.000D; II25.000 D ) . Dezewaarde is in
redelijke overeensteramingmet netmolecuulgewicht van detopcomponent van 3,8 x
10 D,datbepaald ismetbehulpvan sedimentatie-evenwichtscentrifugeren en die
van4,5x 10 Dbepaaldmet behulp van lichtverstrooiing (hoofdstuk 3)-

4.8.

Bespreking

Elektroforetische analyse vande CPMV-eiwitten opSDS-polyacrylamidegels gaf
drie eiwitbanden te zien:een groot eiwit (I)entwee kleinere eiwitten (IIen
III). Wanneer deresultaten afweken van dit patroon,danbleek dit altijd terug
tevoeren te zijn tot afwijkingen inhet elektroforesepatroon vanhet originele
virus,diehet gevolgwarenvan afbraakvanhet virus tijdens debewaring (zie
ookhoofdstuk 5)Voor het verkrijgen van reproduceerbare resultaten was het noodzakelijk omvan
vers gezuiverd virus (1-6dagen oud)uit te gaan en de SH-groepen van het eiwit ofweltebeschermen door 2-MCEaanwezig te houden tijdens debereiding en
de analyse van de eiwitten,ofwel deze SH-groepen te oxyderenmet permierenzuur ofteblokkeren door carboxymethylatie met joodaceetamide.Het grote eiwit
had ook nacarboxymethyleren in de afwezigheid van SDS nogneiging tot aggregeren, zoalsblijkt uit degelfiltratie-experimenten in 5 Mureum,waarbij het
grote eiwit geelueerd werd inhetvoid volumebij eenSephadex G-200kolom.
Deverhouding van dekleine eiwitten (IIen III)was afhankelijk van deverhoudingvan de elektroforetische vormen inhetviruspreparaat.Op grondvan deze
elektroforetische analyses werden derhalve inde capsidevan het CPMVtweeeiwitten gevonden: een groot eiwit (I)en eenklein eiwit (IIof III,afhankelijk
van de elektroforetische vorm).
Voor eiwit Iwerd eenmolecuulgewicht van 47-500D,voor eiwit II 27-500D en
voor eiwit III25.000D gevondenwanneermet permierenzuur geoxydeerde eiwitten
werden gebruikt enwaardes van 45.000Dvoor eiwit I,25-000Dvoor eiwit II
en22.000Dvoor eiwit IIIna carboxymethyleringvan demanteleiwitten.
Opvallend is dat voor geoxydeerde eiwitten hogeremolecuulgewichten gevonden
worden danvoor de gecarboxymethyleerde eiwitten,terwijlbij oxydatie negatieve groepen enbij carboxymethylatie positieve groepen ingevoerd worden.Blijkbaarbestaan ertoch conformatieverschillentussen de geoxydeerde eiwitten en
de gecarboxymethyleerde eiwitten,dieniet door debinding van SDSverwaarloosbaar worden. Deverschillen in demolecuulgewichten van eiwit II en IIIduiden
op eenveelgroter verschil tussen deze eiwitten dan de 7aminozuren,die vol-
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gensNiblett enSemancik (1969)netverschil tussen Sen Fuitmaken.Wanneer bij
de overgang van Snaar Fbovendien veranderingen in eiwit Iplaatsvinden,is
het duidelijk dat deovergang van Snaar Faanzienlijk gecompliceerder is,dan
aanvankelijk doorNiblett enSemancik (1969)isaangenomen.
Deverhoudingtussen demolecuulgewiehtenvan het grote en dekleine eiwitten is zodanig,dat in eerste instantie eenmonomeer-dimeer verband nietuitgesloten lijkt.Om dezemogelijkheidte onderzoeken werden de eiwitten gescheiden
doormiddelvanpolyacrylamide-gelelektroforese (eiwitten van S+F)en door
middelvan gelfiltratie (eiwitten van gescheiden Sen F)en de aminozuursamenstellingbepaald. Uit de aminozuursamenstellingenvan de eiwitten van degescheiden elektroforetische vormenbleek,datbij CPMV vierverschillende eiwitten
voorkomen: een groot en eenklein eiwit inS (I en I I ) ,en een groot eneen
o

klein eiwit inF (I enIII).Omdat de eiwittenvan Sniet gelijk zijnaande
r

eiwitten van F,lijkt hetwaarschijnlijk,datbij de omzettingvan Snaar F die
indeplantwordt gevonden (Niblett enSemancik, 1969)beide eiwitten betrokken
zijn. Tussen de resultaten van de analyses na scheiden van de eiwitten doorpolyacrylamide-gelelektroforese endoor gelfiltratie zijn geen grote verschillen,
wanneer de gegevens van de eiwittenvan de gescheiden elektroforetische vormen
weer gecombineerdworden tot een groot eiwit endekleine eiwitten.Deverschillenhebbenvooral betrekking op debasische aminozuren (debepalingwordt gestoord door de zeer grote hoeveelheden ammoniak die vrijkomtbijhydrolyse van
depolyacrylamidegel-stukjes)en optyrosine.Dit aminozuurwerd niet gevonden
bij de doorpolyacrylamide-gelelektroforesegescheiden eiwitten,evenminals
cysteine enmethionine. Cysteine enmethionine werdenwel gevondenbij de door
gelfiltratie gescheiden eiwitten.

1*3

5Veranderingen in het elektroforetisch gedrag van eiwit
en virus tijdens debewaring
Inhetvoorgaande hoofdstuk is opgemerkt,dat de relatievemobiliteitvaneiwit IIten opzichte van eiwit IIIniet constant was.Hetverschil inmobiliteit
tussenbeide eiwittenwerdmeestalkleiner naarmatehet viruspreparaatwaaruit
het eiwitbereidwerd,ouderwas.Bij analyse vanhet virus op 3%polyacrylamidegels bleek,dat deze toename inmobiliteit van eiwit IIgepaard ging aan een
toename inmobiliteit van de langzaammigrerende elektroforetische vorm. In dit
hoofdstuk worden de factoren die invloed hebben op dezeverandering,beschreven.

5.1. Invloed van veroudering

Wanneer CPMV op ijsbewaardwerd in 0,01 MNa-fosfaatbufferpH 7,0,bleek
datnaverloop vantijd demobiliteit van Sten opzichte van Ftoenam. InFig.
5.1 ishet elektroforesepatroon gegeven van een CPMV-preparaat na zuivering volgens dePEG/NaCl-methode.
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Fig. 5.1.Elektroforesepatronen van CPMV geanalyseerd op 3%polyacrylamidegels.
Hetvirus werd geelektroforeerd op 0 (A),7 (B)en 16 (C)dagenna
zuiveringvanhet virusmet PEG/NaCluitversbladmateriaal enbewaring op ijs.De elektroforesewas van linksnaar rechts,met de anode
rechts. Demobiliteit vanFveranderdeniet enwerd gelijk aan 1,0gesteld.

Hieruit blijkt,dat demobiliteit van Sin deloopvan 16dagen,waarbij het
preparaat op ijsbewaardwas,sterkwastoegenomenenbijnagelijk geworden was
aan demobiliteit van F.
Wanneer van dezepreparaten het eiwit bereidwerd en geanalyseerd werd doormid-

kh

delvanpolyacrylamide-gelelektroforese op 10$gels in de aanwezigheid vanSDS,
danwerd hetbeeldvan Fig. 5-2.verkregen.Hierin zijnde elektroforesepatronen gegeven van de eiwittenbereid uitversgemaakt virus ( A ) ,uit 7dagenbewaard virus (B),enuit 16dagenbewaard virus (c).Hieruit blijkt,dat tijdens
debewaring vanhet virus ereenverandering plaats heeft van eiwit II.De mobiliteit van eiwit IIneemt toe,enkomt uiteindelijk overeenmet dievan eiwit
III.

Fig. 5.2.Elektroforesepatronen van CPMV-eiwit geanalyseerd op 10%polyacrylamidegels inde aanwezigheid van 0,1% SDS.Het eiwitwerd bereid uitmet
PEG/NaCl gezuiverd virus dat alvorens het eiwit teextraheren gedurende 0 (A),7 (B)en 16dagen (C)op ijsbewaard was.De elektroforese
was van linksnaar rechtsmet de anode rechts.De afstand afgelegd
door debroomfenolblauwband werd op 100gesteld.
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5.2. Invloed van de zuiveringsmethode

De snelheid waarmee demobiliteit van Stoenamtijdensde"bewaringwas afhankelijkvan devoorbehandeling van hetbladmateriaalen demaniervan zuiveren.
Werd het virus inplaats vanuitvers"bladmateriaal,uit diepgevroren bladgezuiverd,dan verliep deomzetting langzamer dan uit versmateriaal.Vrijwelgeen
verandering in demobiliteitvan Swerd gevonden,wanneer het virus gezuiverd
werdmet butanol-chloroform (Steere, 1956), zoalsblijktuit Fig. 5.3.
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Fig. 5.3.Elektroforesepatronen van CPMV geanalyseerd op 3%polyacrylamidegels.
Het virus werd geelektroforeerd op 0 (A)en 16 (B)dagen na zuivering
van het virus met butanol-chloroform uit vers blad, enbewaring op ijs.
De elektroforese was van links naar rechts met de anode rechts.Demobiliteit van Fwerd op 1,0gesteld.
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Zuiverenmet PEG/NaCl is eenmildemethodewaarbijweinig denaturatie vanplanteeiwittenplaatsvindt.Veelmeerdenaturatie wordtveroorzaakt door zuiveren met
butanol-chloroform ofdoor invriezenvanhet "bladmateriaal.Het leek dan ook mogelijk,dat deomzettinghet gevolgwasvanverontreiniging van de preparaten
met proteolytische enzymenvan dewaardplant. Deve'rschillenin omzettingssnelheidvanvirus narespectievelijk zuiverenmet PEG/NaCl en"butanol-chloroform
zouhet gevolgkunnen zijn van eenverschil in demate vanverontreiniging met
zulke enzymen.Een anderemogelijkheid zou zijn,dat ten gevolgevan de zuiveringsprooedure conformatieveranderingen in de eiwitmantelvan het virus bewerkstelligdworden,die eenverschil ingevoeligheid voor proteolytische enzymen
met zichmeebrengen. Omonderscheid tekunnenmaken tussenverontreiniging met
proteolytische enzymen enverschillen ingevoeligheid tussenmet PEG/NaCl enmet
butanol-chloroform gezuiverd virus,werd degevoeligheid voortrypsine en chymotrypsine getoetst van virus na zuiveringvolgensbeide methodes. Daartoe werd
virus gezuiverd zowelmet PEG/NaCl alsmet butanol-chloroform uitversblad en
daarna geincubeerdmet 2ugtrypsine of chymotrypsine per 100ygCPMV gedurende
30, 60en 120minbij 30C. Onder invloedvan deze enzymen heeft een omzetting
plaats van Snaar F (Niblett en Semancik, 1969). Erwerd evenwel geen verschil
gevonden inde snelheidwaarmee demobiliteitvan Sveranderde tussenviruspreparaten diemet PEG/NaCl ofmetbutanol-chloroform gezuiverd waren zodat een
verschil ingevoeligheid nietwaarschijnlijk lijkt. Omnunate gaan ofin plantesap proteolytische activiteit aanwezig is,werden geinfecteerde bladerendirekt nahet oogsten gemalen ineenWaring mixer en het homogenaat gedurende 10
minbij 10.000x g gecentrifugeerd. Dit CPMVbevattende sapwerd gedurende 0,7
en 16uurbijkamertemperatuur geincubeerd,waarna het virus hieruit gezuiverd
werdmetbutanol-chloroform en daarna geanalyseerd door elektroforese op 3%polyacrylamidegels. Deze elektroforesepatronen worden gegeven inFig. ^.k.,

waar

duidelijkte zien is,dat door incubatie in sapvoor de zuivering de mobiliteit
van Stoegenomen is.Een dergelijke toenamewerd ook verkregen,wanneer gezuiverd CPMVbij 25Cgeincubeerdwerd in de oplosbare eiwitfractie van geinfecteerd cowpeablad (d.i.supernatant van gehomogeniseerd,geinfecteerd bladmateriaalna centrifugeren gedurende 10minbij 10.000x g, 30minbij 30.000x g
en 2uurbij 105.000x g). Het effect van incubatie bij 25Cin de oplosbare
eiwitfractie en in 0,1 MNa-fosfaatbuffer pH 7,0 met en zonder 0,1%2-MCEis
weergegeven inFig. 5-5- Door incubatie in de oplosbare eiwitfractie isdemobiliteit van S sterk toegenomen,demobiliteit van F isniet veranderd. Het
bleek,dat detoename het sterkst was,wanneer 0,1% 2-MCEinde oplosbare eiwitfractie aanwezig was (Fig. 5-5-)• Het effect van deze incubatie enhet verschil
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Fig. 5.A.Elektroforesepatronenvan CPMV,gezuiverd na 0 (A),7 (B)en 16 (C)
uur incubatie van gehomogeniseerd,geinfecteerd bladmateriaal bijkamertemperatuur,en geanalyseerd op 3%polyacrylamidegels.De elektroforesewasvan links naar rechtsmet de anode rechts.Demobiliteit
van Fwerd op 1,0 gesteld.
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A B C D
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I

A B

Fig. 5.5.Polyacrylamidegels (3%)die het effectweergeven van incubatie vanmet
PEG/NaCl (PEG)enbutanol-chloroform (B-C)gezuiverd CPMV inde oplosbare eiwitfractie op demobiliteitvan de elektroforetische vormen.
.. o
v
A :virus,bewaard op ljs; B :virus, 18uurbij 25C geincubeerd in
0,1 MNa-fosfaatbuffer pH 7,0;C :virus, 18uurbij 25C geincubeerd
inde oplosbare eiwitfractie;D :virus, 18uurbij 25C geincubeerd
inde oplosbare eiwitfractie met 0,01 M2-MCE. De elektroforesewas
bovennaar beneden met de anodebeneden.
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inomzettingssnelheidvanmetPEG/NaCl enmetbutanol-chloroformgezuiverd virus
bij incubatie in 0,1 MNa-fosfaatbufferpH 7,0 maakthetwaarschijnlijk,dat de
omzettingtijdens debewaring van SinFhet gevolg isvan verontreiniging van
deviruspreparaten metproteolytische enzymen van dewaardplant.Hetverschil in
omzettingssnelheid bijverschillende zuiveringsmethodes lijkt het gevolg te zijn
van eenverschillende mate vanverontreiniging van depreparaten,

5.3. Bespreking

De omzetting van Snaar Ftijdens debewaring iswaarschijnlijk het gevolg
van contaminatie met proteolytische enzymen van dewaardplant.Dit,omdat de omzettingversneld konworden door incubatie met deoplosbare eiwitfractie enomdatde zuiveringsmethodeinvloedhad.Over het algemeen ishet zo,dat deomzetting langzaam is ofniet voorkomtnaarmate deviruspreparaten meer gezuiverd
zijn. Virus,dat ooknog onderworpenwas aan zonegradientcentrifugatie ofzonegradientelektroforese vertoondehoegenaamdgeen omzettingmeervan S. Geen significante toename in demobiliteit van Swerd gevonden na zuivering metbutanolchloroform. Datbijmetbutanol-chloroform gezuiverd virus geen ofvrijwel geen
omzettingplaats vindt,isniethet gevolgvan lagegevoeligheid voor afbraak
met proteolytische enzymen.Trypsine en chymotrypsine werken opmetbutanolchloroform en opmet PEG/NaClgezuiverd virus even snelin.Het isveelaannemelijker,datverschilleninomzettingssnelheid berusten opverschil in zuiverheid.
Wanneerbij incubatie vanvirusmet de oplosbare eiwitfractie 0,1% 2-MCEwerd
toegevoegdwerd daardoor de omzettingvan Sversneld. Dit duidt erop,dat de in
ditproces betrokken enzym(en)niet actief zijn in geoxydeerde toestand. Deze
eigenschap (activatie doorreducerende agentia,zoalsbijv. glutathion,cysteine
e.d.)wordtbijveleplantaardige proteolytische enzymen gevonden (bijv.papaine,
lycine e.a.;Smith, 1951).
Een gedeeltelijke afbraak vanvirus inplantesap werd voorhet aardappel-Xvirus (PVX)beschreven doorKoenig et al., (1970),dievonden datna incubatie
van geinfecteerd,gehomogeniseerdbladbijkamertemperatuur,hetmolecuulgewicht
van de eiwitsubeenheid daalt van 28.000Dnaar 2U.500D. Deze omzetting kon ook
gesimuleerdworden door incubatie mettrypsine.Mayo en Cooper (1973)hebben
voorhet tabaksratelvirus aangetoond,dat hetmolecuulgewicht van de eiwitsubeenheid daalt met veroudering vanhetvirus.Deze auteurs veronderstellen dat
deze afbraak het gevolg isvanproteolytische enzymenvanbacterien die de preparatenverontreinigden,hoewel hetnietmogelijkbleek omde omzetting tebe-
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werkstelligenmetuit deviruspreparaten geisoleerdebacterien.
Een 'spontane'afbraakvan CPMVten gevolgevanproteolytische activiteit die
specifiek met het virusdeeltje isgeassocieerd, zoalsPereira en Skehel (1971)
veronderstellen datbij adenovirus voorkomt,is onwaarschijnlijk. Er zijn grote
verschillen inomzettingssnelheid afhankelijk van demate van zuiverheid van de
preparaten.Bovendien zoudanookbij demeest denaturerende zuiveringsmethoden
(butanol-chloroform)meer of sneller afbraakverwachtkunnenworden.
De omzettingvan Snaar Flijkt stapsgewijs teverlopen. Ingeen derpreparatenwerd een 'smeer'gevondenvan deS-band,die zoukunnenwijzen op eenverschilin stadium van omzetting tussenverschillende deeltjes.De veranderingen
inhet eiwitpatroon van eiwitten die geextraheerd zijn uitbewaarde viruspreparaten,beperkten zichtot eentoename van demobiliteitvan eiwit II,datkarakteristiek isvoor S.Tijdens debewaringwerd geenverandering indemobiliteit
van eiwit Iofeiwit III (karakteristiek voor F)gevonden.
Inhoeverre er ook eenverandering in eiwit Iplaats heeft isuit deelektroforesepatronen niet afte leiden. Inhoofdstuk h hebben we gevonden,dat erverschilisinaminozuursamenstellingtussen eiwit IvanS en eiwit IvanF. Dit
leidtkennelijk niet tot eenverschil inmobiliteit bij polyacrylamide-gelelektroforese.
Uitproevenmet carboxypeptidase A enB concludeerden Niblett en Semancik
(1969),dat de afbraak plaats heeft aanhet C-terminale einde.Ofdit betrekking
heeft opbeide ofopeenvanbeide eiwitten isniet zeker,omdat toennog niet
bekendwas,dat in de capside van CPMV twee verschillende eiwitten voorkomen.
Opmerkelijk is,dat ook de omzettingvan eiwit IInaar eiwit III,diegecorreleerdwas aan deomzetting van Snaar F, stapsgewijze leek teverlopen.Ook hier
werden geen diffuse ofbrede banden gevonden tijdens de omzetting. Dit is integenstelling tot deverandering inde eiwitsubeenheidvan aardappel-X-virus na
incubatie vanhetvirus in sap ofmet trypsine,waarbijgeentussenvormentussen
niet afgebroken eiwit engedeeltelijk afgebroken eiwit gevondenwerden (Koenig
et al., 1970). Ookwerden er geen combinatiesvan onveranderd eiwit II enintermediairen tussen eiwit IIen eiwit IIIgevonden,zoalsbijtabaksratelvirus na
bewaring (Mayo en Cooper, 1973). De omzetting van eiwit IInaar eiwit III gaat
blijkbaar indiscrete stappen,waarbij vrijwel alle subeenheden van eiwit IIop
elk ogenblik inhetzelfde stadium van afbraak zijn.Hoeveel aminozurenvan eiwit
II afgesplitst wordenbij de overgang naar eiwit III isniet bekend. Volgens
Niblett enSemancik (1969)wordenbij deovergang van Snaar Fmaximaal 7aminozurenvanhet eiwit afgesplitst. Of dit aminozuren zijnvan eiwit Ien/ofeiwit
II isniet zeker,omdat de gegevens vanNiblett en Semancik gebaseerd zijn op
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slechts een manteleiwit.
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6 De infectiositeit van deelektroforetische vormen vanhet
CPMV
DoorNiblett en Semancik (1969j 1970)isonderzoek gedaan naar de specifieke
infectiositeit van de gescheiden elektroforetische vormen ennun RNAs. Zijvonden dat Sveelminder infectieus was dan F. Het S-RNAwas echterminderafgebroken en infectieuzer danhet F-RNA.De infectiositeit van Skon sterk vergroot
worden door incubatie met trypsine,waarbijdemobiliteitvan S 00k verhoogd
werd. Dit deed Niblett enSemancikveronderstellen,dat het verschil ininfectiositeit veroorzaakt zouworden door hetverschil inlading tussen Sen F.Dezeverklaring leek 00k ondersteund teworden doorhet effect vanbasische eiwitten op deinfectiositeit van degescheiden elektroforetische vormen,waarbijmeer
remmingvan de infectiositeit vanF danvan Sgevondenwerd. Deze basische eiwitten zoudenkunnen interfereren met de adsorptie van devirusdeeltjes aan de
kationische receptor sites ophetblad (Stahmann en Gothoskar, 1958). Een andere
mogelijkeheid die 00k doorNiblett en Semancik geopperdwerd,is dat er verschil
in stabiliteit tussen S enFbestaat,waarbijhet F-deeltjeminder stabiel is
danhet S-deeltje,gemakkelijkerontmantelt en daardoor infectieuzer is.Ommeer
licht tewerpen op de achtergronden van deverschillen ininfectiositeit tussen
de elektroforetische vormenvan het CPMV,werden deexperimenten vanNiblett en
Semancik (1969, 1970)gedeeltelijkherhaald,enwerd 00k het effectvanveroudering enlading inhet onderzoek betrokken.

6.1. Infectiositeit van de elektroforetische vormen enhun RNAs

De specifieke infectiositeit van deelektroforetische vormenwerd bepaald met
'verse'preparaten. De zuivering van hetviruswerd dan in een daggedaan enhet
virus op dezelfde dagnog gescheiden in deelektroforetische vormen.Na scheiden
van Sen Fwerden zegeconcentreerd door 3a h uurbij 60.000rpm en 10Cte centrifugeren in een MSE 65-Ti rotor,zodat de elektroforetische vormen een dagna
de aanvang van de zuivering vanhet virusbeschikbaar waren voor experimenten.
De specifieke infectiositeiten van Sen FenhunRNAsworden g" "=ninTabel
6.1.
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label 6.1. Infectiositeit van deelektroforetischevormen vanhet CPMV ennun
RHAs a .

CPlwr

RNA

27

76

28

78

gegeven alsaantal lokale lesiesperbladhelftvan Phaseolus

Vulgaris

b.

moculumconcentratie:0,1ug/ml
inoculumconcentratie: 5,0yg/ml

Uit dezetabelblijkt,dat van dezeverse preparaten de infectiositeiten zowel
van Sen Falsvan S- enF-RNAgelijk zijn integenstelling tot degegevens van
Wiblett enSemancik (1970). Deze tegenstelling tot de gepublice'erde gegevens
werd ook gevondenwatbetreft de intactheid van het RNA.Wanneer F- enS-RNAgeelektroforeerd werden op 2%polyacrylamide-gels,danwerd voorbeide RNAs een
gelijkpatroon gevonden.

0

1

Fig. 6.1. Elektroforesepatronen van RNA geextraheerd uit de gescheiden elektroforetische vormen vanCPMV na analyse op 2%polyacrylamidegels + 0,5%
agarose. De elektroforese isvan linksnaar rechtsmet de anoderechts.
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Erwaren geen aanwijzingen indezepatronenvoormeer afbraakbij F- danbij SRMA. BeideKNAswaren even intact.Omdatuit eerdere experimenten (hoofdstuk 5)
bekendwas,dat"bewaringvan Stotveranderingen indemo"biliteitkan leiden,
werd ook net effect vanverouderingop de infectiositeit onderzocht.

6.2. Invloed vanveroudering op de infectiositeitvan SenF

Wanneer de gescheiden elektroforetische vormen op ijsbewaard werden gedurende 1a 2weken,was de infectiositeit van Smeestal sterk gedaald,zonder dat
afbraak van netRNAofverandering inde elektroforesesnelheid gevondenwerd. Om
dit effect te onderzoeken,werden deelektroforetische vormen kunstmatigverouderd door incubatie gedurende 18uurbij 25C in 0,1 MNa-fosfaatbufferpH 7,0
met en zonder 0,01 M2-MCE. Daarnawerden depreparaten getoetst opinfectiositeit,en geanalyseerd op elektroforetische snelheid doormiddelvanpolyacrylamide-gelelektroforese.De resultaten van deze incubatie bij 25 C zijn samengevat inFig.6.2. enTabel6.2,waarin ookhet effect van incubatie gedurende 18
uurbij 25C inde oplosbare eiwitfractie isopgenomen.

Tabel 6.2. Effect vankunstmatige veroudering van de elektroforetische vormen
vanhet CPMV op nun infectiositeit.
object

controle

elektroforesepatroon

S,bewaard op ijs

100

Fig

6.2.A

F,bewaard op ijs

93

Fig

.6.2..B

S,

uur 25C

57

Fig

6.2.C

F,

uur 25°C

77

Fig

6.2.C

S,

uur 25°C + 0,01 M2-MCE

2k

Fig

6.2.D

F,

uur 25°C + 0,01 M2-MCE

73

Fig

6.2.D

S,

uur 25 Cin oplosbare eiwitfractie

102

Fig

6.2.E

76

Fig

6.2.E

F,

uur 25 Cin oplosbare eiwitfractie

controle: S,bewaard op ijs,72 lokale lesies perhalfblad. Inoculumconcentratie: 0,5 ug/ml.

Uit deze tabel en Fig.6.2.blijkt,datbij de incubatie in debuffermet en
zonder 2-MCEer een sterke achteruitgang in de infectiositeit plaats heeft,die
niet gecorreleerd is aan eenverandering inmobiliteitvan S (Fig.6.2.D),en dat
bij incubatie van Sin deoplosbare eiwitfractie er geen achteruitgang isinin-

5U

A

B

C

D

Fig. 6.2.Polyacrylamidegels (3%)diehet effectweergevenvan incubatie gedurende 18uur bij 25C op de gescheiden elektroforetischevormenvan CPMV.
A: S,bewaard op ijs;B:F,bewaard op ijs;C: SenFna incubatie bij
25C in 0,1 MNa-fosfaatbuffer pH 7,0;D: SenFna incubatie als C,
maar + 0,01 M2-MCE;E: Sen Fna incubatie bij 25°C inde oplosbare
eiwitfractie.

fectiositeit,terwijl demobiliteit dan juist sterk toegenomen is (Fig. 6.2.E).
De infectiositeit van Fneemt inallebehandelingen iets af,terwijl ergeenverandering inmobiliteit van dezevormgevondenwordt. Uit deze gegevens isniet
duidelijk ofer"bijde incubatie inde oplosbare eiwitfractie behalve deverandering inmobiliteit nietsmet Sgebeurt,ofdat er twee processen verlopen,nl.
verlies van de infectiositeit doorveroudering enherstelvan de infectiositeit
doorverandering inde eiwitmantel.0mdit te onderzoeken werden de gescheiden
elektroforetische vormenvanhet CPMV gedurende 18uurbij 25Cgeincubeerd in
0,1 MNa-fosfaatbuffer pH7,0met 0,01 M2-MCE (hetgeen verlies van infectiositeit van Sgeeft, zieTabel6.2.) endaarna gedurende 2uur geincubeerd met
trypsine (enzym/substraat= 1/30)bij 37C (hierdoor neemt demobiliteit van S
toe). Deresultaten vandeze experimenten zijn samengevat inTabel 6.3.
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Tabel6.3.Effectvanverouderingenincubatiemet trypsine opdeinfectiositeit
vandeelektroforetischevormenvanCPMV.
object

%controle

S,bewaardop ijs

100

F,bewaardopijs

97

S, 18uur25°C +0,01 M2-MCE

30

F, 18uur25°C+0,01 M2-MCE

86

S,alsvorige,daarna2uur 37C+trypsine

106

F,alsvorige,daarna 2uur 37C+trypsine

Qk

controle:S,bewaard op ijs,80lokale lesiesperhalfblad.Inoculumconcentratie: 0,5 vg/ml.
Uitdezetabelblijkt,datdeinfectiositeitvanStot zijnoorspronkelijkeniveauteruggebrachtkanwordendoorincubatiemettrypsine,wanneer deinfectiositeit doorveroudering gedaald is.Het isdanookwaarschijnlijk,dat innet
gevalvanincubatievanSindeoplosbare eiwitfractie tweeprocessen eenrol
spelen (verliesvandeinfectiositeit doorveroudering enherstelvan deinfectiositeit doorproteolytische activiteit indeze fractie).
6.3. Bespreking
Dediscrepantietussenonzeresultaten endegegevensvanNiblett enSemancik
(1969, 1970)kunnenverklaardwordendoorhet effectvanveroudering opdeinfectiositeit vanS.Bijveroudering gaatde specifiekeinfectiositeit vanSomlaagtenopzichtevanF.Met zoeenverouderd SenFpreparaatkonden deresultatenvanNiblett enSemancikwatbetreft dewerkingvanproteolytische enzymen
gesimuleerdworden.Waarschijnlijk hebbenNiblett enSemancikmet eenverouderd
preparaat gewerkt.Verschillen inkwaliteitvanhetRNAwatbetreftinfectiositeit enelektroforesepatroon zoalsaangetoond doorNiblett enSemancik (1970),
werdenechternietgevonden.Hetisookniet zo,dathetverschilinlading tussenSenFdeoorzaak isvandeverschillenininfectiositeit,zoalsNiblett en
Semancik (1970)suggereerde.Demobiliteit vanSveranderdeniettijdensbewaring,maardeinfectiositeit daaldewel sterk.Hetherstelvande infectiositeit
vanSdoor incubatiemet proteolytische enzymengaatwelgepaard aaneentoename
inmobiliteit,zodathetwaarschijnlijk is,dat de structuurvandeeiwitmantel
eenrol speelt.Bijdeze incubatiewordenbijSeenaantalaminozurenafgesplitst.
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Warmeerhetverwijderen van deze aminozurenhetherstelvan deinfectiositeit tot
gevolgheeft,lijkthet voor de hand liggend,dat deze aminozuren ook eenrol
spelenbijhet verlies van de infectiositeit bijbewaring.Hoe het effect van
deze aminozuren tot uitingkomt isniet duidelijk.Het ismogelijk,dat deze aminozurenvanverschillende eiwitsubeenheden vanhet deeltjebindingen aangaan,
waardoor het S-deeltje stabielerwordt en de ontmantelingmoeilijker gaat verlopenmet alsgevolgverlies aan infectiositeit.Een extreemvoorbeeld van de rol
van intereiwitbindingen bij de infectiositeit van eenvirusdeeltje is beschreven
doorBancroft et al. (19T1)voor eenmutant vanhet cowpea chlorotic mottlevirus. Bij dezemutant is een arginyl-residuvervangen door een cysteneyl-residu.
Dit cysteneyl-residu vormtmet plantechinonen intereiwitverbindingen die niet
meerverbroken kunnenwordenbij de ontmanteling,zodat het deeltje nietmeer
infectieus is.Een dergelijk proces,waarbij SH-groepenbetrokken zijn,speelt
bij CPMVwaarschijnlijk geen rol,aangezienbewaren enverouderen indeaanwezigheid van 0,01 M2-MCEtot een even sterke of zelfs sterkere dalingvan deinfectiositeit van Sleidt. Een andere mogelijkheid is,dat deze aminozuren geen
rol spelenbijbindingen tussen eiwitten inhetzelfde deeltje,maar leiden tot
aggregatie vanverschillende deeltjes.Deze aggregatie zoudan opgeheven worden
door incubatie met proteolytische enzymen,zoalsbijv.bij de incubatie van
aardappel-X-virusmet trypsine (Bawden enKleckowski, 19^8). Voor aggregatie
zijn geen aanwijzingen gevonden inhet spectrum,inhet elektroforesepatroon of
bij analyse inde analytische ultracentrifuge. Informatie over derolvan de
aminozuren dievolgens Niblett enSemancik (1969)bij deomzettingvan Snaar F
van de Svormafgesplitstworden enwaardoor de infectiositeit hersteld kanworden,is erverder niet;mogelijk dathet kennen van devolgorde en soort van
deze aminozuren eenbeter inzicht zalkunnengeven.
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7De structuur van deeiwitmantel van CPMV
Op grondvan demolaireverhouding van de eiwitten,nunmolecuulgewichten
(UU.000D en 25.000D)ennet deeltjesgewicht van detopcomponent (3,80x 10 D)
isde eiwitmantel van CPMV opgebouwd uit ca.60kopieenvan elk.van de eiwitten.
Agrawal (196H)veronderstelde opgrondvanelektronenmicroscopischeopnames,dat
net CPMV een 5,3,2 symmetrie (=icosaeder)heeft. Bij een icosaederkunnen in
de eiwitmantel slechtsbepaalde aantallen eiwittenvoorkomen. De eiwitten inde
mantelkunnen 00kweer opbepaalde manierengeaggregeerd zijn zonder dat de symmetrieverloren gaat.Deze aggregatenworden demorfologische subeenheden ofcapsomerengenoemd. Omdat in de elektronenmicroscopische opnames geen duidelijke
capsomeren zichtbaarwaren,zoalsbijv.bij TYMV,kwamAgrawal (1961+)tot eenmodelvoor deeiwitmantel,waarbij deze isopgebouwd uit 60identieke subeenheden.
Over de aard enhet aantal en demolaire verhouding van de subeenhedenwas toen
nognietsbekend.
Door drie-dimensionalebeeldreconstructie ishetmogelijk om aan dehandvan
elektronenmicroscopische opnames vannegatief gecontrasteerde preparaten een
beeldte construeren vandetopografie van deeiwitmantel.Voor de drie-dimensionalebeeldreconstructie werd gebruik gemaaktvan elektronenmicroscopische opnamesvanmet uranylacetaat negatief gecontrasteerde deeltjesvan delangzaam
migrerende elektroforetische vorm.De gemiddelde diametervan de deeltjeswas 20
nm,terwijl demaximum diameter gemeten over deuitersten van het deeltje, 2k nm
was. Dezewaardes zijn lager dan dewaardes die doorAgrawal (196U)gevondenwerden (23-25nmvoor T,en2U-27nmvoor denucleoproteines)en dewaardes die door
VanKammen (1967)bepaald zijn (28nm).De oorzaak hiervan ligtwaarschijnlijk in
de calibratie van demicroscoop (doorAgrawalmetpolystyreen-latexbolletjes,in
ons gevalmet een rastermet een gegeven aantal lijnen/mm)en inhet gebruik van
verschillende kleurstoffen. Uranylacetaat iskleiner danPTA,zodat het mogelijk
is, daturanylacetaat verder doordringt in deoppervlakte van het deeltje (door
het negatieve contrast lijkt het dankleiner). Dikwijls zijn er 00k deeltjes te
zien,waarvan deprofielenkarakteristiek zijnvoor orientatievolgens eenbepaalde symmetrie-as. InFig. T-1. zijn een aantal deeltjes met 2,3en 5aangegeven die respectievelijk de 2-tallige,de 3-tallige ende 5-tallige symmetrie
laten zien.Deze typische profielen enhet feit,dat dedeeltjes eenregelmatige
vormhebben,zijn al duidelijke aanwijzingen,dat de deeltjes 5> 3,2 symmetrie
hebben. Verdere aanwijzingen voor 5,3,2 symmetrie werdenverkregen uit dedriedimensionale beeldreconstructie uit de deeltjes die in Fig.7.1- zijn aangegeven.
Dereconstructie werd uitgevoerd volgens demethode die door Crowther,DeRosier
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Fig. 7.1.Elektronenmicroscopischeopnamevan CPMV,negatief gecontrasteerd met
0,5%uranylacetaatpH 4,2 en gespreid over gaatjes ineenkoolstofvlies. Deeltjes aangegevenmet 2,3en 5vertonen profielen diekarakteristiek zijnvoor orientatie volgens de 2-tallige,de 3-tallige en
de5-tallige as.De lijnkomtovareenmet 50nm.

Fig. 7.2.Drie-dimensionaleweergavevan de contourenvan dehelftvan eenbeeldreconstructievanCPMV. Demarkers geven sterke pieken indichtheid aan
bij de 3-tallige ende 5-tallige plaatsen. Opvallend zijn deuitstulpingenop de 5-tallige plaatsen,dekleinere uitstulpingen op de 3-talligeposities ende instulpingen opde 2-tallige plaatsen.Het aanzicht
isongeveer overeenkomstigde 3-tallige as.
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enKlug (1970)enCrowther (19T1)isbeschreven.De reconstructie van CPMV-deeltjesis uitvoerig beschreven door Crowther,Geelen enMellema (1973,in druk).
InFig. 7-2. is dereconstructie gegevenvan drie deeltjes uit Fig.7-1.Dereconstructie toont aan,dat het oppervlakte van de capside tamelijk glad en golvend is.Er zijnvrij duidelijke uitstulpingen op de 5-talligeposities metrichelsdienaarkleinereuitstulpingen op de 3-talligeposities lopen.Op de2talligeposities ishet oppervlakte iets ingedeukt.Het geometrischebeelddat
gevormdwordt door de randen van de eiwitten die de 5-tallige en de 3-tallige
posities met elkaarverbindenkomt vrijwel overeenmet eenrhombischtriacontaeder.Eenrhombisch triacontaeder is evenals een icosaeder een figuurmet 2,3,
5 symmetrie. Het verschiltussenbeide figurenbetreft deplaatsing van de asymmetrische subeenheden. Beidemodellenhebben 60asymmetrische subeenheden,waarvan erbij een icosaeder telkens drie op20driehoekige vlakken liggen enbij
eenrhombisch triacontaeder telkens twee op 30ruitvormige vlakken.Bij alletot
nutoe indetailbestudeerde kleine isometrischevirussen is icosaedrische symmetrie gevonden. CPMV ishet eerste voorbeeld van eenklein isometrisch virus
met een symmetrie volgens een rhombisch triacontaeder. Omdathet oppervlakte van
hetmodeltamelijk glad is,endekleurstof niet ver doorgedrongen is,ishet
nietmogelijkom deposities van de aparte eiwitten tebepalen.Op grond van de
molecuulgewichten endemolaireverhoudingvan de eiwitten enuitgaande vanhet
gereconstrueerde beeldwordt hetmodelvoorgesteld,datgegevenwordt in Fig.7-3.

Fig. 7.3. Schematischeweergave vanhetmodel voor CPMV gebaseerd op dedrie-dimensionalebeeldreconstructie ende chemische samenstelling. De grote
eiwitsubeenheden zijn rond de 5-tallige posities geclusterd endekleine eiwitten rond de 3-tallige posities.
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Bij ditmodel zijnde 60grote eiwittengeclusterd in 12pentameren op de 5-talligeposities ende60kleine eiwitten geclusterd in 20trimerenop de 3-tallige
posities. Eenmodel opgebouwd uit twee concentrische eiwitmantelsmet in iedere
mantel eentype eiwit isnietwaarschijnlijk. De omzettingvan Snaar F door incubatiemetproteolytische enzymengaat gepaardmet eenbeperkte hydrolysevan
netkleine eiwit.Dit eiwit most dan ooktenminste gedeeltelijk aan de oppervlaktevanhet deeltje liggen.Een aaneengesloten eiwitmantelmet een diameter van
2k nmkan echterniet opgebouwd zijnuit alleen 60kleine eiwitten,zodat zowel
de grote alsdekleine eiwitten deelhebbenaande opbouwvan een eiwitmantel
van deze diameter.Demeest aannemelijkeverklaring vanhet gereconstrueerde modelis,dathet grote eiwit degroteuitstulpingen op de 5-tallige posities
vormt,terwijldekleinere uitstulpingen op de 3-tallige posities opgebouwd zijn
uit hetkleine eiwit.Devoluminavan degrote endekleine eiwitten zouden zich
dan ongeveer als 2tot 1verhouden.Dit is ingoede overeenstemmingmet deverhoudingvan demolecuulgewichtenvan detwee eiwitten,die ook ongeveer 2tot1
is.
De drie-dimensionalebeeldreconstructie isuitgevoerd aan dehand van elektronenmicroscopische opnamesvandeeltjesvanS. Vandeze deeltjes is immersbekend,
dat zehetminste structurele veranderingen ondergaan hebben (hoofdstuk U.5.).
Elektronenmicroscopischeopnames vanF gevenhiermee echter geenverschillen te
zien.Dit isook niet teverwachten,wanneer hetverlies van eenpeptide van ca.
2.500D niet tot eenherorganisatievan de capside leidt.Een dergelijk klein
peptide isnietwaarneembaarbijhet oplossend vermogenvan demicroscoop (ca.
2,5 nm).Het hier voorgestelde modelheeft interessante consequenties voor de
manierwaarop een dergelijke capside geassembleerd zoumoetenworden.Een van de
mogelijkheden is,dat de capside geassembleerd wordt uit 60 strikt gelijke dimerendie elkuit een groot en eenklein eiwit bestaan.Een andere mogelijkheid
is,dat degrote endekleine eiwitten resp.pentameren entrimeren vormen,die
daarnaaggregeren omde eiwitmanteltevormen. Ophet ogenblik ishet echter nog
nietbekend of de assemblage inderdaad volgens eenvanbeidemogelijkheden verloopt.
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8 De zweefdichtheid van decentrifugale componenten van
het CPMV inCsCl
Wanneer CPMV ineenCsCl-gradientbijpH 7,0 tot evenwicht gedraaid wordt,
danwordenvier dichtheidscomponenten gevonden die overeenkomen met de topcomponent (1,297g/cm ) ,demiddencomponent (1,U05g/cm )en debodemcomponent (1,U22
en 1,U6Tg/cm )(Bruening, 1969). Deze opsplitsing van debodemcomponent in CsCl
in eenlichte (B )eneen zware (B )bodemcomponent is 00kbeschreven door Van
Griensven (1970)enVanKammenenVan Griensven (1970). Op grond vande dichthedenvan top-enmiddencomponent endeRNA-gehaltesvanmidden-enbodemcomponent
veronderstelde Van Griensven (1970),dat B een artefact was en ontstaan door
veranderingen inhet deeltje.Indithoofdstuk is aandacht besteed aan kleine
verschillen in zweefdichtheid diehet gevolg zijnvan ladingsverschillen (elektroforetische vormen enpH afhankelijkheid)enhet groteverschil in zweefdichtheid tussen B enB .0mmeer inzicht tekrijgen in de oorzaak vanhet grote
verschil in zweefdichtheid tussen detweebodemcomponentenwerden van deze componenten een aantal eigenschappen vergeleken,zoals eiwit-enRtJAsamenstelling,
effect vandepH.

8.1.Verband elektroforetische vormen en zweefdichtheid inCsCl.

Wanneer devier centrifugale componenten van CPMVtot evenwicht gedraaidworden inCsClin de analytische ultracentrifuge bleken alle opte splitsen in twee
componenten dieongeveer 0,00Ug/cm in dichtheid verschilden. Intotaalwerden
er dus 8componenten gevonden: 2xtopcomponent,2xmiddencomponent,2xB en
2 xB,.

Fig. 8.1. Schlierenpatronen van de centrifugale componenten van CPMV totevenwicht gedraaid gedurende 23uurbij 20Cen 35.600 rpm in 0,01 MNafosfaatbuffer pH 6,5 +CsCl.A,boven B (p = 1,463),onder B (p=
u
1,404); B,bovenM (p = 1,400),onder T (p= 1,290).
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De opsplitsing intwee componentenwas langniet altijd zoduidelijk als in deze
figuur.Dematevan opsplitsing leek afhankelijk te zijnvan deleeftijdvanhet
preparaat endemaniervan zuivering.Aangezien demobiliteitvande langzaam migrerende elektroforetischevormkanveranderen met veroudering vanhet preparaat
afhankelijk van de zuiveringsmethode (hoofdstuk 5)leek hetwaarschijnlijk,dat
deze opsplitsing verband zouhoudenmethetvoorkomenvan elektroforetische vormenvanhet virus.Daaromwerden de elektroforetische vormen gescheiden envervolgens tot evenwicht gedraaid inCsClin de analytische ultracentrifuge.De
Schlierenpatronen van een dergelijk experiment met de"bodemcomponentwordengegeven inFig. 8.2.

Fig. 8.2. Schlierenpatronen van debodemcomponent van CPMV gedurende 20uurbij
20°C tot evenwicht gedraaid in0,01 MNa-fosfaatbufferpH 8,5 +CsCl
(p= 1,460). A,boven S+F (2/1), onder S;B,boven S+F (1/2), onder F.
Uit deze figuurblijkt,dat de gescheiden elektroforetische vormen slechts een
zweefdichtheidscomponenthebben,en dat de combinatievan de elektroforetische
vormenweer eendubbelebandgeeft.

8.2.De zweefdichtheid vande centrifugale componenten in CsCl.

De zweefdichtheid van de componentenwerdbepaaldmet deanalytische ultracentrifuge met de Schlieren-optiek,uit de afstandvan devirusband tothet punt
in de eelmet een dichtheid gelijk aan debegindichtheid ende gradient,zoals
aangegeven inmaterialen enmethodes. De gradienten werdenniet gecorrigeerd voor
samendrukbaarheid.De resultaten van de zweefdichtheidsbepalingen van decomponenten van CPMVworden gegeven inTabel8.1.
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Tabel8.1.De zweefdichtheden (g/cm )van de centrifugale componentenvan CPMv .
component

elektroforetischevorm

pH 6,5

pH 8,5

Top

S

1,285

1,288

Top

F

1,288

Midden

S

1,391

1,396

Midden

F

1,395

1,1*00

Bodem-U

S

1,Uo4

Bodem-U

F

1,1*08

Bodem-L

S

1,1*1*2

1,1*1*7

Bodem-L

F

1SUU6

1,1+51

1,291

de zweefdichtheden werdenbepaald inde analytische ultracentrifuge in CsCl-oplossingen in 0,01 MNa-fosfaatbuffervan de aangegeven pHbij 20Cen 35.600
rpm.

b .

..

. . .

m e t bepaald,deze component komtbijdezepH vrijwelm e t voor.
Uit dezetabelblijkt,dat erkleine verschillen in dichtheid zijn afhankelijk
van depH.BijhogerepH zijnde dichthedenietshoger,waarschijnlijk alsgevolgvan een iets verhoogde adsorptie van Cs -ionen ten gevolge van eentoegenomennegatieve ladingvan devirusdeeltjes.De dichtheid vanB bijpH 8,5 werd
nietbepaald,omdathet aandeelvan deze component bij degegeven pHminimaal
was.

8.3. Invloed van depH op deverhoudingvan B totB

DoorWood (1970 werd gevonden,dat deverhouding vanB totB sterk afhankelijk wasvan depHwaarbijdeevenwichtsrun gedaanwerd. Deze experimenten
werden herhaald enbevestigd, zoalste zien isin Fig. 8.3.,waarbij debodemcomponent van CPMV tot evenwichtwerd gedraaid in een CsCl-gradientbijpH 6,5
enpH 8,5. Zoals te zien iswordtbijpH 6,5 vrijwel alleen B gevonden enbij
pH 8,5 vrijwel alleen B .Wanneer debodemcomponentbanduit Fig.8.3.,3(bijpH
6,5) afgetapt werd en opnieuw gedraaidmaarnubijpH 8,5,danwerd een patroon
alsFig.8.3.,Bgevonden.Werd devirusband uit Fig.8.3.,B(bijpH 8,5) afgetapt en opnieuw gedraaid maarnubijpH 6,5 danwerd ergeen overgang vanB
naar B gevonden,maarwerd hetzelfde patroon als Fig.8.3.,Bverkregen.De omzetting van B naarB kanblijkbaar nietmeerongedaan gemaaktworden door van
pH 8,5 naarpH 6,5 tegaan.
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Fractie

Top

Fig. 8.3. Invloed van depH op deverdeling van debodemcomponentover B enB
na centrifugeren gedurende 22uurbij 10C en 42.000 rpm ineenMSE
SW60-Ti rotor in 41% (w/w)CsCl in 0,01 MNa-fosfaatbuffer. A :pH
8,5; B :pH 6,5.

Deverdelingvan de"bodemcomponentoverB enB isniet afhankelijk van de
pH alleen,aangezien de elektroforetischevormen,dienotabene gescheidenwaren
in0,005 MTris/glycinebufferpH 8,6,zowelbijpH6,5 alsbijpH 8,5 een patroon
gaven,dat identiekwas aanniet gefraotioneerdebodemcomponent.De door deverhoogde pH geinduceerde,niet reversibele verandering van debodemcomponent heeft
blijkbaarplaats tijdens de evenwichtscentrifugatie inCsCl. Dezeveronderstellingwordt ondersteund doornet feit datdehoeveelheidB toenambij langer
centrifugeren bijpH 6,5 (Fig. 8.k. ,biz. 66).De druk die tijdens de centrifugatie op dedeeltjes staatheeft waarschijnlijk geen invloed. Erwerd geenverschilindeverhouding van detweebodemcomponenten gevonden.wanneer erbij
30.000,UO.OOOof 50.000rpmgedraaidwerd. Ookherhaald stoppen en starten van
net centrifugeren,waarbij de druk opnetpreparaat dusbeurtelings afneemt en
toeneemt,had geen effect op deverdeling van debodemcomponent overB enB .
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Fig. 8.4. Invloed van deduurvan de run op deverdelingvan de bodemcomponent
over B enB 1 . Debodemcomponentwerd gedurende 23 (A)en46 (B)uur
gecentrifugeerd in41% (w/w)CsCl in 0,01 MNa-fosfaatbuffer pH 6,5
ineenMSE SW60-Ti rotorbij 10°Cen 42.000rpm.

8.4. Invloed van formaldehyde opdeverhouding van B tot B T

Formaldehyde bindt aan aminogroepenvanENAen aminozuren,waarbijmethyleenbruggengevormdworden enbestaande structuren gestabiliseerd kunnen worden
(Feldman, 1972). Door deze stabiliserende werking van formaldehyde ishet mogelijk ombijv.komkommermozaiekvirus inCsCl-gradiententot evenwicht te draaien,
terwijlditvirus ondernormale omstandigheden inhoge zoutsterkte uiteenvalt
(Francki enHabili, 1972).
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De invloed van fixerenmet 1%formaldehyde op deverdeling van debodemcomponent over B en B na centrifugerenbij 10°Cen 42.000 rpmgedurende 20uur ineenMSE SW60-Ti rotor in 41% (w/w)CsCl in0,01 M
Na-fosfaatbuffer + 0,1% formaldehyde.A :pH 8,5;B :pH 6,5; C :onbehandeld,gradient zonder formaldehyde,pH 6,5.

Omte zienofhetmogelijkwas omdebodemcomponent in eenbepaaldedichtheidscomponentmet formaldehyde te fixerenwerd debodemcomponent gedurende 2
uurbijkamertemperatuurmet \%formaldehyde geincubeerd en daarnagedurende 20
uurbij 10Cen 1+2.000rpmtot evenwicht gedraaid in 1+1$(w/w)CsClin 0,01 M
Na-fosfaatbuffer pH 6,5,respectievelijk pH 8,5- InFig. 8.5.'Wordthet effect
van formylerenop deverhouding van debodemcomponenten gegeven. Indeze figuur
iste zien,datna formyleren niet alleenbijpH 8,5 maar ookbijpH 6,5 voornamelijkB voorkomt,integenstelling tot centrifugerenbijpH 6,5 zonderformaldehydewanneer voornamelijkB gevondenwerd (zieFig. 8.3.). Het effect van
formaldehyde op de structuur van debodemcomponentdeeltjeswerd onderzocht met
behulpvan de elektronenmicroscoop.
Daartoewerden de afzonderlijke componentenvan CPMVbijpH 6,5 enpH 8,5 tot
evenwicht gedraaid inCsCl-gradienten engedurende 2uurmet 1$formaldehyde
gefixeerd. Daarnawerden zegedialyseerd in dekoude kamer tegen 0,01 MNa-fos-
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Fig. 8.6. Elektronenmicroscopische opnamesvan debodemcomponent vanCPMV nanegatieve contrastering met 2%PTApH 7,0.Debodemcomponent was tot evenwicht gedraaid inCsClbij pH 6,5 (B)enbijpH 8,5 (C)en daarna
indeCsCl oplossing gefixeerd met 1%formaldehyde.A, iseenonbehandeldpreparaat.De lijnkomt overeenmet 50nm.

faatbufferpH 6,5 ofpH 8,5 met 0,1$formaldehyde envervolgens bekeken inde
elektronenmicroscoopnanegatieve contrastering met 2%PTApH 7,0 of 1$uranyloxalaatpH 7,0.Bijvergelijking van de gefixeerde preparatenmet deonbehandelde controles werdennakleuringmet uranyloxalaat geenverschillen gevonden.
In demetPTA negatief gecontrasteerde preparaten van debijpH 8,5 gefixeerde
bodemcomponent werden echter een groot aantalmin ofmeer afgebroken virusdeeltjes gezien,zoalsblijkt uit Fig. 8.6. 0mnategaan ofnet effect vanformaldehyde opeen andere manier gesimuleerdkonworden,werd de"bodemcomponent ook
tot evenwicht gedraaid inCsCl"bijpH 6,5 en 8,5 inde aanwezigheid van 10
-3
.
. . .
MEDTA of 10

.

.

MMgCl^.EDTAvermindert de stabiliteitvanverscheidenevirus-

sen (bijv.turnipyellowmosaic virus en southern"beanmosaic virus;Wells en
,-

\

••

Sisler, 19°9;Seghal, 1973),terwijlMg

++

nettegenovergestela^ c

itheeft.

Beide reagentiableken echter geen invloed te hebben op deverdeling van debodemcomponent overB enB.
Behalve doorveranderingen in de conformatievan de deeltjes (zwellen,krimpen,
reorganisatie van de eiwitten),zouhet grote verschil in zweefdichtheid tussen
detweebodemcomponentenook het gevolgkunnen zijnvanverlies van eiwit,hetgeentot een grotere zweefdichtheid leidt ofverlies vanRNA,hetgeen tot een
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lagere zweefdichtheid leidt.Hetverschil indichthedenvan de tweebodemcomponenten is zodanig (0,039g/cm ) ,datB eeneiwitgehaltevan ca. T0%zouhebben
enB vanongeveer 60$. Hetwas echternietmogelijk omdoormiddelvan gelelektroforesevannucleoproteine,van de eiwitten envan deRNAs enig verschil
tussen detweebodemcomponenten aante tonen.Zehadden ook een gelijke sedimentatiesnelheid en leverden dezelfdebijdrage inde infeotiositeitbijtoetsen incombinatiemet demiddencomponent.Het is dan ook onwaarschijnlijk,dat
erverlies vanRNAoptreedt. Ook voorverlies van eiwit zijn er geen aanwijzingen.

8.5. Bespreking

Wanneerde centrifugale componentenvanhet CPMVbijneutralepH inCsCltot
evenwicht worden gedraaid,danworden 8componenten van verschillende zweefdichtheid gevonden,die in groepjes van twee dicht bij elkaar liggen.Deze groepjes
van tweebandenkomen overeenmet detopcomponent,demiddencomponent,een lichtebodemcomponent eneen zwarebodemcomponent.Detweebandenmet eenkleinverschil indichtheid diebij iedere component gevondenworden,komen overeen met
detwee elektroforetische vormenvan elke centrifugale component,waarbij de
snelmigrerendevorm (F)een iets grotere zweefdichtheid heeft (ongeveer 0,00U
g/cm )dandelangzaammigrerende vorm (S).Dit verschilkanverklaard worden
door degrotere negatieve ladingvanF die daardoor relatiefmeer Cs -ionen
kanbinden.De zweefdichtheid van de componenten isafhankelijk van depH.Bij
pH 6,5 isde dichtheid van alle CsCl-componenten (tweemaalT;tweemaalM en
viermaalB)iets lager danbijpH 8,5 (ca.0,005g/cm ).Dezetoename in zweefdichtheid bijverhoging van depH isreVersibel,en iswaarschijnlijkhet gevolg
van eentoenemende dissociatie van ioniseerbare groepen inhetmanteleiwit,waardoor intoenemende mate Cs -ionen gebondenkunnenworden.
Naast dezekleine variaties indichtheid,waarin depH en de elektroforetische
vormvan eenbepaalde component tot uitingkomt,heeft erbij de bodemcomponent
eenopsplitsing plaats inCsCl intweebodemcomponenten met een sterkverschillende zweefdichtheid. De zweefdichthedenbedragenbijpH 6,5 resp. 1,4o4 g/cm
en 1 , k k 2 g/cm voor de langzaammigrerende vorm. De oorzaak van dit groteverschil in zweefdichtheid isniet duidelijk.Waarschijnlijk is de zwaardere component (B )een artefact enniet de lichtere component (B ),zoals doorVanGriensven (1970)verondersteld werd.Aanwijzingen hiervoor zijn,dat de omzettingvan
B naar-B welmogelijk is,maarniet andersom,en dat dehoeveelheid B toeneemtmet de duurvan de centrifugatie.
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Het isnietbekendwelkeveranderingen debodemcomponent ondergaat tijdens de
run. Deze opsplitsing vanB iswaarschijnlijk eenalgemene eigenschap van de
cowpea-mozaiekvirusgroep. Zijwordtbijv. ook gevondenbij squashmosaic virus
(Mazzone et al., 1962)enradishmosaic virus (White et al., 1973). Hetheterogeen zijnbij evenwichtscentrifugatie in dichtheidsgradienten van schijnbaar
homogenepreparaten isniet specifiek voor CPMV,hetwordt ook"bijeen aantal
anderevirussen gevonden.Het verschil in zweefdichtheid tussen deverschillende componentenbij dezevirussenweerspiegelt meestaleenverschil inRNA-inhoud
(cowpea chloroticmottle virus,Bancroft, 1971;bromegrassmosaic virus,Lane en
Kaesberg, 1971jkomkommermozaiekvirus,Lot enKaper, 1973;tabakskringvlekkenvirus,Schneider et al.,1972)ofeenverschil inoppervlaktelading (southern bean
mosaic virus,Magdoff-Fairchild, 1967;turnipyellowmosaic virus,Stols 196U).
Bij reovirus (Engler et al.,1970)neemt de dichtheid vanhet virus toe door
verlies van eiwit.Dit soort verschillen kontussen detweebodemcomponentenvan
CPMV echterniet aangetoond worden.Beide componenten hadden een gelijk elektroforesepatroon vanvirus,eiwit enRWA,terwijl debijdrage in de infectiositeit
incombinatiemet demiddencomponent gelijkwas.
Behalve het grote verschil in zweefdichtheid tussen de componenten konden erverder geenverschillen tussen detweebodemcomponenten aangetoond worden.De deeltjeswarenbiologisch en chemischgelijk,en ook qua structuur engrootte waren
geenverschillen zichtbaar in de elektronenmicroscoop. Detoename in zweefdichtheidvan BbijpH 8,5 konbijpH 6,5 gesimuleerdworden door incubatie met formaldehyde:ookbijpH 6,5 werd danvrijwel alleen de zwarebodemcomponent gevonden. Hieruit mag echter niet geconcludeerd worden,dat denormalevormvan de
bodemcomponent in afwezigheid van CsClovereenkomtmet B .Wanneer debodemcomponent na fixeren bijpH 8,5 met formaldehyde in de elektronenmicroscoop bekekenwordt nanegatieve contrastering met PTAblijkt een groot aantal deeltjes
eenlossere structuur tehebben danbij de onbehandelde bodemcomponent.Het is
danook niet zeker ofdebodemcomponent door formaldehyde gefixeerd wordt,of
dat formaldehyde deeiwitmantelverstoort,zoalsbijpoliovirus het gevallijkt
te zijn (Wouters et al., 1973). Deze verstoring zoudan eenverandering inde
binding van Cs -ionen ofdehydratatie vanhetRKA en/ofhet eiwit tot gevolg
kunnenhebben.
Het lijkt niet onmogelijk,datB ontstaat door zwellenvan de bodemcomponent
indehoge CsCl concentratie bijhet evenwichtscentrifugeren. De zwelling zou
danweer resulteren ineentoename in debinding van Cs -ionen,hetgeen de
overgang vanB inB weerspiegelt.Hiermee inovereenstemming is,dat lang
centrifugeren bijpH 6,5 omzettinggeeft vanB naar B .Ook het feit,dat B
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overgaat inB wanneer depH verhoogdwordtpast ook goed in ditverband,omdat
verhogenvan depH door detoegenomenionisatiegraad vanhet eiwit zalresulteren in zwelling ofde zwelling bijhoge CsClooncentratie zalbevorderen. In hoeverre hetvoorkomenvantweebodemcomponentenmet eengroot verschil in dichtheid
gerelateerd is aan de stabiliteit van debodemcomponent isniet bekend.

71

9 Samenvatting
Gezuiverdepreparaten van net cowpea-mozaiekvirus (CPMV)bestaanuit driecentrifugale componenten die aangeduidworden alstop- (T),midden- (M)enbodemcomponent (B).De sedimentatiecoefficienten"bedragenrespectievelijk 58S,95 Sen
118S.Alle componenten zijn isometrische deeltjes met een diameter van20nm en
hebben eengelijke eiwitmantel.T iseen lege eiwitmantel,Men B zijnnucleoproteinesdie resp. 25en 36%M A bevatten.Per deeltje (MofB)wordt slechts een
streng enkel-strengigRNAgevonden.
Demolecuulgewichten van deRNAs zijnbepaald volgens een drietal empirische methodes dieverschillen in dematewaarin de secundaire structuurvan deRNAs net
resultaat kanbeinvloeden.Uit de sedimentatiesnelhedenvan geformyleerde RNAs
(nog 5%secundaire structuur aanwezig,Boedtker 1968)kunnenmolecuulgewichten
van 1,Ux 10 D (M)en 2,1 x 10 Dberekendworden.Uit demobiliteitvan de
CPMV-RNAs oppolyacrylamidegelsten opzichte van de ribosomale RNAsvan
chia

Escheri-

coli kondenbij elektroforese onderniet denaturerende omstandighedenmole-

cuulgewichten berekend wordenvan 1,5 x 10 Dvoor M-RNA en 2,55 x 10 D voor
B-RNA. Bij elektroforese onder denaturerende omstandigheden (8 Mureum;60 C)
wordt voorM-RNA 1,37x 10 D gevonden envoor B-RNA 2,02 x 10 D.Uit de grote
verschillen in dewaardes vooralvoorB-RNA die gevondenworden bij deverschillendemethodes blijkt,dat de secundaire structuur veel invloed heeft op deuiteindelijk gevondenmolecuulgewichten. Bijde elektroforese in 8 Mureumbij 60C
zijn zowelde Escherichia

coli RNAs als de CPMV-RNAs volledig gedenatureerd (zie

hyperchromiciteitscurve inFig. 3.3.), zodatbij dezemethode ergeenverschillenbestaan in secundaire structuur tussen detetoetsen RNAs en deRNAsmetbekendmolecuulgewicht.Dezemethode geeft ons inziens dan 00k demeestbetrouwbareresultaten.
De capsidevan CPMV is opgebouwduit twee verschillende eiwitten.De eiwitten
werden geextraheerd door incubatie met natriumlaurylsulfaat en2-mercaptoethanol.
0m aggregatie van het eiwit tevoorkomenwas het noodzakelijk omdeSH-groepen
vanhet eiwit ofweltebeschermen door 2-mercaptoethanol aanwezig tehouden,of
welteblokkeren door carboxymethyleren ofoxyderen.Demolecuulgewichten van de
eiwittenwerdengeschat doormiddelvanpolyacrylamide-gelelektroforeseinde
aanwezigheid van SDSvolgens demethode vanWeber en Osborn (1969). Voor gecarboxymethyleerde eiwittenwerden molecuulgewichten van 1+1+.000D en 25.000Dgevonden envoor geoxydeerde eiwitten U9.OOOD en27-500D. Deze verschillen inde
molecuulgewichten van deeiwitten na carboxymethyleren ennaoxyderen duiden er
op, dat de conformatievan de eiwitten toch nog een rol speeltbij het gevonden
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resultaat.
Detwee eiwittenwordenbij alle drie centrifugale componentenin equimolaire
verhoudinggevonden,zodat het zeerwaarschijnlijk is,dat de centrifugale componenten identieke eiwitmantelshe"b"ben.
De deeltjesgewichten van de centrifugale componenten zijnbepaald doorlichtverstrooiingsmetingen en door sedimentatie-evenwichtscentrifugeren.Bij lichtverstrooiingworden deeltjesgewichten van h,5 x 10 D (T),5>6x 10 D (M)en6,1x
10 D (B)gevonden en"bijsedimentatie-evenwichtscentrifugeren 3,8 x 10 D(T),
5,15 x 10 D (M)en 5,87x 10 D (B).De verschillen in dewaardes gevonden"bij
lichtverstrooiing en"bijsedimentatie-ev^nwichtscentrifugeren zijnwatbetreft M
enBklein en liggen binnen de experimentele fout (± 5$). Deverschillen zijn
welgrootbij T.Dit kanveroorzaaktworden door aggregatie of verontreiniging
met hoogmoleculair materiaaldatbij lichtverstrooiing wel het resultaat beinvloedt,maar bij sedimentatie-evenwichtscentrifugeren gesedimenteerdwordt.Het
isniet uitgesloten,dat ook enige aggregatie ofverontreiniging met grote deeltjes eenrol speeltbijM enB.Dewaardes vanlichtverstrooiing liggen alienhoger danbij sedimentatie-evenwichtscentrifugeren.
Gezuiverde preparaten van hetvirus zijnheterogeen,wanneer ze geanalyseerd
worden doormiddelvan elektroforese.Erworden dantwee elektroforetische vormen gevonden die aangeduidworden alsdelangzaammigrerende (S)en de snelmigrerende (P)vorm. Sen Fkunnen gescheidenworden doormiddelvan elektroforese
ineen saccharose-gradient. Elke elektroforetische vormbestaat uit alle drie
centrifugale componenten.Wanneer de eiwitsamenstellingvan een CPMV-preparaat
bestaande uit S enF, geanalyseerdwordt doormiddelvanpolyacrylamide-gelelektroforese,worden drie eiwitten gevonden: een groot eiwit (I),entwee kleine
eiwitten (IIen III).Eiwit IIis specifiek voor Seh eiwit IIIvoor F (Fig.1+,2.).
Uit de loopsnelheidvan eiwit IIen IIIkan,na carboxymethylerenvan deeiwitten doormiddelvan SDS-polyacrylamide-gelelektroforese eenmolecuulgewicht van
25.000Dvoor eiwit IIen 22.000Dvoor eiwit III ges'chatworden.De loopsnelheid van eiwit Ivan S (l 0 )is gelijk aan de loopsnelheid van eiwit Ivan F (I_)
v

o

bij elektroforese oppolyacrylamide gels. 0mte zien ofertoch verschillenbestaantussen deze twee eiwitten,werden de aminozuursamenstellingenbepaald na
scheidenvan de eiwitten van de gescheiden elektroforetische vormen door middel
van gelfiltratie over Sephadex G-200met 5 Mureum als eluent (Tabel U.3-). Uit
deze tabelblijkt dat erniet alleen verschillen bestaan tussen eiwit Ien eiwit
11en III,maar dat ook eiwit IvanS (l„)eneiwit Ivan F (l_)duidelijk verb

r

schillen.Beide eiwittenvan eengegeven elektroforetische vorm zijn dan ook
specifiek voor die elektroforetische vorm.
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Fig. 9.1. Overzicht vande eigenschappen van CPMV

Door incubatiemetproteolytische enzymen isnetmogelijk om deloopsnelheid van
S teverhogen,Deze toename van deloopsnelheid van Sgaat gecorreleerd aan een
toename inloopsnelheid van eiwit II.Uiteindelijkvalt eiwit II samenmet eiwit
III. (Fig. 5-1- enFig. 5-2.). Deverschillen tussen demolecuulgewichten vaneiwit IIen III duiden op eenveelgroterverschil dan 7a.minozurentussen eiwit
IIenIII.Wanneer,zoalsblijkt uitTabel U.3.bijde overgangvanSnaar Fbovendienveranderingen ineiwit Ioptreden,ishet duidelijk dat de overgang van
S naar F aanzienlijkgecompliceerder is,dan aanvankelijk doorNiblett enSemancik
(1969)werdverondersteld. Een overzicht van de eigenschappen van CPMV enhetverbandtussen de centrifugale componenten,deelektroforetische vormen en deeiwitten isgegeven inFiguur9-1Tussen de deeltjes van S enF zijn inde elektronenmicroscoopgeen verschillen
zichtbaar.Dit is00k niet teverwachten,wanneer de omzetting van Snaar Fniet
gepaard gaat aan eenherorganisatie van de eiwitmantel.Eenverschil inmolecuulgewichtvan ca.2.500D (tussen eiwit IIen eiwit III)isbijhet oplossend vermogenvandemicroscoop (ca.2,5 nm)niet aantoonbaar.
De opbouw van de eiwitmantel isonderzocht doormiddelvan drie-dimensionale
beeldreconstructie aan dehandvannegatief gecontrasteerde preparaten. Hetgereconstrueerde beeldheeft 5 , 3 , 2 symmetrie enlijkt op eenrhombischtriacontaeder (Fig. 7-3.)• De grote eiwitten zijn inditmodel geclusterd in 12penta-

TU
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meren opde 5-talligeposities en dekleine eiwitten in20trimeren op de 3-talligeposities (Crowther,Geelen enMellema,in druk).
De infectiositeiten van SenF zijngelijk dit integenstelling tot degegevensvanNiblett enSemancik (1969, 1970). Bij veroudering gaat de infectiositeit
van Sechter snelachteruit,envan F slechts langzaam,zodat naverloopvan tijd
welgroteverschillen tussen SenF gevondenworden.De loopsnelheid van Sverandert niet tijdens netverlies van de infectiositeit. De oorspronkelijke infectiositeitvan Skanvrijwelhersteldworden door incubatie met trypsine en chymotrypsine.Bij deze incubatie neemtde loopsnelheid van S sterk toe enwordt bijna
gelijk aande snelheidvan F. Incubatiemet trypsine ofchymotrypsineheeft geen
effect op de infectiositeit ofde loopsnelheid van F. De ladingsverschillen tussen SenFhebbenblijkbaar geen invloed op de specifieke infectiositeiten van S
en F.Wellijken de aminozuren diebij de overgang van Snaar Fvan S afgesplitst
worden eenrolte spelenbijhet verlies van de infectiositeit van S.Afsplitsing
geeft namelijk eenherstelvan deoorspronkelijke infectiositeit.
Tijdensbewaring van CPMVwordt soms eenomzettingvan Snaar Fgevonden.Een
snelle toename in de loopsnelheid van Swordt gevondenbijvirus datmet PEG/NaCl
uitversbladmateriaal gezuiverdwas,envrijwel geenverandering bijvirus dat
metbutanol-chloroform gezuiverd is (Fig. 5-1. en Fig. 5-3.). Vrijwel geenverandering in deloopsnelheid van Swordt ook gevondenbijpreparaten die een extra
zuivering hebben ondergaan,zoals het scheidenvan de centrifugale componenten
ofhet scheiden van de elektroforetische vormen. De omzetting van Snaar F die
bijbewaring soms gevondenwordt,iswaarschijnlijk het gevolgvanverontreinigingvan depreparaten metproteolytische enzymenvan dewaardplant, aangezien
incubatie van CPMV inhet sapvan geinfecteerde planten ofin de oplosbare eiwitfractieleidttot dezelfde omzetting (Fig. 5.*+.).
Wanneer de centrifugale componenten van CPMV tot evenwicht gedraaid worden
bij neutrale pH inCsCl-gradienten,worden acht componenten gevonden.Deze componentenkomenovereenmet S enFvan elke centrifugale component,terwijl B
daar overheen nog opsplitst intwee componenten met een groot verschil indicht3
3
heid (B :dichtheid 1,Uo6g/cm ;B :dichtheid 1,UU1+g/cm ).Hetverschil in
zweefdichtheid tussen de elektroforetische vormen van eenbepaalde component (ca.
3
+
0,00Ug/cm )lijkt grotendeels het gevolg van een groterebinding van Cs -lonen
aanF,diemeernegatieve ladingheeft dan aan S. Inhetbijzonderwijst hierop
het feit,dat ookbijT die alleenuit eiwitbestaat vrijwelhetzelfde verschil
in zweefdichtheid tussen FenSwordt gevonden alsbij deandere componenten.De
zweefdichteid van alle componenten is afhankelijk van depH.Bij eenhogere pH
wordt eenhogere dichtheid gevonden.Dit effect isreversibel,en waarschijnlijk
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het gevolgvanverschillen inbindingvan Cs -ionenbijverandering van depH.
Naast dekleineverschillen indichtheid inCsCl die afhankelijk zijnvan de
elektroforetische vormen en depH,wordt erbij debodemcomponent een groot verschilin zweefdichtheid gevonden (ca.0,0^0g/cm )tussenB enS ,Het isniet
duidelijk,wat de oorzaak isvoor ditverschil in zweefdichtheid.B enB,hebben
u
een gelijke RNA-inhoud,eengelijke eiwi;samenstelling,een gelijke sedimentatiesnelheid en een gelijkebijdrage tot de Lnfectiositeit.Na centrifugerenbij pH
8,5 wordt vrijwel alleen B gevonden enna centrifugeren bijpH 6,5 vrijwel alleenB .Door depH teverhogenvanpH 6,5 naarpH 8,5,ofdoor langbijpH 6,5
te centrifugeren (Fig.8.3- enFig.8.U.)ishetmogelijk omB omte zetten in
B .Deze omzetting is irreversibel.Eenmogelijkeverklaring voor dit verschijnselisdevolgende:onder invloed van dehoge zoutsterkte zwellen dedeeltjes.
Dit resulteert in eentoegenomenbindingvan Cs -ionen (B gaat overnaarB ,na
lang draaienbijpH 6,5)- Verhogen van depHvan 6,5 naar 8,5 bevordert het zwellenvan dedeeltjes,zodat hetproces van zwellen entoename in Cs -ionen binding
bijhogerepH sneller zalverlopen enminder B gevonden zalworden danbij lagerepH na dezelfde tijdvan centrifugeren in CsCl-oplossingen.
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10Summary
Purified infectious preparations of cowpeamosaic virus (CPMV)consist of
three centrifugal components with sedimentation coefficients of 58,95 and 118
S.These are referred toas top (T), middle (M)andbottom (B)component.M and
B arenucleoproteins containing 25and 36$RNA respectively. Allthree components are isometric particles with adiameter of20nm andhave identical capsids. Bothnucleoproteins (MandB)arenecessary for infectivity (Van Kammen,
1968)and some direct evidence forthe distribution ofthe genetic properties
hasbeen givenby Bruening (1969)andDeJager and VanKammen (1970).
Themolecular weights ofthe RNAs have been determinedby three emperical
methods which differ inthe remaining secondary structure ofthe RNAs. Fromthe
sedimentation velocities after formylationofthe RNAs (5$secondary structure
remaining;Boedtker, 1968)values of 1.1+x 10 D (M-RNA)and 2.1 x 10 D (B-RNA)
couldbe calculated. Fromthemobilities ofthe CPMV-RNAs compared tothemobilities ofthe Escherichia

coli ribosomalRNAsupon electrophoresis inpolyacryl-

amidegelsunder non denaturing conditions molecular weights of 1.55 x 10 D
(M-RNA)and2.55 x 10 D (B-RNA)couldbe calculated. Ifthemolecular weights
were determined by electrophoresis onpolyacrylamide gels under denaturing conditions (8 Murea,60°C)values of 1.37x 10 D (M-RNA)and 2.02 x 10 D (B-RNA)
were found. In 8 Murea at60 Cthe secondary structure ofthe Escherichia

coli

ribosomalRNAs is completely eliminated (Reynders et al.,1973). The CPMV-RNAs
are also completely denatured under these conditions ashasbeen shownbyhyperchromicitymeasurements (Fig. 3-3.). As the values determined by gelelectrophoresis under denaturing conditions arenot affectedby differences in secondary structure between themarker-RNAs andthe CPMV-RNAs,these molecular weights
arethemost reliable.
The capsid of CPMV is constructed from two different proteins.CPMVwas degradedwith )% sodium dodecyl sulfate inthepresence of 1%2-mercaptoethanol.To
prevent aggregation oftheproteins itwas necessary toprotect the SH-groups
oftheproteinwithmercaptoethanolortoblock these groups by carboxymethylation orperformic acid oxidation.Themolecular weights oftheproteins were
estimatedby SDS-polyacrylamide gelelectrophoresis according toWeber and Osborn
(1969). Molecular weights of 1+1+,000D (I)and 25,000D (II)were found for the
carboxymethylatedproteins and 1+9,000D (I)and 27,500D (II)forthe performic
acid oxidized proteins.The SDSbound totheprotein apparently does not eliminate differences inthe conformation oftheproteins.The twoproteins are found
in allthree centrifugal components inequimolarratio,indicating an identical
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capsid ofT,M andB.
Theparticle weights ofthe centrifugal components havebeen determined"by
light-scattering and sedimentation-equilibrium centrifugation. By light-scatteringparticle weights of1,5x 10 D, 5 - 6 x 1 0 D and 6.1 x 10 D,andby sedimentation-equilibrium particle weights of3-80x 10 D, 5-15x 10 Dand5-87x
10 Dwere found forT,M andBrespectively. The differences betweentheparticleweights determined by light-scattering andby sedimentation-equilibrium are
within the experimental error (± 5%) forM andB.The difference is larger for
T.This isprobably causedby aggregation or contaminationwith largeparticles.
Thiswillaffect theparticle weight obtainedby light-scattering,but not the
particleweight obtainedby sedimentation-equilibrium ifthe contaminant or the
aggregates precipitated. Although the differences between the values obtained
by thetwomethods arenot very large forM andB,the values of sedimentationequilibrium areprobably thebest,since the agreement oftheseparticle weights
with themolecular weights oftheRNAs andtheRNA-content ofM andB isvery
good (M :25$RNA;Mw-RHA :1.37 x 10 D andB : 36%RNA ;Mw-RNA :2.02 x 10 6
D ).It cannot be excluded,that some aggregation or contaminationwith large
particles affects also theparticleweights obtainedby light-scattering of M
andB,as alllight-scattering values are consistently higher than the sedimentation-equilibriumvalues.
When purified preparations ofCPMVare analysed by electrophoresis,two electrophoretic forms are seen :a slow (S)moving and a fast (F)moving electrophoretic form.Each ofthe electrophoretic forms consists ofallthree centrifugal
components. SandF canbe separatedby electrophoresis in a sucrosegradient.
Iftheproteins ofaCPMVpreparation consisting ofS andF, are analysedby electrophoresis onpolyacrylamide gels,three proteins are seen:one largeprotein (i)andtwo smallproteins (IIand III) (Fig. 1+.2.).Protein II is specific
forS,andprotein III forF. Molecular weights of25,000D forprotein II and
22,000 forprotein III canbe estimatedby SDS-polyacrylamide gelelectrophoresis
ofthe carboxymethylatedproteins.The distancemigrated byprotein IofS (I Q )
D

and the distance migratedby protein IofF (I_)isthe same.To check if there
are differences betweenthese two largeproteins,theproteins ofthe separated
electrophoretic formswere separatedby gel filtration on Sephadex G200with
5 Murea as eluent,andthe amino acid compositions determined (Table 4.3.).
Fromthistable it canbe seenthat there arenot only differencesbetween protein Iandprotein IIand III,but that alsoprotein IofS (l 0 )andprotein I
o
ofF (I_)are clearly distinct.Bothproteins ofan eletrophoretic form are
r
therefore characteristic forthat form.
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Fig. 10.1.Relationship between the components of CPMV

By incubation withproteolytic enzymes it ispossible to increase the electrophoretic mobility ofS.This increase inmobility ofS is correlatedwith an
increase inmobility ofprotein II (Fig. 5.1. andFig. 5.2.). The differences
betweenthemolecular weights ofprotein II and III indicate alarger difference
betweenthesetwoproteins than 7amino acids.When,as canbe seen fromTable
U.3.>moreover protein I changes upon the conversion ofSintoF,it is clear,
that the conversion ofSinto F ismuchmore complicated thanwas supposedby
Niblett and Semancik (1969). Theproperties ofCPMV andthe relationshipbetween the centrifugal components,the electrophoretic forms andtheproteins are
summarized inFigure 10.1.
No differences canbe seen inthe electronmicroscope between the particles
ofSandF. This canbe expected,asthe conversion ofS into F apparently does
not lead toareorganisation oftheprotein coat.A difference inmolecular
weight of approximately 2,500D (estimatedby SDS-polyacrylamide gelelectrophoresis)betweenprotein IIand III isnot detectable inthe electronmicroscope.
Bythree-dimensional image reconstruction ofelectronmicrographs itwas
shownthat the capsid ofCPMVpossesses 5,3,2 symmetry. Based ontheproperties oftheproteins andthe reconstructed image amodel isproposed consisting
oftwelvepentamers ofthe largeprotein atthe5-foldpositions and twenty
trimersofthe smallprotein atthe 3-foldpositions (Fig.7-3.,Crowther et al.,
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inpress). The geometrical figure traced outby the ridges ofproteins joining
5-foldand3-foldpositions isapproximately arhombic triacontahedron.
Niblett andSemancik (1969,1970)showed that Swas less infectious thanF,
eventhough the RNA of Swasmore infectious andless degraded thanthe RNA of
F. This isonly true,ifoldpreparations are tested. The infectivities ofS
andF are equal,provided freshpreparations are used. The infectivities ofthe
RNAs ofSand Fare equal,and there isno appreciable sign ofadifference in
degradation,as judged by gelelectrophoresis (Fig. 6.1.). After in vitro

aging

ofSaloss in infectivity is observed;the initial infectivity canbe restored
by incubation with trypsin or chymotrypsin (Table 6.3.). Upon agingthe mobility
ofSisnot changed,but themobility increases upon incubation with trypsin or
chymotrypsin.Aging in vitro

andincubationwithtrypsin or chymotrypsin affect

neither the infectivity northemobility ofF. Sinceno increase inmobility of
S was observed upon aging,the charge isnot decisive forthe difference ininfectivitybetween S and F,ashasbeen suggested byNiblett andSemancik (1970).
But it islikely that the amino acidswhich determine the differencebetween S
andF,doplay an important role inthe loss ofinfectivity ofSupon aging.Removalofthese amino acidsby incubationwithproteolytic enzymes results inan
restoration ofthe initial infectivity.
During storagepartial conversion ofS intoF is sometimes observed.A fast
conversion is seenwithvirus purified by thePEG/HaClmethod from fresh leaves
and essentially no conversion withviruspurified by thebutanol-chloroform method from frozen tissue (compare Fig. 5-1. andFig. 5.3.). Essentially no increase
inthemobility ofSisobserved alsowithpreparations whichhave undergone an
extrapurification step,e.g. separation ofthe electrophoretic forms or separation ofthe centrifugal components.Thispartial conversion probably results
fromproteolytic enzymes contaminating the preparations,as incubation of CPMV
inthe soluble protein fraction orinthehomogenate ofinfected Vigna leaves
leads to the same conversion (Fig. 5-^-).
Ifthe centrifugal components are centrifuged to equilibrium inCsCl gradients
atneutralpH,eight components are found.These components are SandF oftop
component,Sand Fofmiddle component,Sand F ofabottom component with alow
buoyant density (B )and SandFof abottom component with ahighbuoyant density (B ).The difference inbuoyant densitybetween S andF ofa centrifugal
•*- .

3

component (ca.O-OOUg/cm )isprobably caused by adifference inthe amount of
+.
Cs -ionsbound to SandF, asthe same difference inbuoyant density is also
foundbetween Sand Foftop component (which consists ofonly protein). The
buoyant density ofallthe components is dependent upon thepH.The density in-

creaseswith increasingpH. The difference in densitybetweenpH 6.5 andpH 8.5
is approximately0,005 g/cm .This density-shift isreversible andprobably the
result ofanincreased Cs -ionsbindingwith increasingpH.
Besides these smalldifferences inbuoyant density observed atdifferent pH's
andbetweenthe electrophoretic forms,there isalarge difference inbuoyant
densitybetween thetwobottom components (about 0,01+0g/cm ).It isnot clear
what causesthis difference. B andB, havethe sameRMA-content,the sameprou
1
tein composition,the same sedimentation coefficient andthe same contribution
tothe infectivity. Whenbottom component is centrifuged inCsClsolutions at
pH8-5almost onlyB isfound and atpH 6.5 almost only B (Fig. 8.3.). By increasingthepH from6.5 to 8.5 orby increasing the lengthofthe run atpH 6.5
(Fig.8.U.)B canbe converted inB.
The conversion fromB intoB is irreversible.Apossible explanation for
thisphenomenon is as follows:theparticles swelldue tothehigh ionic
strenght.The swelling causes an irreversible change inthe conformation ofthe
particles,resulting in anincreased binding of Cs -ions (B changes toB byincreasing the length oftherun atpH 6.5).Increasing thepH from 6.5 to 8.5 promotes the swelling.Theprocess ofthe swelling to B andthe conversion ofB
toB isthen sogreatly accelerated that after about 20hours centrifugation
(the standard time inthese experiments)almost noB isleft.
Parts ofthis thesis have been published earlier (Geelen et al., 1972; Geelen
et al.,1973;Crowther et al.,in press).
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Errata
pag. k, 7de regelvan onderente lezen:
morfologische subeenheidvormen overeenkomstighet model dat voorMouse-Elber-

pag. 20,Tde regel van onderen telezen:
gecalibreerdebuizen precies op 5ml gebracht met tweemaal gedestilleerd water,

pag. 36,Tde regel van onderen telezen:
1+.5.). De eiwittenwerden opkleine schaal gescheiden doormiddel vanpolyacryl-

pag. 52,2de regel van onderen te lezen:
De specifieke infectiositeiten van Sen FennunRNAsworden gegeven inTabel

pag. 68,Tde regel van onderen telezen:
Sisler, 196°;Seghal, 1973),terwijlMg

het tegenovergestelde effect heeft.

