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Актуальність обраної теми.  

Дисертаційна робота присвячена вивченню біологічних, генетичних та 

молекулярно-біологічних властивостей вірусів як збудників хвороб рослин, 

структури і функції вірусних геномів та продуктів їх реалізації, взаємодії 

вірусів з клітинами рослин-хазяїнів, а також можливостей втручання у 

патологічні процеси рослин з метою обмеження шкодочинності цих 

неймовірно небезпечних і часто широко спеціалізованих інфекційних агентів. 

Позаяк всі ці питання належать до нагальних фундаментальних проблем 

вірусології і можуть слугувати передумовою для розв’язання прикладних 

завдань, дисертаційна робота Кириченко Ангеліни Миколаївни є 

актуальною та нагальною в умовах ведення сучасного сільського-

господарства, глобалізації торгівлі насіннєвим і рослинним матеріалом, зміни 

клімату та виникненню нових вірусних патосистем. 

Актуальність теми дисертаційної роботи підтверджується її зв'язком з 

науковими темами лабораторії вірусів рослин Інституту мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України: «Взаємовідношення 

вірусів з клітинами рослин у природних, трансформованих та 

експериментальних системах» (№ ДР 0110U001871, 2010-2014 рр.), 

«Особливо небезпечні вірусні інфекції у рослин та молекулярно-

біологічна характеристика їхніх збудників» (№ ДР 0115U004234, 2015-

2019 рр.), комплексних програм Відділення біохімії, фізіології і 

молекулярної біології НАН України «Функціональна геноміка і 

метаболоміка в системній біології» («Структурна організація геному 

вірусів та молекулярні механізми стійкості рослин до фітопатогенних 

мікроорганізмів» (№ ДР 0112U002748, 2012-2016 рр.) та «Молекулярно-

генетичні і біохімічні механізми регуляції клітинних та системних 

взаємодій за фізіологічних та патологічних станів» («Молекулярно-

генетичні і біохімічні механізми взаємодії фітопатогенних бактерій, 

вірусів, мікроміцетів і їх метаболітів з рослинами», № ДР 0117U000831, 

2017-2021 рр.); відомчої прикладної тематики «Мікробні гліколіпіди як 



 

 

інгредієнти комплексних антивірусних препаратів» (№ ДР 0116U007265, 

2016-2018 рр.). 

Новизна наукових положень та висновків. 

В якості нових наукових результатів дисертантом висунуто положення, 

серед яких, на мою думку, найбільш вагомими є:  

1) вірусні ізоляти, які циркулюють в агроценозах Центральної України 

мають свої біологічні особливості, що визначають їхню еволюцію і 

адаптацію до рослин-хазяїв та умов навколишнього середовища. 

Патосистема вірус-хазяїн являє собою спільну симбіотичну систему, в котрій 

метаболічні процеси обох партнерів симбіозу є чітко скоординованими і 

тонко збалансованими. 

2) патотипування вірусу звичайної мозаїки квасолі із використанням 

диференціальних сортів квасолі, вперше проведене в Україні, свідчить про 

належність виділеного ізоляту до некротичних штамів патогрупи VII. 

3) висунуто та обґрунтовано нову гіпотезу щодо молекулярних 

механізмів паралельної мінливості вірусів – можливість фіксації лише 

обмеженої кількості нуклеотидних замін, які не порушують тонко 

збалансованого функціонування кількох генетичних кодів в одній клітині. 

4) запропоновано гіпотетичні моделі ініціації синтезу геномних і 

субгеномних РНК тобамовірусів з використанням дволанцюгових і 

циркулярних (кільцевих) матриць. 

Автором пропонується комплексний підхід до вивчення 

розповсюджених в Україні монопартитних (+)РНК-геномних вірусів, який 

передбачає дослідження біологічних і молекулярно-генетичних властивостей 

вірусів, а також регуляторних елементів вірусного геному. Такий підхід до 

вивчення вірусних інфекцій рослин є важливим для оцінки і прогнозування 

епідеміологічного потенціалу вірусів та розробки нових біотехнологічних 

методів отримання вірусостійких клонів рослин. 

Практичне значення результатів дослідження. 

Отримані дисертанткою дані можуть бути використані для виявлення 

вірусних інфекцій у рослин, ідентифікації їхніх збудників, прогнозування і 

оцінки вірусних епіфітотій, а також для розроблення біотехнологічних 

методів захисту рослин від вірусних хвороб. 

Практичне значення мають результати: 

1) розроблено алгоритм комп’ютерного пошуку консервативних сайтів 

геномних сиквенсів для виявлення регуляторних сайтів експресії вірусних 

генів.  

2) нуклеотидні послідовності гена білка оболонки виявлених вірусів 



 

 

задепоновано в міжнародній базі даних GenBank, що дасть змогу 

використовувати їх у філогенетичному аналізі при порівнянні штамів, які 

циркулюють як в Україні, так і за її межами.  

3) оптимізовано склад середовища Гамборга-Евелега для культивування 

калюсу квасолі та розроблено модельну систему калюс – вірус звичайної 

мозаїки квасолі, яка може бути використана для здійснення скринінгу і 

випробування нових антивірусних засобів.  

4) запропоновано ліпосомальні глікан-гліколіпідні комплекси, а також 

препарати на основі антиметаболітів і гліканів, які вбачаються 

перспективними при розробленні систем оздоровлення і захисту рослин від 

вірусних захворювань.  

5). розроблено методичні рекомендації з очищення вірусу жовтої 

мозаїки квасолі та діагностики потівірусів.   

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових 

положень, висновків і рекомендацій. 

Усі експериментальні результати, наукові положення і висновки 

дисертаційної роботи побудовані на матеріалах власних досліджень. 

Автором проаналізовано сучасні доступні літературні джерела за темою 

дисертації, що дозволило чітко окреслити задачі дисертації та шляхи їх 

вирішення. Достовірність отриманих результатів визначається достатнім у 

кількісному відношенні діапазоном експериментальних досліджень, 

застосуванням для вирішення поставлених задач широкого спектру сучасних 

вірусологічних, біохімічних, фізіологічних, молекулярно-біологічних 

методів, а також методів комп’ютерного моделювання. Достовірність 

отриманих результатів підтверджено статистичними методами. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків та рекомендацій 

підтверджено їх всестороннім обговоренням на вітчизняних та міжнародних 

наукових конференціях. 

Результати досліджень ліпосомальних глікан-гліколіпідних комплексів, 

підтверджені актами впровадження та рекомендовані як засоби оздоровлення 

і захисту рослин від вірусних захворювань, що також засвідчує їх 

достовірність. 

Повнота викладу основних наукових положень та висновків в 

опублікованих працях та авторефераті. 

Основні наукові положення, висновки та рекомендації, які 

сформульовані в дисертаційній роботі та авторефераті, достатньо повно 

викладені в авторських публікаціях: А.М. Кириченко є автором та 

співавтором 48 наукових праць, із них 20 статей у наукових фахових 



 

 

виданнях України, 2 статті у наукових виданнях інших держав, 2 розділи у 

монографіях, 2 методичні рекомендації, 18 тез доповідей. Крім того, основні 

наукові положення дисертації доповідались та обговорювались на 

Міжнародних і вітчизняних наукових конференціях та з’їздах. 

Автореферат дисертації відповідає її змісту. 

Оцінка змісту та завершеності дисертації. 

Зміст дисертації А.М. Кириченко відповідає спеціальності 03.00.06 – 

вірусологія, за якою вона подана до захисту. Результати власних 

експериментальних досліджень викладені дисертантом послідовно, за 

загальноприйнятим для подібних робіт стилем. Дисертаційна робота містить 

традиційні розділи: огляд літератури, матеріали і методи досліджень, 

результати експериментальних досліджень (4 розділи), аналіз та обговорення 

результатів, висновки та додатки. Список використаних джерел літератури 

містить 491 посилання. Робота викладена на 388 сторінках машинописного 

тексту. Фактичний матеріал дисертації подано у вигляді 92 рисунків і 46 

таблиць. 

В огляді літератури розглядається проблема вірусних захворювань 

економічно значимих в усьому світі сільськогосподарських культур. 

Проаналізовано (+)РНК-геномні віруси, наведено сучасні дані щодо 

структурно-функціональної організації (+)РНК-вірусів, механізмів регуляції 

експресії їхніх геномів, участі вірусних білків у процесах становлення 

вірусної інфекції і реплікації вірусного геному, а також розглянуто можливі 

механізми та чинники вірусостійкості. На основі аналізу даних літератури 

обґрунтовано актуальність обраної теми досліджень, окреслено основні 

напрямки дослідження та конкретизовано завдання дисертаційної роботи. 

Аналіз розділу «Матеріали і методи досліджень» засвідчує 

відповідність обраних методів поставленим задачам дослідження. 

Викладення отриманих за допомогою використаних методів результатів 

дисертаційної роботи логічно пов’язане з метою та задачами досліджень.  

Результати експериментальних досліджень представлені в 5-ти розділах. 

У процесі дослідження автором було виявлено та ідентифіковано збудники 

захворювання сої вірусної етіології та вперше показано наявність в рослинах 

сої змішаної інфекції двох вірусів – ВМС та ВЖМК; виявлено карантинний 

вірус віспи сливи та встановлено філогенетичну спорідненість ізолятів зі 

штамами, розповсюдженими в різних країнах світу і в різних рослинах-

хазяях; встановлено інфікування рослин хости вірусами Hosta virus X і 

Tobacco rattle tobravirus (розділ 3). Досліджено особливості вірусних 

інфекції, вірусного патогенезу та явищ вірусостійкості, індукованих (+)РНК-



 

 

геномними вірусами та встановлено, що вірусні ізоляти, які циркулюють в 

агроценозах Центральної України мають свої біологічні особливості, що 

визначають їхню еволюцію і адаптацію до рослин-хазяїв та умов 

навколишнього середовища (розділ 4). Також автором вивчено біологічні, 

фізико-хімічні та серологічні властивості (+)РНК-геномних вірусів і показано 

наявність індивідуальних особливостей виявлених ізолятів, які відрізняють їх 

від типових штамів цих вірусів та ізолятів, виявлених в Україні у попередні 

роки. Здобувачем показано високий рівень передавання ВЗМК насінням 

квасолі та зроблено висновок про важливу роль генеративних органів у 

поширенні хвороби (розділ 5). У шостому розділі дисертації наведено 

результати філогенетичного аналізу досліджуваних ізолятів та встановлено, 

що українські ізоляти ВЖМК знаходяться в одному субкластері з російським 

ізолятом R-Lut1 та в одній кладі з ізолятами із Австралії; показано високий 

ступінь ідентичності ізолятів вірусу віспи сливи з штамами D (Dideron), що 

циркулюють в різних країнах світу і на різних рослинах-хазяях; встановлено, 

що сиквенси капсидного білка вірусу звичайної мозаїки квасолі мають 93-98 

% ідентичності із послідовностями 45 інших штамів ВЗМК, які належать до 

серотипу В цього вірусу. Результати дослідження сигнально-регуляторних 

компонентів експресії вірусних генів, отримані на різних вірусних моделях та 

із використанням сиквенсів вірусних геномів, що найбільш відповідали 

поставленим задачам, представлені в розділі 7. Дисертантом досліджувались: 

вибірковість синонімічних кодонів і заміни нуклеотидів у генах вірусу 

карликовості сої, заміни нуклеотидів у генах X-вірусу картоплі, 

консервативні нуклеотидні сайти, мотиви та блоки в промоторах 

субгеномних і геномних РНК тобамовірусів. За отриманими результатами 

запропоновані гіпотетичні моделі синтезу субгеномних і геномних РНК 

тобамовірусів, які можуть бути використані для подальшого вивчення 

природи і механізмів взаємодії вірусних і клітинних компонентів, причетних 

до реплікації та транскрипції вірусних РНК. 

В розділі “Аналіз та узагальнення результатів” автор співставляє 

отримані дані з даними літератури, на основі експериментальних даних 

переконливо доводить правильність своїх тверджень, що свідчить про 

глибоке осмислення свого матеріалу. Робота завершується висновками, які 

повністю відображають результати проведених досліджень. 

 

Дискусійні положення та запитання: 

1.  Починаючи із Розділу 3 дисертаційної роботи, автором 

цитуються латинські назви вірусів, а далі по тексту дисертації 



 

 

використовуються українські абревіатурні назви, що трохи навантажує 

сприйняття по тексту.  

2.  На деяких рисунках (зокрема Рис. 3), автором описуються 

вірусні симптоми ураження рослин сої як жовто-зелена мозаїка. На наш 

погляд, подібні симптоми являють собою класичну міжжилкову мозаїку, 

і застосування виразу «жовто-зелена» мозаїка є не дуже коректною, 

враховуючи те, що вірусні симптоми у рослин в переважній кількості 

проявляються як раз у випадку порушення вірусами структури і функції 

фотосистем, і, як наслідок, зміни забарвлення кольору листя із зеленого 

на альтернативне (жовте, жовтогаряче чи інше). 

3.  Автором не рідко при проведенні гель-електрофорезу продуктів 

ЗТ-ПЛР для діагностування і ідентифікації вірусів не застосовувались 

позитивні контролі. 

3. Значна увага в дисертаційній роботі приділяється дослідженню 

контекстів стартових кодонів трансляції. Бажано б було більш детально 

описати їхню роль в експресії вірусних геномів. 

4. Автором також пропонується гіпотетична модель ініціації синтезу 

геномних і субгеномних РНК тобамовірусів з використанням 

дволанцюгових і циркулярних матриць. Чи існують альтернативні 

моделі? Чим була викликана необхідність розробки такої моделі?  

5. Чи було автором проведено виділення  і лабораторний аналіз 

реплікативних форм дволанцюгових РНК тобамо- чи інших вірусів? 

6. На Рис. 5.12 автором описані результати визначення ВЗМК в 

екстрактах квасолі методом ЗТ-ПЛР. Відмічено, що серед усіх 

протестованих частин рослини квасолі (пилок, боби, чашолистки, тощо) 

тілки саме приквіток був відьний виід вірусу. Проте, у висновках цей 

результат чомусь не обговорюється, хоча на наш погляд він відкриває 

нові можливості для науковців на шляху отримання безвірусних рослин 

квасолі методами біотехнологічного клонування в умовах in vitro. 

Особливо цінним дани результат може бути для селекціонерів на шляху 

до отримання нових сортів рослин. 

 Загальна оцінка дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота А.М. Кириченко є завершеною науковою працею.  

Дисертантом застосовані самі сучасні медоди досліджень і аналізу, 

опрацювано велику кількість літературних джерел і проведено якісно їх 

обговорення і узагальнення. Отримані автором власні науково-практичні 

результати      доповнюють,     розширюють   і  відкривають  нові горизонти у                     




