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        Актуальність наукових досліджень.  

Вірусні хвороби сільськогосподарських культур спричинюють значні 

збитки світовому сільському господарству, що в повній мірі стосується 

найбільш поширеної групи, геноми представників якої  являють собою 

одноланцюгові (+)РНК. 

Боротьба із вірусними патогенами спирається на результати досліджень їх 

екології,  особливостей вірусних патосистем, біологічних та структурно-

функціональних характеристик збудників, що дає можливість оцінки 

єпідеміологічного потенціалу стосовно конкретних екосистем. 

Серед методів боротьби із вірусними хворобами велике значення 

надається  використанню генетичної стійкості у програмах  спрямованої 

селекції стійких до вірусів рослин. 

Отже, актуальними питаннями вивчення вірусів рослин залишаються їх 

екологія, епідеміологія, прискорена селекція на вірусостійкість з 

використанням молекулярних маркерів,  дослідження структурно-

функціональної організації геномів, зокрема, регуляторних первинних 

послідовностей і вторинних структур геномів (+)РНК вірусів, що циркулюють 

в агроценозах України. Саме цей спектр досліджень спроможний  вирішити  

фундаментальні й прикладні проблеми  імунітету і стійкості рослин, їх 

прискореної селекції і добору, дозволить прогнозувати вірусні епіфітотії та 

контролювати вірусні інфекції, підвищуючи за рахунок цього ефективність 

сільськогосподарського виробництва. 

У зв’язку з цим дисертаційна робота А.М. Кириченко є своєчасною та 

актуальною, оскільки присвячена встановленню патогенності, біологічних, 

фізико-хімічних і молекулярно-генетичних властивостей монопартитних 

(+)РНК-геномних вірусів рослин, розповсюджених в Україні, та дослідження 

геноміки цих вірусів, зокрема, механізмів регуляції процесів транскрипції 

вірусних генів. 

Дослідження виконано протягом 2011-2020 рр. відповідно до  плану 

науково-дослідних робіт лабораторії вірусів рослин Інституту мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України в межах бюджетних тематик: 

«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.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, висновки і 

рекомендації, сформульовані у дисертації, відповідають вимогам до 

досліджень за напрямком 03.00.06 - вірусологія. Основні результати 

дослідження узгоджені з метою і завданнями. Високий рівень обґрунтованості 

наукових положень, об’єктивність висновків, рекомендацій, сформульованих 

у дисертації, їх вірогідність забезпечені використанням широкої джерельної 

бази за темою дисертації і достатнім масивом аналітичних даних (список 

використаної літератури містить 491 найменування), професійним вирішенням 

автором низки наукових завдань, відповідністю спрямованості дисертаційного 

дослідження паспорту наукової спеціальності «вірусологія», великою 

кількістю напрямів в апробації отриманих результатів на науково-практичних 

конференціях, у тому числі й міжнародних,  статистичною обробкою даних з 

використанням сучасного інструментарію. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у започаткуванні 

нового напрямку у фітовірусології, що полягає в комплексному вивченні 

властивостей монопартитних (+)РНК-геномних вірусів і регуляторних 

елементів вірусного геному. Зміст дисертації, основних публікацій та 

автореферату свідчать про те, що мету досягнуто, завдання роботи автором 

виконані, що відображено в основних положеннях наукової роботи. 

Складовими цих положень є наступні: 

В агроценозах України виявлено вірусні інфекції, що викликаються 

монопартитними (+)РНК-геномними вірусами, зокрема, вірусом мозаїки сої, 

вірусом жовтої мозаїки квасолі, вірусом звичайної мозаїки квасолі та вірусом 

віспи слив. Вперше доведено, що захворювання сої викликається принаймні 

двома збудниками: вірусом жовтої мозаїки квасолі та вірусом мозаїки сої.  

Досліджено молекулярно-генетичні властивості ізолятів вірусу жовтої 

мозаїки квасолі та встановлено приналежність їх до одного штаму.  

Проведено патотипування вірусу звичайної мозаїки квасолі із 

використанням диференціальних сортів квасолі та встановлено, що виділений 

ізолят належить до некротичних штамів патогрупи VII. Сиквеновано фрагмент 

гена білка оболонки вірусу та здійснено філогенетичний аналіз 

досліджуваного ізоляту.  

Досліджено ізоляти карантинного для України вірусу віспи слив та 

встановлено їх філогенетичну спорідненість зі штамами, розповсюдженими в 

різних країнах світу і в різних рослинах-хазяях. Показано високий ступінь 

їхньої ідентичності (95-99,4%) зі штамами D (Dideron) цього вірусу.  

В декоративної хости, що росте в Україні, вперше виявлено змішану 

інфекцію, спричинену Hosta virus X і Tobacco rattle tobravirus. 

Досліджено антивірусну активність комплексних препаратів за участю 

дріжджового і грибних гліканів, діацетил-2,4-діоксогексагідро-1,3,5-триазину, 



ціаногуанідину та глікан-гліколіпідного комплексу Pseudomonas sp. Показана 

висока ефективність препаратів як вірусних інгібіторів у тютюні, рослинах-

індикаторах, а також в культурі тканин картоплі і сої.  

Встановлено високий рівень передачі вірусу звичайної мозаїки квасолі 

насінням (понад 70 %), що свідчить про важливе епідеміологічне значення 

генеративних органів у розповсюдженні вірусу серед бобових. Методом ЗТ-

ПЛР вірусну РНК виявлено у генеративних органах рослини і деяких частинах 

насінини та квітки. 

Показано, що основним типом спонтанних точкових мутацій в геномах 

штамів Х-вірусу картоплі є транзиції. Сумарна кількість нуклеотидних замін, а 

також їхня кількість на 1000 нуклеотидів мають прямопропорційну залежність 

від довжини гена. За аналізом розподілу сумарної частоти нуклеотидних замін 

зроблено висновок про майже тотожну кількість прямих і зворотних замін у 

всіх варіантах пар нуклеотидів. Частота трансверсій набагато менша, ніж 

транзицій, однак вона більш варіабельна і не має чіткої залежності від 

довжини гена (нуклеотидної ділянки). 

Встановлено, що частота використання синонімічних кодонів у вірусних 

генах значно варіює в залежності від гена, перекривання генів, кодона, 

послідовності перших двох кодонних нуклеотидів, однонуклеотидних 

контекстів, локалізованих перед кодоном і за ним, а також від вмісту GC 

(G+C) у генах і в третій позиції кодонів. 

За результатами комп’ютерного пошуку консервативних нуклеотидних 

мотивів і вторинних структур у геномних та субгеномних промоторах 

тобамовірусів вперше отримано результати, що свідчать про важливість як 

первинної послідовності, так і вторинної структури консервативних мотивів у 

забезпеченні функціональної активності вірусних промоторів.  

Виявлено групи споріднених вірусів з подібними консервативними 

нуклеотидними мотивами чи однаковими замінами нуклеотидів, які 

включають представників різних видів і штамів, виділених у різних регіонах 

планети з рослин різних родин. Такі групи вірусів являють собою гомологічні 

ряди паралельної мінливості спадкових ознак, відкриті М.І. Вавиловим – 

групи споріднених рослин з однаковими морфологічними ознаками, які 

зустрічаються на різних континентах у дуже різних екологічних нішах. 

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. 

Запропоновано гіпотетичні моделі ініціації синтезу геномних і 

субгеномних РНК тобамовірусів з використанням дволанцюгових і 

циркулярних (кільцевих) матриць. 

Практичне значення одержаних результатів.  Отримані 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 

завдяки використанню відмінностей регуляторних сайтів експресії генів 

вірусу і хазяїна як специфічних мішеней для отримання вірусостійких клонів 

рослин та ефективних антивірусних препаратів.  



Розроблений простий, швидкий та дешевий алгоритм комп’ютерного 

пошуку консервативних сайтів геномних сиквенсів дозволяє виявляти 

регуляторні сайти експресії вірусних генів, які є перспективними модельними 

об’єктами для проведення важливих фундаментальних і прикладних 

вірусологічних досліджень.  

Нуклеотидні послідовності гена білка оболонки вірусів, виявлені 

здобувачем  і депоновані в міжнародній базі даних GenBank, дають змогу 

використовувати їх у філогенетичному аналізі при порівнянні штамів, що 

циркулюють як в Україні, так і за її межами.  

Оптимізований авторкою склад середовища Гамборга-Евелега для 

культивування калюсу квасолі та розроблена модельна система калюс – вірус 

звичайної мозаїки квасолі, можуть бути використані для здійснення скринінгу 

і випробування нових антивірусних засобів.  

Запропоновані ліпосомальні глікан-гліколіпідні комплекси, а також 

препарати на основі антиметаболітів і гліканів будуть корисними при 

розробленні систем оздоровлення і захисту рослин від вірусних захворювань.  

Отримана поліклональна гіперімунна антисироватка до вірусу жовтої 

мозаїки квасолі може стати основою для розробки специфічних імунологічних 

систем детекції вірусних хвороб та ідентифікації збудників. 

Виділені ізоляти вірусів поповнили колекцію вірусів рослин, яка 

підтримується в лабораторії вірусів рослин Інституту мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Методичні рекомендації з 

очищення вірусу жовтої мозаїки квасолі та діагностики потівірусів можуть 

застосовуватись у навчальному процесі при проведенні практичних робіт 

студентами і аспірантами, а також відповідними лабораторіями з фітопатології 

й захисту рослин.   

Апробація результатів досліджень. Матеріали роботи доповідались на 

Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ 

Біології» (Львів, 2012), конференції молодих вчених «Биосистема: от теории к 

практике» (Пущино, Росія, 2012; Пущино, Росія, 2013), Міжнародній науково-

практичній конференції «Научное обеспечение картофелеводства, 

овощеводства и бахчеводства: достижения и перспективы» (Алмаати, 

Казахстан, 2013), VIIІ Міжнародній конференції «daRostim Мікробні 

біотехнології: актуальність і майбутнє», (Київ, 2012), ХІІ, ХV з’їздах 

Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (Ялта, 2013; Одеса, 

2017), Mіжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Мікробіологічні аспекти оптимізації продукційного процесу культурних 

рослин» (Чернігів, 2015), Міжнародній науковій конференції «Microbiology 

and Immunology – the development outlook in the 21st century» (Київ, 2016), VIII, 

IX Міжнародних конференціях «Bioresources and viruses» (Київ, 2016; Київ, 

2019), науковій конференції «Мікробіологія і вірусологія – сучасний стан та 

перспективи», присвяченій 90-річчю від дня заснування Інституту 

мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (Київ, 2018), 

Всеукраїнській науковій конференції «Інноваційні агротехнології» (Умань, 

2018), Міжнародній науковій конференції молодих учених, аспірантів і 

студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування 

людства у ХХІ столітті» (Київ, 2018), ІІ Міжнародній науково-практичній 



інтернет-конференції «Біотехнологія: досвід, традиції та інновації» (Київ, 

2018), ХІV науковій конференції молодих вчених «Мікробіологія в сучасному 

сільськогосподарському виробництві» (Чернігів, 2020), а також на наукових 

семінарах Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ. 

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях.  

За темою дисертаційної роботи опубліковано 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. Кількість, обсяг та зміст друкованих праць відповідають вимогам 

МОН України щодо публікацій основного змісту дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора наук і надають авторові право публічного захисту 

дисертації. 

Аналіз представлених рукопису та автореферату дисертації свідчить про 

ідентичність автореферату й основних положень дисертації. Наведені в 

авторефераті наукові положення, висновки і рекомендації в повному обсязі 

розкриті й обґрунтовані в тексті дисертації. 

Аналіз і оцінка змісту дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

складається із вступу, 9 розділів основної частини, загальних висновків, 

списку використаних джерел та  додатків. Загальний обсяг дисертації складає 

388 сторінок комп’ютерного тексту. Фактичний матеріал дисертації подано у 

вигляді 92 рисунків і 46 таблиць. 

Аналіз змісту дисертації. У вступі обґрунтовано актуальність обраної 

теми дисертації, визначено мету та завдання, необхідні для її вирішення, 

об’єкт і предмет дослідження. Сформульовано наукову новизну та розкрито 

практичне значення одержаних результатів, відображено їх апробацію, 

охарактеризовано особистий внесок здобувача.  

В огляді літератури (розділ 1, «Сучасний стан вивчення (+)РНК-геномних 

вірусів рослин») виходячи з актуальності і недостатньої дослідженості питань 

за темою дисертації наведено теоретичне і практичне обґрунтування обраного 

напряму наукової роботи.  Розглянуто проблему економічного значення  

вірусних захворювань сільськогосподарських культур у світовому контексті. 

Здобувачкою 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. Авторкою 

детально розглянуто можливі механізми та чинники вірусостійкості. 

Проведений здобувачкою  аналіз даних літератури надав можливість 

обгрунтувати актуальність обраної теми досліджень, окреслити основні 

напрямки дослідження та конкретизувати і сформулювати  завдання 

дисертаційної роботи. 

У розділі 2  представлені відомості  стосовно матеріалу та методів 

досліджень, використаних здобувачкою. 

Основними об`єктами досліджень були (+)РНК-геномні віруси бобових, 

технічних, плодових (кісточкові) та декоративних культур, як збудники 

захворювань.  

Основні методи досліджень: електронно-мікроскопічні дослідження, 



імунологічні дослідження (ELISA-тест), ЗТ-ПЛР, електрофорез білків, методи 

визначення вмісту білків, вуглеводів, пігментів у рослинних тканинах, 

визначення ферментативної активності (пероксидаза), гістохімічні 

дослідження, біофізичний метод індукції флуоресценції хлорофілу, низка 

методів культури in vitro,в тому числі дослідження антивірусної активності 

препаратів, філогенетичний аналіз за допомогою  програмних пакетів MEGA 

7, комп’ютерний аналіз сиквенсів  за програмою Сканген та статистична 

обробка експериментальних даних за вбудованими функціями прикладного 

пакета «Microsoft Excel».  

Опис матеріалу та методик представлено докладно. Вони відповідають 

принципам науковості, практичності, меті та завданням досліджень.  

У розділі 3 «Виявлення і патогенність (+) РНК геномних вірусів в 

Україні» представлено результати дослідження вірусів сої, квасолі, сливи та 

хости.  

Виявлено, зокрема, що інфікування сої двома потівірусами (вірусом 

мозаїки сої та вірусом жовтої мозаїки квасолі) без помітних змін патогенезу 

уражених рослин свідчить про можливість адаптації вірусу жовтої мозаїки 

квасолі до нового хазяїна (сої) за рахунок змін вірулентності й 

трансмісивності одного із патогенів в умовах змішаної вірусної інфекції і/або 

внаслідок активації мутаційного процесу в популяції вірусу. Показано, що за 

реакціями рослин-індикаторів на інокуляцію вірусом та фізико-хімічними 

характеристиками соєвий ізолят вірусу жовтої мозаїки квасолі належить до 

групи середньовірулентних і відрізняється від типового штаму В-25 та 

ізолятів, які були виявлені в Україні раніше. Здобувачка переконливо 

доводить, що хости є рослинами-резерваторами двох родів вірусів: Potexvirus і 

Tobravirus, що свідчить про важливе епідеміологічне значення хост як 

джерела Tobacco rattle tobravirus в екосистемах України.  

Показано, що виділені в Україні ізоляти вірусів жовтої та звичайної 

мозаїки квасолі, вірусу віспи сливи та Х вірусу хости відрізняються від 

типових штамів цих вірусів, а також від ізолятів, досліджених в Україні у 

попередні роки. Отримані дані свідчить про активну адаптацію досліджуваних 

вірусів до зміни природних умов існування за рахунок високої мінливості, що 

притаманно всім РНК-геномним вірусам. 

У розділі 4 «Особливості вірусної інфекції, вірусного патогенезу та явищ 

вірусостійкості, індукованих (+) РНК-геномними вірусами», 

продемонстровано, що важливим фактором зниження продуктивності рослин, 

інфікованих мозаїчними вірусами є зниження інтенсивності фотосинтезу, 

спричинене вірус-індукованими змінами метаболізму білків і вуглеводів, 

активності антиоксидантних ферментів, а також зниженням інтенсивності 

синтезу хлорофілів і каротиноїдів. Здобувачкою переконливо показано, що 

культура калюсних клітин квасолі, отримана з інфікованих вірусом звичайної 

мозаїки квасолі рослин, є придатною для проведення скринінгу і 

випробування ефективності антивірусних препаратів та оздоровлення рослин, 

свідченням чого є мікроклональне оздоровлення культури in vitro (елімінація 

вірусу) при додаванні до поживного середовища ліпосомального препарату 

глюкану Ganoderma adspersum.  



Здобувачкою було виявлено, що популяція вірусу жовтої мозаїки квасолі, 

що циркулює в агроценозах України, є генетично однорідною: ізоляти, 

виділені з рослин сої, квасолі та люпину належать до одного і того ж штаму 

вірусу, хоча і різняться за характером симптомів, індукованих на рослинах-

хазяях та фізико-хімічними характеристиками. Визначено, що в регіонах 

Центральної України циркулюють ізоляти вірусу віспи сливи, які належать до 

штаму D (Dideron).  Український ізолят вірусу звичайної мозаїки квасолі є 

некротичним штамом NL4 та належить до патогрупи VII.  

У розділі також представлено дослідження з визначення шляхів 

передання вірусу звичайної мозаїки квасолі та показано, що частота 

передавання вірусу насінням сягає понад 70 %. 

За результатами досліджень властивостей промоторів синтезу вірусних 

РНК, наданих у розділі 5 «Біологічні, фізико-хімічні та серологічні 

властивості  (+) РНК геномних вірусів» здобувачкою зроблено висновок на 

підтримку точки зору інших дослідників щодо наявності динамічної системи 

функціонально різних первинних сиквенсів і вторинних структур, які 

детермінують численні функції геномних і субгеномних промоторів, що 

суперечить висновкам авторів кількох публікацій щодо провідної ролі 

нуклеотидних послідовностей або їх вторинних структур у забезпеченні 

активності промоторів.  На основі встановлених авторкою властивостей 

вірусних промоторів запропоновано гіпотетичні моделі синтезу геномних і 

субгеномних РНК тобамовірусів із використанням дволанцюгових і кільцевих 

матриць, які цілком узгоджуються з отриманими результатами і даними 

літератури.  

У розділі 6  «Молекулярна структура (+) РНК- геномних вірусів» надано 

результати філогенетичного аналізу та в результаті порівняльного 

комп’ютерного аналізу подібності філогенетичних дерев, консервативних 

нуклеотидних мотивів і замін нуклеотидів у різних видів і штамів вірусів, 

виділених із рослин різних родин у різних регіонах планети з контрастними 

геологічними, кліматичними та екологічними умовами, здобувачкою вперше 

виявлено паралельну мінливість вірусів на молекулярно-генетичному рівні і 

висунуто гіпотезу щодо її молекулярно-генетичних механізмів. 

Розділ 7 «Сигнально-регуляторні компоненти експресії вірусних генів» 

презентує результати  біоінформатичного аналізу сигнальних і регуляторних 

елементів в геномних сиквенсах РНК-вмісних вірусів. Здобувачкою 

встановлено наявність подібних регуляторно-сигнальних нуклеотидних 

мотивів у груп вірусів, виділених із різних видів рослин. Комп‟ютерний аналіз 

замін нуклеотидів у геномних сиквенсах десяти пар близько споріднених 

штамів Х-вірусу картоплі (ХВК) з однаковою довжиною геномів і розміром 

генів показав значне варіювання частоти замін залежно від пар нуклеотидів і 

штамів, довжини та локалізації ділянок геномів і генів, а також типу замін та 

їх кодонних позицій. За результатами комп‟ютерного аналізу вибірковості 

кодонів і спонтанних замін нуклеотидів у шести штамів вірусу карликовості 

сої було підтверджено наявність високої вибірковості дикодонів у генах вірусу 

карликовості сої та високу залежність видів (варіантів) переважних дикодонів 

від перекривання генів. Виявлено і досліджено властивості консервативних 

нуклеотидних мотивів і стеблових петель у субгеномних (sg) промоторах двох 



генів 38-ми тобамовірусів. Дисертанткою вперше було встановлено високу 

консервативність (функціональну важливість) первинних нуклеотидних 

послідовностей у різних видів тобамовірусів, що свідчить про наявність 

динамічної системи функціонально різних первинних сиквенсів і вторинних 

структур, які детермінують численні функції геномних і субгеномних 

промоторів.  Висловлено припущення щодо молекулярних механізмів 

утворення гомологічних рядів – можливість фіксації лише тих нуклеотидних 

замін, які 7 не порушують тонко збалансованого функціонування кількох 

генетичних кодів в одній клітині. Методами порівняльного комп‟ютерного 

аналізу консервативних компонентів у геномних промоторах тобамовірусів 

встановлено наявність висококонсервативних нуклеотидних мотивів, подібних 

ICR2 та D1L3S3 на 3´ кінцеві ділянки геномних РНК 38-ми досліджених 

штамів тобамовірусів. Запропоновано 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. 

Висновки достовірні, обґрунтовані, конкретні та випливають із 

великого матеріалу багаторічних досліджень.  

Зауваження щодо змісту дисертації. Робота виконана на високому 

науково-методичному рівні, має велике значення для науки і практики. Однак, 

поряд із безсумнівними позитивними сторонами містить окремі недоліки. До 

них відносимо наступні: 

1. У літературному огляді доцільно було б детальніше зупинитися на 

ролі антиоксидантної  системи у формуванні резистентності до вірусної 

інфекції, оскільки це питання піднімається у результатах та обговоренні. 

2. У розділі 2 є деякі похибки у назвах наукових установ системи 

НААН України. За опису методики ПЛР краще застосовувати більш 

усталений вираз «реакційна суміш» замість «компоненти реакції». На стор 106 

послідовність праймерів краще надати у загальноприйнятому вигляді, тобто 

великими літерами. Окремі похибки друку відмічено на сторінках 94, 97, 107, 

106.  

3. У розділі 3 на стор. 115 краще було б вживати вираз «розмір» а не 

«довжина фрагменту ампліфікації». Замість виразу «диференційні сорти» 

краще вживати «сорти, що дають можливість диференціації». 

          4. Здобувач зазначає, що збільшення рівня інфікованості ВЗМК виникає 

при недотриманні агротехнічних вимог щодо контролю чисельності популяції 

переносника - попелиць – до яких ще вірусів, досліджених Вами, існує 

можливість застосування контролю чисельності переносників як методу 

обмеження поширення вірусу? 

5. На стор. 147 при описі об’єктів використано  вираз «кісточкові 

фруктові дерева», замість якого краще було застосувати «кісточкові культури» 

або «кісточкові плодові культури» та перелічити їх назви у дужках. 

6.Негативний результат тестування рослин з культури in vitro на віруси 

інколи може бути отриманий частково за рахунок впливу умов культури in 

vitro або тривалого пасажування. Чи не доцільно додатково перевірити 

санітарний статус рослин після хемотерапії на етапах адаптації  до умов in 

vivo? 




