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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Віруси, як облігатні, внутрішньоклітинні патогени 
уражують всі основні сільськогосподарські культури, нерідко спричиняючи серйозні 
епіфітотії, а відтак становлять серйозну загрозу продовольчій безпеці людства 
(Jones, 2019). Серед вірусних збудників захворювань рослин найбільш поширеною є 
група патогенів, що мають геноми, представлені одноланцюговими (+)РНК (Hull, 

2014). Використання спрощених стратегій реплікації вірусів та експресії їхніх 
геномів надає їм очевидних переваг перед іншими вірусними патогенами в інвазії 
рослини-хазяїна (Koonin et al., 2006).  

Кожна вірусна патосистема має свої біологічні й епідеміологічні особливості, 
відтак не існує єдиного підходу до обмеження негативного впливу вірусних 
захворювань на рослинний організм. Успіхи боротьби з вірусними хворобами 
рослин залежать в першу чергу від розуміння екології вірусів і особливостей 
вірусних патосистем, знання біологічних та структурно-функціональних 
характеристик збудників, а отже, і цілком обґрунтованої оцінки епідеміологічного 
потенціалу в кожній конкретній екосистемі. 

Чисельність вірусів неможливо контролювати хімічними засобами, отож 
профілактичні заходи зводяться, головним чином, до просторової ізоляції, видалення 
інфікованих рослин та застосування інсектицидів задля обмеження розмноження на 
культурних рослинах комах-переносників інфекції, що значною мірою ускладнює 
проблеми чистоти довкілля. Альтернативою хімічним методам боротьби можуть 
бути підходи, основані на використанні генетичної стійкості, яка контролює 
характер взаємовідношень між рослиною та вірусом. Знання молекулярних основ 
розвитку вірусних інфекцій і механізмів рослинної резистентності є конче 
необхідними для спрямованої селекції стійких до вірусів рослин і є актуальними як у 
фундаментальному, так і практичному сенсі.  

З часів становлення вірусології як науки і донині боротьба з хворобами 
ґрунтується переважно на використанні стійких сортів рослин, створених методами 
класичної селекції (Grumet, 1994; Khalid et al., 2017; Sun et al., 2019). У виробництві 
овочів і тютюну використовуються міжвидові гібриди зі стійкістю одразу до кількох 
патогенів (Piosik et al., 2019, Liao et al., 2017). Хоча традиційна селекція рослин все 
ще займає важливе місце у створенні стійких рослин, селекційний процес, зокрема 
одержання кросів і бекросів, є довготривалим, а відбір потрібного стійкого до вірусів 
потомства значно ускладнюється через велику різноманітність реакцій на ураження 
новими формами патогенів, що з’явились у результаті мутагенезу. Високий рівень 
мінливості РНК-геномних вірусів призводить до виникнення нових штамів, здатних 
долати спадкову стійкість новостворених сортів до патогенів. 

З 80-х років минулого сторіччя як інструмент бридингу стійких форм рослин у 
багатьох культур використовуються молекулярні маркери, зчеплені або асоційовані з 
цільовими генами. Використання цих маркерів дозволяє накопичувати гени 
стійкості, проводити ретельний відбір генотипів з відповідними інтрогресованими 
генами в масиві чужорідного генетичного матеріалу, а також здійснювати генетичне 
картування генів стійкості (Grube et al., 2000). Не зважаючи на значну кількість 
досліджень, пов’язаних із застосуванням молекулярних маркерів, завдання 
прискореної селекції рослин на вірусостійкість залишається актуальним. Зусилля 
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вчених наразі направлені на пошук більш дешевих та нескладних у виконанні 
селекційних маркерів, зокрема серед консервативних вірусних компонентів. До них 
належать і детермінанти вірусоспецифічності (окремі нуклеотидні сайти або їхні 
комбінації), а також енхансери, промотори, контексти стартових і термінальних 
кодонів транскрипції та трансляції, супресори посттранскрипційного мовчання генів 
тощо. Серед можливих маркерів найменше вивченими залишаються регуляторні 
сигнали вірусів, причетні до активації захисних механізмів у рослин. Одним з 
ефективних і простих способів виявлення подібних маркерів вбачається 
застосування методів комп’ютерного аналізу сиквенсів, адже аналіз промоторних 
ділянок вірусного геному дозволяє зробити висновок про здатність до репродукції 
вірусів в рослині-хазяїні. Такий підхід дає можливість здійснювати багатофакторний 
процес селекції, який базувався в основному на принципі проб та помилок.  

Глибокі дослідження структурно-функціональної організації геномів, зокрема, 
регуляторних первинних послідовностей і вторинних структур геномів (+)РНК 
вірусів, що циркулюють в агроценозах України, на нашу думку, допоможуть 
вирішити такі фундаментальні й прикладні проблеми, як імунітет і стійкість рослин, 
селекція і добір сортів рослин, стійких до вірусів, сумісність у системі вірус-хазяїн і 
використання в рослинництві природних та індукованих захисних механізмів 
рослин. Такі дослідження, поза всяким сумнівом, сприятимуть прогнозуванню 
вірусних епіфітотій, моніторингу, діагностиці та контролюванню вірусних інфекцій. 
Вирішення зазначених проблем, в свою чергу, слугувати запорукою підвищення 
урожайності та якості товарної продукції важливих сільськогосподарських культур. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана в рамках основного 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.). 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є встановлення 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. 

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання: 
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─ Виявити та діагностувати хвороби рослин, спричинені (+)РНК-геномними 
вірусами, встановити їх патогенність та розповсюдженість в Центральній Україні.  
─ Вивчити особливості вірусних інфекцій і характерних для них реакцій у 
рослин-хазяїв та рослин-індикаторів.  
─ Дослідити біологічні, фізико-хімічні та серологічні властивості модельних 
вірусів. 
─ Дослідити біологічну варіабельність вірусних ізолятів, ступінь їхньої 
спорідненості та філогенетичні зв’язки зі штамами, депонованими в міжнародних 
генбанках вірусів. 
─ Дослідити перебіг вірусних інфекцій в рослинах та культурах тканин і органів 
in vitro в нормі та за дії комплексних антивірусних препаратів за участю окремих 
антиметаболітів, мікробних та грибних гліканів, синтетичних і бактеріальних 
поверхнево-активних речовин. 

─ Розробити рекомендації з отримання очищених препаратів вірусу жовтої 
мозаїки квасолі та методи культивування калюсних клітин квасолі, інфікованої 
вірусами, і оздоровлення рослинних тканин від вірусів із застосуванням 
комплексних антивірусних препаратів. 
─ Дослідити наявність вірусу звичайної мозаїки квасолі в генеративних органах 
квасолі та можливість передачі вірусу інфікованим насінням. 

─ Провести комп'ютерний пошук і порівняльний аналіз нуклеотидних 
послідовностей і вторинних структур, причетних до регуляції взаємовідносин 
(+)РНК-геномних вірусів з рослинами. 
─ Методом комп’ютерного аналізу дослідити подібність та мінливість 
виявлених консервативних нуклеотидних мотивів і спонтанних замін нуклеотидів у 
різних видів (+)РНК-геномних вірусів рослин. 
─ Дослідити регуляторні сигнали ініціації синтезу геномних і субгеномних РНК 
тобамовірусів. 

Об’єкт дослідження – функціонування монопартитних (+)РНК-геномних 
вірусів рослин. 

Предмет дослідження – патогенність, структурно-функціональні властивості 
вірусів, їх взаємовідносини з рослинами-хазяями, шкодочинність і захисні реакції 
рослин, регуляторні сигнали експресії вірусних генів. 

Методи дослідження. У процесі проведення наукових досліджень за темою 
дисертаційної роботи було використано широкий спектр методів дослідження: 

вірусологічних (методи біологічного тестування вірусів, візуальної діагностики 

вірусних захворювань, польові дослідження розповсюдженості вірусів), біохімічних 
(дослідження фізіологічних параметрів рослин), молекулярно-біологічних 
(імуноферментний аналіз, ІФА), полімеразна ланцюгова реакція зі зворотною 
транскрипцією (ЗТ-ПЛР), електрофорез білків і нуклеїнових кислот, виділення 
тотальної РНК із рослинного матеріалу), мікроскопічних (світлова та трансмісивна 
електронна мікроскопія), біоінформатичних (філогенетичний і комп’ютерний аналіз 
високо консервативних первинних нуклеотидних послідовностей і вторинних 
структур у вірусних генах), а також методи статистичної обробки даних.  

Наукова новизна одержаних результатів. В агроценозах України виявлено 

вірусні інфекції, що викликаються монопартитними (+)РНК-геномними вірусами, 
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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 
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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. До таких мішеней відносяться виявлені нами відмінності 
регуляторних сайтів експресії вірусних і клітинних генів, зокрема, контекстів 
стартових і термінальних кодонів трансляції, промоторів синтезу геномних і 
субгеномних РНК, типів і частоти використання синонімічних кодонів стандартного 
генетичного коду тощо.  

Розроблений нами алгоритм комп’ютерного пошуку консервативних сайтів 
геномних сиквенсів є простим, швидким і дешевим способом виявлення 
регуляторних сайтів експресії вірусних генів, які вважаються перспективними 
модельними об’єктами для проведення важливих фундаментальних і прикладних 
вірусологічних досліджень.  

Нуклеотидні послідовності гена білка оболонки вірусів, виявлені нами 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 нами склад середовища Гамборга-Евелега для культивування 
калюсу квасолі та розроблена модельна система калюс – вірус звичайної мозаїки 
квасолі, може бути використана 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 бути використана 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 
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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.   

Особистий внесок здобувача. Роботу виконано в лабораторії вірусів рослин 

Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Основні 
дослідження за темою дисертації, розробку завдань досліджень, планування і 
проведення експериментів, їх обробку та інтерпретацію, аналіз літератури, 
написання наукових статей виконані автором особисто. Здобувачем самостійно було 
проведено моніторинг розповсюдженості вірусу мозаїки сої, вірусу віспи слив та 
вірусу жовтої мозаїки квасолі в різних екологічних регіонах України, накопичення 
та очищення вірусів, імуноферментний аналіз, оптимізовано умови проведення ЗТ-

ПЛР та здійснено аналіз отриманих результатів.  
Планування стратегії досліджень і експериментів, обговорення концепції й 

результатів, формування основних положень і висновків дисертаційної роботи, 
підготовку публікацій за отриманими даними проведено за участю наукового 
консультанта, д.б.н., проф. О.Г. Коваленка.  

Дослідження змін функціонального стану і активності фотосинтетичного 
апарату рослин здійснено разом із к.б.н. Гуляєвою Г.Б. Біологічне тестування 
вірусів, створення серологічних систем діагностики, очищення вірусів були виконані 
автором за безпосередньої участі пров. інж. Краєвої Г.В. Дослідження інфікованих 
зародків квасолі методами флуоресцентної мікроскопії досліджено разом з к.б.н. 
Ліхановим А.Ф. (Національний університет біоресурсів і природокористування 
України). Вивчення антивірусної активності комплексних препаратів в культурі 
живців картоплі in vitro здійснено у співпраці з н.с. Волковою І.В. та н.с. 
Петренко О.М. (Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 
виробництва НААН України). Дизайн праймерів і створення діагностичних тест-

систем виконано спільно з к.с.-г.н. Антіповим І.О. та к.б.н. Гринчук К.В. 
(Національний університет біоресурсів і природокористування України). 
Біоінформатичний аналіз геномних сиквенсів виконано разом з д.б.н. 
Щербатенком І.С. Зазначені науковці є співавторами відповідних публікацій. 

Автор висловлює щиру вдячність професору, д.б.н. О.Г. Коваленку за наукове 
керівництво і організацію роботи та д.б.н. І.С. Щербатенку за допомогу у проведені 
біоінформатичних досліджень і цінні поради при написанні роботи.  

Апробація результатів дисертації. 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, 
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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. 

Публікації. 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. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота містить традиційні 
розділи: огляд літератури, матеріали і методи досліджень, результати 
експериментальних досліджень (4 розділи), аналіз та узагальнення результатів, 

висновки і додатки. Список використаних джерел літератури включає 491 

публікацію. Робота викладена на 388 сторінках машинописного тексту. Фактичний 
матеріал дисертації подано у вигляді 92 рисунків і 46 таблиць. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

Розділ «Огляд літератури» під назвою «Сучасний стан вивчення (+)РНК-

геномних вірусів рослин» представлений трьома підрозділами, в яких 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. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Основними об`єктами досліджень були (+)РНК-геномні віруси бобових, 
технічних, кісточкових та декоративних культур, як збудники захворювань. Для 
дослідження збудників обстежували та відібрали рослини з чітко вираженими 

симптомами вірусного ураження, типовими для досліджуваного вірусу.  
Електронно-мікроскопічні дослідження морфології й модальної величини 

вірусних часток в очищених вірусних препаратах чи рослинних екстрактах 
проводили відповідно до методики (Doane, 1986) в трансмісійному електронному 
мікроскопі JEM 1400 (JEOL Ltd., Японія) за інструментального збільшення 20000-

50000. 
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Для виявлення вірусних антигенів використовували імунологічні тест-системи 
до вірусу мозаїки сої, вірусу жовтої мозаїки квасолі, вірусу мозаїки люцерни 

(«Agdia», США) та Х-вірусу картоплі (Інститут сільськогосподарської мікробіології 
та агропромислового виробництва НААН України). 

Електрофорез білків проводили в денатуруючих умовах у вертикальних 
пластинах із використанням 12 % розділювального та 5 % концентрувального 
поліакриламідного гелю в системі Лемлі (Laemmli, 1970) впродовж 3 год. 

Денатурацію білків здійснювали шляхом нагрівання зразків на водяній бані за 95º С 
впродовж 4 хв. 

Вміст білків у клітинних екстрактах здорових та інфікованих рослин визначали 
за методом Bradford (Bradford, 1976). Вміст вуглеводів в клітинних екстрактах 
здорових та інфікованих рослин визначали в реакції з 0,2 %-ним розчином антрону в 
концентрованій H2SO4 (Fales, 1951). Активність пероксидази визначали 
спектрофотометричним методом за Бояркіним (Бояркин, 1951). Гістохімічне 
визначення локалізації пероксидази здійснювали за бензидиновою реакцією 
(Паушева, 1988; Фурст, 1979). Внутрішньоклітинні включення в епідермісі листків 
інфікованих рослин виявляли шляхом фіксації препаратів рідиною Карнуа або 3 % 

трихлороцтовою кислотою. Після фіксації препарати фарбували барвником Гімза 
(Гольдин, 1963). Вірусні включення в структурі ядер і цитоплазми клітин 
зовнішнього епідермісу, а також середнього шару внутрішнього інтегумента 
інфікованих зародків виявляли методом люмінесцентної мікроскопії із 
застосуванням як люмінофора акридинового оранжевого (Паушева, 1988). 

Для визначення вмісту пігментів в листках інфікованих та здорових рослин 
використовували спектрофотометричний метод (Починок, 1976). Концентрацію 
хлорофілів а і b розраховували за рівняннями Wintermans та De Mots (Wintermans, 

1965). Концентрацію каротиноїдів у сумарній витяжці пігментів обчислювали за 
рівнянням Wettstein (Wettstein, 1957). Дослідження змін функціонального стану і 
активності фотосинтетичного апарату здорових і уражених вірусами рослин 
виконували біофізичним методом індукції флуоресценції хлорофілу, фіксуючи дані 
портативним приладом «Флоратест» (Чернюк, 1999).  

Сім’ядолі, зародки, листкові і стеблові експланти культивували на 
модифікованих нами живильних середовищах Мурасіге-Скуга (Murashige, 1962) і 
Гамборга-Евелега (В5) (Gamborg, 1968), із додаванням кінетину та 2,4-

дихлорфеноксиоцтової (2,4-Д) кислоти. Культивування експлантів до утворення 
калюсу проводили в термостаті при 24-25 ºС впродовж двох тижнів, після чого 
колби з культурами поміщали до люмінестату з освітленістю 5 000 лк та 16-

годинним фотоперіодом. Пасаж культур проводили з інтервалом 1-1,5 місяця. 
Як антивірусні чинники в роботі використовували розгалужений дріжджовий 

манан, вилучений із клітин Candida maltosa (Kovalenko, 2009), синтетичні речовини: 
2,4-діоксогексагідрo-1,3,5-триазин, діацетил-ДГТ, ціаногуанідин, рамноліпід (РЛ), 
комплекс РЛ з полісахаридом (PS17), а також два ліпосомальні глікан-гліколіпідні 
комплекси (ГГК-3 та ГГК-4), сформовані на основі водорозчинного глюкану з 
міцелію базидіального гриба Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk (ГГК-3) та суми 
гліканів (манан з клітин Candida maltosa, глюкан Ganoderma adspersum, 

позаклітинний глюкуроноксиломанан Tremela mesenterica Ritz.: Fr.) (ГГК-4). В 
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якості поверхнево активних речовин (ПАР) застосовували алкансульфокислоти (в 
складі емульгатора Е-30) (Kovalenko, 2009) або вторинні метаболіти біокомплексу 
(рамноліпіди, виділені з культуральної рідини) Pseudomonas sp. PS17. 

Дослідження антивірусної активності препаратів in vitro проводили, додаючи 
досліджувані речовини до інокулюму (вірусу тютюнової мозаїки) за 30 хв до 
інокуляції. Як рослини-індикатори використовували: дурман Datura stramonium L. 

та Datura metel L., тютюн Nicotiana tabacum L. сорту Імунний 580 і Nicotiana 

sanderae Hort. Механічну інокуляцію рослин вірусом здійснювали за 

загальноприйнятими методиками (Vuittenez, 1972; Гиббс, 1978). 

Сумарну РНК виділяли з використанням комерційного набору «РИБО-Сорб» 
(«AmpliSens», РФ). Реакцію зворотної транскрипції проводили з використанням 
комерційного набору «Реверта-L» («AmpliSens», РФ), згідно з протоколом 
виробника. Розподіл продуктів ЗТ-ПЛР ампліфікації після електрофорезу (150V, 90 

хв) у 1,5 % агарозному гелі візуалізували флуоресцентним інтеркалюючим 
барвником – бромідом етидію за допомогою УФ трансілюмінатора (T-312-C). 

Екстракцію ДНК з агарозного гелю проводили за допомогою набору реагентів 
«ДНК-сорб» («AmpliSens», РФ). 

Філогенетичні дерева амінокислотних та нуклеотидних послідовностей 
будували методом зв’язування найближчих сусідів (NJ) (Saitou, 1987) за 

використання оптимальних еволюційних моделей. Для філогенетичного аналізу 
застосовували програмні пакети MEGA 7. Подібність геномних сиквенсів ВЗМК за 
їх попарного порівняння було обчислено за допомогою Species Demarcation Tool та 
представлено у вигляді діаграми кольорових блоків (Muhire, 2014). 

Комп’ютерний аналіз сиквенсів проводили за програмою Сканген 
(Щербатенко, 2003), яка містить ряд коротких вузькоспеціалізованих програм 

(утиліт), об’єднаних загальним модулем управління. Спеціалізовані утиліти, 

написані мовою QB64, використовували для вирізання промоторних ділянок генів, 

трансформації сиквенсів у двосимвольні алфавіти, пошуку консервативних сайтів, 
виявлення подібних мотивів у геномних сиквенсах, зчитування сайтів заданої 
довжини з одного сиквенса і пошук подібних йому сайтів у решти сиквенсів.  

Частина нуклеотидних сайтів, наведених у роботі, подана як кДНК вірусних 
РНК з використанням кодів нуклеотидів, рекомендованих Міжнародним 
біохімічним союзом (IUB): A, T (U), G, C – стандартні нуклеотиди; R – пуринові 
(puRine, A/G); Y – піримідинові (pYrimidine, C/T); S – сильні (Strong, G/C); W – 

слабкі (week, A/T). 

Статистичну обробку експериментальних даних проводили за параметричними 
критеріями нормального розподілу варіант (Молостов, 1966). Статистичні 
показники – середнє арифметичне, середню квадратичну похибку та стандартне 
відхилення розраховували за вбудованими функціями прикладного пакета 
«Microsoft Excel». Статистичну значимість відмінностей між середніми величинами 
Р≤0,05 оцінювали за критерієм Ст’юдента. Критерієм достовірності топології 
філограм слугували індекси повторень (bootstrap), отримані за допомогою бутстреп 
аналізу. 
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ВИЯВЛЕННЯ І ПАТОГЕННІСТЬ (+)РНК-ГЕНОМНИХ ВІРУСІВ В 
УКРАЇНІ 

Віруси сої, виявлені в Центральній Україні. Поширеність вірусних 
захворювань сої в польових умовах вивчали за результатами обстежень цієї 
культури в різних екологічних регіонах України – Києва (дослідні ділянки Інституту 

мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України та Національного 
наукового центру «Інститут землеробства НААН»), Вінниці (стаціонарні поля 
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН) і Черкас (Драбівське 
дослідне поле Черкаського інституту агропромислового виробництва НААН). На 
обстежених ділянках виявлено рослини з чіткими ознаками вірусного захворювання 
– пригнічення росту, зморшкуватість та деформації листкової пластинки, 
посвітління жилок, жовто-зелена плямистість, віспоподібна пухирчастість (рис. 1). У 
рослинах із симптомами вірусного ураження методом ЗТ-ПЛР було виявлено вірус 
мозаїки сої (ВМС), про що свідчить наявність в агарозному гелі специфічних 
продуктів ампліфікації часткової послідовності гена білка оболонки (СР) довжиною 
194 п.н. (рис. 2). Методом ІФА антигенів вірусу мозаїки люцерни, який може 
спричинювати подібні симптоми – яскраву мозаїку або плямистість листкової 
пластинки у вигляді яскраво-жовтих та зелених ділянок, в дослідних зразках не 
виявлено. 

 
 

 

 

 

Для дослідження кола рослин-хазяїв і реакцій рослин-індикаторів було 
проведено біологічне тестування. Характер симптомів, які спостерігались після 

інокуляції рослин вірусовмісним екстрактом, свідчив про наявність в інокулюмі 
змішаної інфекції двома вірусами – ВМС та вірусом жовтої мозаїки квасолі (ВЖМК) 

(табл. 1).  
Модифікований нами метод препаративного виділення ВЖМК з уражених 

рослин, що ґрунтується на застосуванні трис-тіогліколевого буфера (рН 8,3) з 

Рис. 2 Електрофореграма продуктів 
ЗТ-ПЛР аналізу визначення 
фрагментів гена СР ВМС 
Примітки: М – маркер молекулярної 
маси, К–– негативний контроль 

Рис. 1 Симптоми вірусного ураження рослин 
сої сортів Оксана (А) та Монада (Б, В) 
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додаванням інгібіторів рослинних ферментів і 1 % неіонного детергента Тритон Х-

100 та одного циклу диференціального центрифугування, забезпечує високий вихід 
інтактних вірусних частинок, практично повністю очищених від клітинних 
компонентів. Отриманий інфекційний вірусний препарат відповідає вимогам, що 
висуваються до антигенів для отримання специфічної антисироватки, а також 
дослідження структури, складу і фізико-хімічних параметрів ВЖМК. 

 

Таблиця 1 

Біологічне тестування вірусів (ВЖМК та ВМС) 
 

Вид рослини-

індикатора 

Симптоми хвороби, характерні для 

ВЖМК ВМС 

Aizoaceae 

Tetragonia expansa L. локальні некрози - 

Amaranthaceae 

Gomphrena globosa L. 
локальні некрози з рожевою 
облямівкою  - 

Atriplex hortensis L. - 
локальні некрози на 
інокульованих листках 

Chenopodium alba L. - локальні некрози 

Ch. аmaranticolor 

(Coste & A. Reyn.) 

хлоротичні локальні 
ураження, пожовтіння 
жилок деформація листків  

- 

Ch. quinoa Willd 
поодинокі хлоротичні 
локальні ураження 

хлоротичні локальні ураження 

по всій поверхні листка 

Lupinus luteus локальні некрози системна інфекція, хлороз 

Fabaceae 

Dolichos biflorus L. - локальні некрози 

Phaseolus vulgaris L. 

системна жовта мозаїка, 
скручування та деформація 
листків, строкатість бобів, 
низькорослість 

- 

Vicia faba L. 

хлороз жилок, зелена/жовта 
мозаїка, некротизація, 

скручування листків  
- 

Glicine max Merr - 

зморшкувата мозаїка, світло-

зелена і жовта плямистість, 
низькорослість, закручування 
країв листка до низу 

Vigna sinensis L. - латентна інфекція 

Trifolium repens L., Pisum sativum L., Cucumis sativum L., Petunia hybrida Villm, Nicotiana 

glutinosa L., N. rustica L. були нечутливими до вірусу.  
Примітка: «-» – відсутність симптомів ураження 

Отже, у процесі дослідження вірусів сої вперше показано наявність в рослинах 
змішаної інфекції двох вірусів – ВМС та ВЖМК, що свідчить про збільшення 
спектру вірусів, які беруть участь в процесі комплексного інфікування сої та 
призводить до зміни патогенезу й епідеміологічних властивостей (вірулентності і 
трансмісивності) цих вірусів. 
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Виявлення та ідентифікація вірусів квасолі. У процесі обстеження посівів 

квасолі (Phaseolus vulgaris L.) на дослідних ділянках Національного наукового 
центру «Інститут землеробства НААН» та в фермерських господарствах Київщини 

нами були відібрані зразки уражених рослини, що мали характерне мозаїчне 

строкате забарвлення листя у вигляді світло-жовтих і зелених плям та нерівномірної 
мозаїки вздовж листових жилок; тканини поблизу останніх набували, як правило, 
більш насиченого зеленого кольору. Окрім того, спостерігались деформаційні зміни 

листкової пластинки. В результаті тестування відібраних зразків на наявність 
вірусів, найбільш поширених на квасолі, методом ЗТ-ПЛР було виявлено вірус 
звичайної мозаїки квасолі (ВЗМК). 

Позаяк за характером симптомів, індукованих на рослинах-хазяях, 

досліджуваний ізолят значно відрізнявся від виявлених в Україні раніше, а на 
квасолі вірус спричинював не лише характерні для ВЗМК морфологічні зміни, а й 
системну некротизацію судинної системи уражених рослин, було висунуто 
припущення, що даний ізолят належить до А серотипу ВЗМК – вірусу звичайної 
некротичної мозаїки квасолі (ВЗНМК). Донині циркуляції ВЗНМК в агроценозах 
України не спостерігалось. Відтак нам належало провести патотипування ізоляту із 
залученням сортів квасолі, що використовуються для диференціювання штамів 
(Drijfhout, 1978). Так, за реакціями сортів рослин-диференціаторів, отриманих нами 
з інформаційної мережі генетичних ресурсів (Germplasm resources information 

network), було встановлено, що виділений ізолят належить до патогрупи VII (табл. 
2).  

Таблиця 2 

Патотипування ізолятів ВЗМК за допомогою різних сортів квасолі 

Сорт Гени стійкості Симптоми ЗТ-ПЛР 

Dubbele witte жодного 
Системна мозаїка, 
скручування листя 

+ 

Sutter pink,  

Stringless green refugee 
i Системна мозаїка + 

Redland’s greenleaf C, 

Imuna 
i, bc-u, bc-I Системна мозаїка + 

Redland’s greenleaf B, 

Great northern UI 123 
i, bc-u, bc-I

2
 Системна мозаїка + 

Sanilac, Red mexican UI 

34, Michelite-62 
i, bc-u, bc-2 

Хлоротичні локальні 
некрози  

+ 

Pinto UI 114 bc-u, bc-I, bc-2 Локальні некрози  + 

Great northern UI-31, 

Monro 

bc-u, bc-1
2
, 

bc-2
2
 

Локальні некрози, системна 
некротична мозаїка  + 

Top crop  I, bc-I Безсимптомні - 

Amanda I, bc-I
2
 Безсимптомні - 

Примітки: І – домінантний ген стійкості; bc-1, bc-2 – рецесивні гени стійкості, 
які мають по два алелі кожний (bc-1

2
, bc-2

2
); bc-u – «хелперний» алель, що не 

визначає стійкості до ВЗМК, але необхідний для експресії стійкості алелями bc-1, 

bc-2, bc-1
2
, bc-2

2; «-» – негативний результат ЗТ-ПЛР 
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Цей ізолят спричинював утворення некротичних локальних уражень на 
інокульованих листках квасолі сортів Monroe і Great northern UI-31, на 
неінокульованих листках – системну мозаїку і некротизацію жилок. Водночас вірус 

індукував некротичні ураження на інокульованих листках квасолі сортів Sanilac, Red 

Mexican UI 34, Michelite-62 та Pinto UI 114 з рецесивними локусами гена bc-2 і не 
викликав симптомів системного некрозу або локальних уражень у рослин Top Crop 

та Amanda із домінантним геном стійкості I. Досліджуваний ізолят дещо відрізнявся 
від стандартних штамів за характером симптомів на сортах-диференціаторах IV та V 

груп патогенності, що може свідчити про новий, дещо відмінний від класичних, тип 
взаємодії вірусу із генами стійкості Ph. vulgaris. Цей тип характеризується здатністю 

вірусу долати стійкість, обумовлену алелями гена bc-2. 

Вірус віспи слив, що циркулює в Україні. Віспа слив («шарка») – це 
небезпечне карантинне вірусне захворювання кісточкових дерев, збудником якого є 

вірус віспи слив (ВВС, Plum pox virus). В Україні ВВС вперше був виявлений в 1967 
році (Piskun, 1969). Вважається, що Україна належить до зони центральних та 
східних країн Європи, де вірус віспи слив з’явився відносно давно, але рівень його 
розповсюдження зберігається досить високим (Roy, 1994). 

Впродовж весни 2016 р. в трьох регіонах Центральної України ми виявили 
хворі дерева сливи та груші із симптомами, подібними до таких, що спричинює 

вірус віспи слив, а також дерева черешні із симптомами, характерними як для ВВС, 
так і вірусу мозаїки яблуні (ВМЯ, Apple mosaic virus) – одного з найбільш 
поширених вірусів, здатного уражувати більше як 65 видів рослин родини Rosaceae. 

Зовнішні ознаки вірусного ураження на листках дерев проявлялись у вигляді 
жовтуватих концентричних кілець, жовтих смуг та хлоротичних цяток по всій 
поверхні листка, посвітління жилок та незначної деформації листкової пластинки 
(рис. 3). Слід зазначити, що про циркуляцію ВВС та наявність подібних симптомів в 
центральних регіонах України раніше не повідомлялось. 

Для біологічної діагностики збудника були використані традиційні трав'янисті 
індикаторні рослини. Встановлено, що симптоми ураження чутливих видів рослин-

хазяїв не відрізнялись від таких, що спричинює ВВС. Методом ЗТ-ПЛР було 
виявлено ВВС в зразках листків сливи і груші з характерними симптомами «шарки». 
У зразках черешні з вірусоподібними симптомами методом ЗТ-ПЛР послідовностей, 
характерних для «черешневого» штаму ВВС, а також для ВМЯ нами не виявлено. В 
результаті диференціювання вірусів методом ЗТ-ПЛР зі штамоспецифічними 
праймерами ізоляти з груші і сливи було віднесено до штамів Dideron (рис. 4). 

Отримані нами результати є важливими для розуміння епідеміологічної ролі цього 
ізоляту вірусу віспи сливи, вперше виявленого нами у Черкаській області. 

Віруси, виявлені у рослин хости. X вірус хости (ХВХ) вважають одним із 
найбільш загрозливих збудників вірусних захворювань цих декоративних рослин. 
Глобалізація торгівлі квітковими рослинами значно підвищує ризик 
розповсюдження вірусу (Wei, 2013). В нашій роботі були досліджені зразки листків 
Hosta lanceolata і Hosta pantaginea з ознаками вірусного ураження, відібрані із 
приватних колекцій садових рослин в Обухівському районі (с. Плюти). На уражених 
рослинах спостерігалась плямистість листків, локалізована в основному вздовж 
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жилок (рис. 5 а). Цей тип симптомів може бути викликаний й іншими вірусами, але 
не є результатом генних мутацій здорових рослин. 

 

               
 

 

 

 

 
 

Окрім хлоротичної плямистості вздовж жилок на уражених листках були 
виявлені також симптоми у вигляді нерівномірних жовтих плям, кілець, смуг, а 
також мозаїчності. Уздовж жилок листка спостерігалися коричневі плями 
некротизації, а також слабка деформація та хлоротичність (рис. 5 б). 

 

 
Рис. 5 Симптоми вірусного ураження на листках Hosta pantaginea (а) і Hosta 

lanceolata (б) 

Для детекції ХВХ в хворих рослинах використовували специфічну пару 
праймерів до ділянки білка оболонки, що ініціює синтез продукту розміром 544 п.н. 
(Fajolu, 2011). Продукт ампліфікації такого розміру було отримано методом ЗТ-ПЛР. 
Позаяк окрім ХВХ, рослини можуть бути інфіковані, принаймні, ще чотирма 
вірусами – вірусом кільцевої плямистості томатів (ВКПТо, Tomato ringspot 

Рис. 3 Симптоми вірусного ураження на 
листках сливи (а-в), груші (г, д) та 
черешні (е) 

Рис. 4 Електрофореграма продуктів ЗТ-

ПЛР з праймерами, специфічними до 
штамів D та W  
Примітки: 1D/W – ізолят із груші; 2D/W – 

ізолят із сливи (Яготин); 3D/W – ізолят із сливи 
(Київська обл.), К–

 – негативний контроль 

197 п.н. 
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nepovirus), вірусом некротичної плямистості бальзаміну (ВНПБ, Impatiens necrotic 

spot virus), вірусом погримковості тютюну (ВПТ, Tobacco rattle virus) та вірусом 
огіркової мозаїки (ВОМ, Cucumber mosaic virus) (Lockhart, 1996), нами проведено 
біологічне тестування й диференціацію вірусу з використанням ряду рослин-

індикаторів. Встановлено, що чутливими до інфікування вірусом є рослини родин 
Amarnthaceae, Chenopodiceae, Cucurbitaceae, Fabaceae та Solanaceae. За реакціями 
рослин-індикаторів на механічну інокуляцію інфекційним соком уражених рослин 
зроблено припущення щодо змішаної інфекції ХВХ та ВПТ в досліджуваних зразках 
хост.  

В екстрактах хворих рослин методом електронної мікроскопії було виявлено 
вірусні частки різної величини та морфології: паличкоподібні віріони з модальною 
довжиною 50-114 або 180-200 нм з діаметром 22 нм і осьовим каналом 4 нм та 

ниткоподібні віріони (500-600 нм) без осьового каналу, з тенденцією до агрегування. 
Водночас нами не виявлено ізометричних часток, характерних для вірусу кільцевої 
плямистості томатів і вірусу огіркової мозаїки. Морфологія віріонів та їх розмір 
були характерними для вірусів родів Potexvirus і Tobravirus (Adams, 2004), а за 
результатами ЗТ-ПЛР із вірусоспецифічними праймерами в досліджуваних зразках 
було підтверджено наявність двох вірусів – Hosta virus X і Tobacco rattle tobravirus. 

ОСОБЛИВОСТІ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЇ, ВІРУСНОГО ПАТОГЕНЕЗУ 
ТА ЯВИЩ ВІРУСОСТІЙКОСТІ, ІНДУКОВАНИХ (+)РНК-

ГЕНОМНИМИ ВІРУСАМИ 

Встановлено, що за інфікування рослин сої ізолятами ВЖМК відбуваються 
зміни метаболізму білків та вуглеводів, зниження вмісту фотосинтетичних пігментів 
і, як наслідок, пригнічення фотосинтетичної здатності хлоропластів (табл. 3). Про 
значні пошкодження антиоксидантних систем інфікованих рослин, які спричинюють 
порушення рівноваги транспорту електронів до О2 та надмірний синтез різних видів 
реактивного кисню, свідчить різке зниження вмісту каротиноїдів – на 40 % у 
порівнянні з контролем, встановлене нами через 14 днів після інокуляції рослин 
вірусом (табл. 3).  

 

Таблиця 3 

Вплив ВЖМК на вміст фотосинтетичних пігментів 

Пігменти 

Вміст пігментів, мг/л 

4 дні 8 днів 14 днів 21 день 

К Д Д/К К Д Д/К К Д Д/К К Д Д/К 

Хлорофіл а 1,86 1,78 0,96 1,81 0,75 0,42 1,79 0,68 0,38 1,83 0,67 0,36 

Хлорофіл b 0,71 0,7 0,99 0,69 0,38 0,55 0,67 0,34 0,51 0,66 0,31 0,47 

Каротиноїди 0,55 0,59 1,07 0,53 0,48 0,9 0,30 0,19 0,63 0,31 0,20 0,64 

Chla/Chlb 2,62 2,54 0,97 2,62 1,97 0,75 2,67 2,0 0,75 2,77 2,16 0,78 

Примітки: К – здорові рослини; Д – інфіковані ВЖМК рослини 
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У результаті дослідження активності антиоксидантних ферментів, що 
регулюють внутрішньоклітинний вміст Н2О2 в інфікованих рослинах, через 2 тижні 
після механічної інокуляції перших справжніх листків квасолі було встановлено 
суттєве зростання рівня каталази, яка безпосередньо бере участь у детоксикації H2O2 

(рис. 6), та майже трикратне збільшення активності пероксидази (рис. 7). 
 

 

 

 

 

Одним із діагностичних показників вірусної інфекції в рослинах є утворення 
характерних вірусних включень. В епідермісі листків кінських бобів, механічно 
інокульованих ВЖМК, нами виявлено включення як в інфікованих листках (рис. 8 а, 
с), так і в нових листках, що виросли після інокуляції (рис. 8 б, д). У процесі 
дослідження інфікованих зародків квасолі методами флуоресцентної мікроскопії в 
структурі ядер і цитоплазми клітин зовнішнього епідермісу, а також середнього 
шару внутрішнього інтегумента були виявлені овальні зернисті включення, 
характерні для ВЗМК (рис. 9).  

В окремих клітинах зернисті вірусні включення утворювались у вигляді 
невеликих агрегатів розміром 2,8-3,0 мкм. В ендотелії вони траплялися значно рідше 
(рис. 9 в). У клітинах нуцеллуса й ендосперму вірусних включень нами не виявлено 
(рис. 9 а, в). Найбільшу кількість клітин з вірусними включеннями було виявлено у 
зародку й суспензорі (рис. 9 б, г), зокрема, у клітинах зародка містилося до 20-27 % 

включень. 
Отже, в результаті дослідження патогенезу (+)РНК геномних вірусів було 

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. Отримані 
результати добре узгоджуються із сучасним поглядом на вірусну інфекцію як 
спільну симбіотичну систему вірус-хазяїн, в котрій метаболічні процеси обох 
партнерів симбіозу є чітко скоординованими і тонко збалансованими, оскільки, 
відомо, що динаміка вмісту вірусних компонентів контролюється рослиною так же 
ефективно, як і клітинних (Жданов, 1970; Roossinck, 2015). 

Рис. 6 Зміни активності каталази у 
здорових (Контроль) та інфікованих 
ВЗМК (Дослід) рослинах квасолі 

Рис. 7 Кінетика окиснення бензидину 
продуктами пероксидазного розкладання 
пероксиду водню в здорових (К) та 
інфікованих (Д) рослинах 
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Рис. 8 Цитоплазматичні включення 
в нижньому епідермісі рослин 
Vicia faba (А, Б) та Vigna sinescis 

(В, Г), інфікованих ВЖМК 
Примітки: А, В – інокульовані ВЖМК 
листки; Б, Г – відрослі листки; стрілками 
показані скупчення вірусних включень 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Перебіг вірусних інфекцій в рослинах та культурах тканин і органів in vitro 

за дії комплексних антивірусних препаратів. Антивірусні препарати 
глікополімерів із дріжджів та вищих грибів базидіоміцетів є ефективними 
компонентами, здатними обмежувати розвиток вірусних інфекцій у рослин з різним 
типом стійкості завдяки регулюванню процесів патогенезу та вірусостійкості 
(Коваленко, 2006; Kovalenko, 2016). Використовуючи критерії антивірусної 
активності і фітотоксичності, нами було випробувано низку синтетичних 
атиметаболітів та мікробних і грибних метаболітів окремо та в різних комбінаціях, в 
яких допоміжними інгредієнтами були поверхнево активні речовини (ПАР) 
синтетичного (алкансульфокислоти) та біологічного (вторинні метаболіти 
Pseudomonas sp.) походження. Показано, що біологічні ПАР (біоПАР) не 
поступаються синтетичним за активністю в комплексних препаратах, але мають 
нижчу фітотоксичність. Це надає переваги мікробним біоПАР як кандидатам на 
включення до складу комплексних препаратів як засобів оздоровлення рослин в 
культурі in vitro – найбільш вірогідного шляху практичного використання вірусних 
інгібіторів. 

На основі гліканів гліколіпідів, зокрема рамноліпідів Pseudomonas sp. PS-17, 

манану з дріжджів C. maltosа, глюкану та глюкуроноксиломанану з базидіальних 
грибів G. adspersum і Tr. mesenterica було сформовано за принципами 
супрамолекулярної хімії (Ishigami, 1990) ліпосомальні глікан-гліколіпідні комплекси 

Рис. 9 Вірусні включення в тканинах 
зародка і сім’зародків Ph. vulgaris 
Примітки: А – локалізація включень у зародку; Б –
включення в клітинах суспензора; В – включення в 
зовнішніх шарах клітин внутрішнього інтегумента; 
Г – відкладення кутину й локалізація вірусних 
включень у базальній частині зародка; ТП – 

інтегументальний тапетум, КТ – відкладення 
кутину на зовнішніх і внутрішніх периклиніальних 
стінках ендотелію; ЗІ, ВІ – зовнішній та внутрішній 
інтегумент, відповідно; НЦ – нуцелус; ЗР – 

зародок; ЕС – ендосперм; СП – суспензор 
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(ГГК) (Коваленко та ін., 2017) і випробувано їх як оздоровчі засоби в культурі 
тканин картоплі та квасолі, інфікованих відповідно ХВК і ВЖМК/ВЗМК in vitro. 

ГГК в різних концентраціях (10-500 мг/л) додавали до поживних середовищ (B5), на 
яких культивували експланти та спостерігали за станом репродукції вірусу в процесі 
пасажування культур.  

Що стосується культури калюсних клітин квасолі (ККК), то методичні підходи 
до використання цієї експериментальної системи для оздоровлення рослин в 
літературі не були відомими, а відтак ці питання потребували належної 
експериментальної розробки. У процесі адаптації ККК, інфікованих вірусами, до 
випробування антивірусних препаратів в умовах in vitro нами було використано 
різні види експлантів (сім’ядолі, зрілі та незрілі зародки, листки, міжвузля), різного 
складу середовища для культивування та різні віруси як чинники інфекції – ВЖМК 
і/або ВЗМК. Враховуючи інтенсивність росту калюсної тканини та морфологічні 
ознаки вірусного патогенезу в ній як модельну систему для випробування 
антивірусних препаратів ми обрали калюс, отриманий із рослин квасолі, уражених 
ВЗМК.  

При дослідженні комплексних антивірусних препаратів в ККК за критерієм 
фітотоксичності кращим виявився препарат ГГК-3, сформовааний на основі 
водорозчинного глюкану G. adspersum. За допомогою ЗТ-ПЛР у зразках ВЗМК-

інфікованого калюсу квасолі, вирощуваного впродовж 2,5 міс. на поживному 
середовищі Гамборга (В5) із додаванням ГГК-3 (10 і 100 мг/л), жодних продуктів 
синтезу вірусної РНК не виявлено (рис. 10). Водночас, у контрольних зразках 
калюсу, отриманого на тому ж середовищі без додавання ГГК-3 та у вихідному 
матеріалі квасолі встановлено наявність продуктів ампліфікації нуклеотидної 
послідовності величиною 391 п.н. – фрагмента гена, що кодує синтез білка оболонки 
вірусу. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, нашими дослідженнями вперше була показана можливість 

пригнічення репродукції та/або елімінація вірусу в ККК in vitro за присутності 

Рис. 10 Електрофореграма ЗТ-ПЛР 
аналізу продуктів синтезу ВЗМК в 
зразках калюсу 

Примітка. Концентрація ГГК-3: 1 – 0,1 

мг/мл, 2 – 0,01 мг/мл; 3 – без додавання 
ГГК-3, К+

 та К–
 – позитивний і 

негативний контролі, відповідно  

391 п.н. 
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штучних глікан-гліколіпідних комплексів на ліпосомальній основі. Для вияснення 
механізу антивірусної дії препаратів такого типу необхідні подальші дослідження. 
Втім, отримані дані можуть слугувати передумовою для створення нових 
біотехнологій оздоровлення рослин від вірусних інфекцій з використанням 
калюсних культур та антивірусно-активних препаратів на ліпосомальній основі 
(Kovalenko et al., 2019). 

 

БІОЛОГІЧНІ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА СЕРОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
(+)РНК-ГЕНОМНИХ ВІРУСІВ 

Для отримання характеристики ізолятів ВЖМК, що циркулюють в агроценозах 
України на сої, квасолі та люпину, було досліджено коло рослин хазяїв цих вірусів і 
реакції рослин-індикаторів. Встановлено, що досліджуваний ізолят ВЖМК із сої 
дещо відрізняється від типового штаму та ізолятів, які були виявлені в Україні 
раніше, зокрема, на бобах цей вірус викликає різку мозаїку у вигляді яскравої жовтої 
плямистості та локальних некрозів, які, одначе, не забезпечують локалізації вірусної 
інфекції (рис. 11). Наведені симптоми захворювання бобів не були відомі в Україні 
раніше. Експериментальне коло рослин-хазяїв даного ізоляту є значно ширшим і 
включає рослини із родин Aizoaceae, Amaranthaceae, Chenopodiacea та Malvaceae. 

На відміну від штамів, описаних у попередні роки, досліджуваний ізолят викликає 
некротизацію всієї листкової пластинки квасолі і більш виражену системну 
крапчастість, ніж типовий штам, втім, він не уражує локально махорку (Nicotiana 

rustica), що є характерним для некротичних штамів ВЖМК. За проявом симптомів, 
індукованих на рослинах Vicia faba L. та Tetragonia expansa L. соєвий ізолят також 
відрізняється від ізолятів, що циркулюють в посівах квасолі та люпину в Україні. За 
реакціями рослин-індикаторів на інокуляцію ізолят, виділений із сої, можна віднести 
до групи середньовірулентних, у той час як ізоляти, виділені із квасолі та люпину, – 

до некротичних штамів ВЖМК. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 11 Симптоми уражених ВЖМК рослин Vicia faba 

Примітки:  а-в – ізолят із сої, г-д – ізолят із квасолі; а – хлороз жилок та 
листкової пластинки; б – мозаїчна плямистість листків; в, г – локальні некротичні 
ураження листкової пластинки; д – системна некротизація рослини 
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Фізичні властивості ВЖМК. Щодо стабільності соєвого ізоляту ВЖМК in 

vitro, ми встановили, що цей патоген досить стійкий до зміни температури і умов 
зберігання. Так, точка його температурної інактивації (ТТІ) знаходиться в межах 60-

65 ºС. За кімнатної температури період збереження інфекційності (ПЗІ) у соці 
становить 2-3 дні, а при температурі 4 ºC та за наявності в соці консерванту азиду 
натрію – близько 2 місяців. Вірус у рослині накопичується досить інтенсивно – 

інфекційність зберігалась і при розведенні соку в 104
-10

5 
 разів (табл. 4). 

 
 

Таблиця 4 

Фізичні властивості ізолятів ВЖМК 

Вірусний ізолят 
ТТІ, 
ºC 

ГРС 
ПЗІ, 
днів 

Довжина 

частинок, 
нм 

Mr 

капсидного 

білка, кДа 

Автор, 
рік 

Соєвий 58 1:4000 2 - - Білик, 1967 

Із конюшини 55-60 1:2000 2 750 - Баратова, 1970 

Із люпину І 50 1:1000 1-2 750 - Баратова, 1971 

Із люпину ІІ 65 1:2000 1 750 - Баратова, 1971 

Із люпину І 55-60 1:800 3 755-760 33,4 Жмурко, 1989 

Із люпину ІІ 60-65 1:2000 2 770 36,9 -/- 

Типовий штам  
В-25 

65 
1:1000

 
-

1:10000 
2-7 750 33-35 

ICTV 

57.0.1.0.009 

Досліджуваний 
нами ізолят із сої 60 

1:10000- 

1:100000 
3 750-760 34 

Кириченко, 
2013 

 

Примітки: ТТІ – точка температурної інактивації; ГРС – граничне розведення інфекційного 
соку; ПЗІ – період збереження інфекційності соку 

Електронно-мікроскопічні дослідження морфології і модальної величини 
вірусних часток в очищених вірусних препаратах показали наявність звивистих, 
ниткоподібних часток розміром 750-760 нм. За довжиною часток та морфологією 
отриманий ізолят ВЖМК не відрізняється від потівірусів, описаних в літературі 
(Adams, 2012). Електрофоретичний аналіз білкового компонента віріонів показав, 
що в препаратах ВЖМК присутній один поліпептид молекулярною масою 34 кДа. 

Фізичні властивості ВЗМК. Встановлене нами граничне розведення соку 
(ГРС) квасолі, інфікованої ВЗМК (10-5

), дещо відрізняється від такого для вірусу, 

описаного в літературі (10
-3

-10
-4

) (Brunt, 1996). ТТІ ізоляту ВЗМК становить близько 
65 ºC. Значення ТТІ, отримане нами для досліджуваного ізоляту, є прийнятним для 
штамів ВЗМК і свідчить про досить високий рівень стійкості вірусу до підвищення 
температури. За звичайних умов тривалість збереження інфекційності в соці не 
перевищує 2-3 дні. Отримані дані узгоджуються з такими для типового штаму 

(Nelson, 1932; Pierce, 1934). 

На електронних мікрофотографіях очищених препаратів BЗМК, негативно 
контрастованих 1%-ним ураніл ацетатом, виявляються гнучкі ниткоподібні віріони 

довжиною близько 740-750 нм, за морфологією подібні до типового штаму BЗМК. 
Електрофорез денатурованого білка в поліакриламідному гелі продемонстрував 
наявність поліпептиду із молекулярною масою 32 кДа. 
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Серологічні властивості ізолятів. Для дослідження серологічних 
властивостей ВЖМК була отримана поліклональна гіперімунна антисироватка з 
титром 1:128-1:256 в реакції аглютинації з інфікованим ВЖМК рослинним 
матеріалом (крапельний метод) та 1:32-1:64 – в реакції подвійної дифузії в гелі. 
Отримана антисироватка була вірус-специфічна і не вступала в реакцію з 
екстрактами із здорових рослин-накопичувачів вірусу (горох та соя), а також соком 
тест-рослин, інфікованих вірусом мозаїки сої або Y-вірусом картоплі.  

Передача ВЗМК насінням. З огляду на важливу роль насіння в 
розповсюдженні хвороб та зберіганні вірусів, нами було вивчено можливість і 
рівень насіннєвої передачі ВЗМК, що циркулює в Україні. В роботі було 
використано насіння інфікованих рослин квасолі сорту Червона шапочка. 
Встановлено, що відсоток заражених проростків, оцінюваний за наявністю вірус-

специфічних симптомів, складає 81%, 75% та 75% у кожному повторенні, 
відповідно. Середня кількість інфікованих рослин становить 77%. Наявність ВЗМК 

у всіх рослин, що мали специфічні симптоми, було підтверджено методом ЗТ-ПЛР. 
Отримані дані свідчать про досить високу частоту передавання вірусу насінням 
сорту Червона шапочка. Симптоми вірусного ураження у рослин, вирощених із 
зараженого насіння, були значно суворішими, ніж у рослин, інфікованих механічно 
(рис. 12).  

Для виявлення вірусу в різних частинах рослини досліджували інфекційність 
екстрактів, отриманих із бобів, насіннєвої оболонки та зародка. Паралельно 
проводили ЗТ-ПЛР із вірус-специфічними праймерами. Цим методом наявність 
ВЗМК було встановлено у всіх випробуваних зразках. Фрагменти вірусного геному 
були виявлені також у різних частинах квітки та молодих бобах (рис. 13).  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12 Симптоми вірусного 
ураження рослин квасолі сорту 
Червона шапочка, вирощених із 
насіння інфікованих рослин 
Примітки: а - загальний вигляд 
інфікованої рослини; б - темно-зелене 
забарвлення жилок інфікованих листків; 
в - нелімітовані некротичні ураження на 
нижніх листках  

Рис. 13 Визначення ВЗМК в екстрактах 
квасолі методом ЗТ-ПЛР із застосуванням 
вірус-специфічних праймерів 
Примітки: 1 – пилок; 2 – боби; 3 – чашолистки; 

5 – приквіток; 6 – пилок з фрагментами 
тичинки; 7 – тичинки; 8 – зав’язь; K- і К+ – 

негативний та позитивний контролі, 
відповідно; M – маркер довжин фрагментів 
ДНК 
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Найвища концентрація вірусу спостерігалась у бобах, чашечці та зав’язі; у 
віночку та тичинках концентрація вірусу була значно меншою. Вірусна РНК була 
виявлена також у пилку, в той час як у приквіткових листках вона не детектувалась.  

Таким чином, результати вивчення біологічних та фізичних властивостей 
ізолятів ВЖМК та ВЗМК показали наявність індивідуальних особливостей, які 
відрізняють їх від типових штамів цих вірусів та ізолятів, виявлених в Україні 
раніше. Ці відмінності у фізичних характеристиках ізолятів можуть бути наслідком 
адаптації вірусів до умов довкілля і рослин-хазяїв, зокрема, що відбувалася 
впродовж всієї еволюції вірусу, можливо, за рахунок спонтанної рекомбінаційної 
або мутаційної мінливості. Виявлений нами високий рівень передавання ВЗМК 
насінням квасолі, свідчить про важливу роль генеративних органів у поширенні 
хвороби.  

МОЛЕКУЛЯРНА СТРУКТУРА (+)РНК-ГЕНОМНИХ ВІРУСІВ 
 

Філогенетичний аналіз ізолятів ВЖМК. Дослідження взаємозв’язків між 
ізолятами вірусу та з’ясування генетичної спорідненості українських ізолятів зі 
штамами, депонованими в GeneBank, було проведено методом філогенетичного 

аналізу (рис. 14). За подібністю гомологічних ділянок сиквенсів гена білка оболонки 
встановлено високий рівень ідентичності (98 %) українських ізолятів ВЖМК, 

виділених із квасолі, сої та люпину. На філогенетичних деревах, сконструйованих на 
основі нуклеотидних (рис. 14 А) та амінокислотних послідовностей, досліджувані 
ізоляти знаходяться в одному субкластері з російським ізолятом R-Lut1 та в одній 
кладі з ізолятами з Австралії (LpexFB і LP-1), що свідчить про близьку спорідненість 
цих вірусів.  

За географічним походженням вірусу та видом природної рослини-хазяїна 
відомі штами ВЖМК було поділено на сім груп: ізоляти з гороху, однодольних, 
канн, квасолі, люпину та загальна група штамів (Wylie, 2008). За філогенетичною 
подібністю виділені нами ізоляти належать до загальної групи ізолятів з різних видів 
дводольних та однодольних рослин з Азії, Австралії, Європи і Північної Америки, а 
також із диких або окультурених видів бобових культур, диких видів орхідей та 
окультурених видів гладіолусів (рис. 14 Б). 

Утворення спільної групи представників ВЖМК за подібністю сиквенсів гена 
СР, яка включає ізоляти та штами з віддалених регіонів планети (ізоляти та штами з 
Індії й Австралії) представляє інтерес для зʼясування ролі можливих механізмів 
еволюції та розповсюдження вірусів таких як: незалежна групова спеціалізація на 
окремому континенті в результаті мутаційної та/або рекомбінаційної мінливості; 
занесення вірусу з інших регіонів чи його паралельна мінливість типу гомологічних 
рядів (Вавилов, 1930), або «моди на мутації» (Захаренко, 2004).  

Філогенетичний аналіз ізолятів ВВС. Генетичну спорідненість ізолятів ВВС, 
виявлених нами в трьох областях Центральної України, визначали шляхом 
вирівнювання послідовностей 181-нуклеотидних ділянок гена СР українських 
ізолятів із сиквенсами гомологічних ділянок 33 штамів серогрупи D (PPV-D), 

доступних у базі даних GenBank.  
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Встановлено, що ізоляти ВВС, виділені нами є ідентичними між собою. 
Українські ізоляти мають високий ступінь ідентичності (95-99,4 %) з усіма 33-ма 
ізолятами PPV-D, отриманими в різних країнах світу та з різних рослин-хазяїв. 

Переважна більшість замін (27 з 30) є транзиціями, локалізованими у третій 
кодонній позиції, які не викликають заміщень амінокислот у вірусних білках. 
Ізоляти PPV-D утворюють 4-6 груп представників з ідентичними сиквенсами, а 
також з однаковими замінами нуклеотидів, які локалізовані у 14 позиціях 181-

нуклеотидних сиквенсів. Такі групи подібні гомологічним серіям спадкової 
мінливості морфологічних ознак, відкритим М.І. Вавиловим. 

Філогенетичний аналіз ізолятів ВЗМК. Для дослідження філогенетичної 
спорідненості ізоляту ВЗМК часткові послідовності кодувальної області білка 
оболонки були вирівняні із відповідними послідовностями штамів, доступних у базі 
даних GenBank. Порівняльний аналіз показав, що сиквенси капсидного білка ВЗМК 
мають 93-98 % ідентичності із послідовностями 45 інших штамів ВЗМК, які 

Рис. 14. Філограми, побудовані з використанням методу NJ на основі 
порівняння нуклеотидних послідовностей фрагмента гена СР ВЖМК ізолятів 
різного географічного походження (А) та з різною груповою приналежністю (Б) 
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належать до серотипу В цього вірусу. Отриманий фрагмент гена СР ВЗМК 
задепоновано в базі даних GenBank за номером доступу MN604408. 

РЕГУЛЯЦІЯ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ, ЕКСПРЕСІЇ ВІРУСНИХ ГЕНІВ 
ТА ВІРУСОСТІЙКОСТІ РОСЛИН 

 

Виявлення консервативних нуклеотидних сайтів в промоторах 
субгеномних РНК тобамовірусів. Структурно-функціональна організація 
промоторів субгеномних РНК тобамовірусів вивчена досить фрагментарно у 
порівнянні з іншими фітопатогенними вірусами (Haasnoot, 2002; Miller, 2000; 

Olsthoorn, 2004) і досліджувалась лише на моделі штамів ВТМ. Методами 
делеційного аналізу і генної інженерії було картовано субгеномні промотори генів 
транспортного (MР) і капсидного (СР) білків, встановлено довжину і геномні позиції 
повністю активних і мінімальних промоторів, а також стартові точки транскрипції 
(СТТ) субгеномних РНК (Grdzelishvili, 2000).  

Зважаючи на дуже високу вартість картування промоторів ми спробували 
розробити алгоритм їх комп’ютерного пошуку як найдовших ідентичних 
нуклеотидних сайтів, які зустрічаються у геномах найбільшої кількості дослідних 
вірусів і локалізовані у близьких позиціях 100-нуклеотидних промоторних ділянок, 

розташованих перед генами MР і/або СР. У відповідності з цим алгоритмом було 
проведено послідовне зчитування коротких сайтів промоторної ділянки сиквенсу 
звичайного штаму ВТМ, пошук ідентичних сайтів у промоторних ділянках 14 
штамів інших тобамовірусів та візуалізацію їх позицій на дисплеї. Результати 
візуалізації показали, що в найбільшої кількості з 30-ти промоторних ділянок 15-ти 
тобамовірусів зустрічається пентаплет TCGTT. Він має дві чіткі позиції локалізації, 
близкі до відомих стартових точок транскрипції субгеномних РНК генів MР і СР 
(Grdzelishvili, 2000), що дозволяє припустити його приналежність до функціонально 
важливих елементів субгеномних промоторів. Для перевірки цього припущення 
було вирізано ділянки геномних сиквенсів 15-ти тобамовірусів довжиною по 20 
нуклеотидів до і після початкової позиції TCGTT в геномах і проведено пошук 
збіжних нуклеотидів. 

Результати пошуку показали, що 8 сиквенсів містять майже ідентичний 
консервативний блок: 9-нуклеотидний сайт GATTCGTTT (промотори СР) або 
GGTTCGTTT (промотори MР), ідентичний триплет CGC, а також збіжні нуклеотиди 
АА та TT (рис. 15 А). Трансформація сиквенсів у двосимвольний алфавіт ws (w = a 

або t; s = g або c) показала, що 9-нуклеотидні сайти GATTCGTTT і GGTTCGTTT 

оточені варіабельними за довжиною GC- і AT-вмісними ділянками (рис. 15 Б). 
Відомі стартові точки транскрипції гена СР (5703) і MР (4848) звичайного штаму 
ВТМ (Grdzelishvili, 2000) відповідають геномним позиціям шостого нуклеотида в 
сайтах GATTCGTTT і GGTTCGTTT, що дає підставу припустити причетність цих 
сайтів до впізнавання стартової точки транскрипції. На користь нашого припущення 
свідчить також мала ймовірність випадкового вмісту дуже подібного 
консервативного блока в промоторах 8-ми генів п’яти тобамовірусів. 

На основі порівняння консервативних нуклеотидних послідовностей, знайдених 
нами у 8-ми промоторних ділянках 5-ти тобамовірусів було встановлено 
консенсусну послідовність, за якою знайдено подібні нуклеотидні сайти в 
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субгеномних промоторах 10-ти із 15-ти вірусів, а також уточнено консенсус (рис. 15 
С) для виявлення в промоторах трикомпонентних нуклеотидних блоків (ТНБ). 

 

 

Рис. 15 Консервативні нуклеотидні сайти в промоторах генів транспортного та 
капсидного білка тобамовірусів, що виявляються за різними типами алфавітів 

Примітки: А – вихідні сиквенси, подані у вигляді кДНК. Б – алфавіт sw (s=g або c, w=t 

або a). С – консенсусна послідовність. 1 – ВТМ, звичайний штам. 2 – ВТМ, штам із 
хрестоцвітих. 3 – ВТМ, томатний штам. 4 – вірус м΄якої зеленої мозаїки тютюну. 5 – вірус 
посвітління жилок турнепсу. СР – білок оболонки. MР – транспортний білок 

 

Консервативні трикомпонентні нуклеотидні блоки в промоторах 
субгеномних РНК тобамовірусів. ТНБ 17-ти штамів ВТМ. Пошук ТНБ 
проводили на мінус-ланцюгах субгеномних РНК генів MР і СР за встановленою 
консенсусною послідовністю SSSSSnnnnnCYAAGCWWWnnWWWWW, яка містить 
п'яти нуклеотидний (нт) GC-багатий мотив SSSSS, 2 та 5 довільних (не 
консенсусних) нуклеотидів n, 9-нт центральний мотив CYAAGCWWW, та п'яти 

нуклеотидний AU-багатий мотив WWWWW.  

Проведений пошук показав, що всі три мотиви 34-х ТНБ штамів ВТМ (17 
штамів по 2 гени) мають повну збіжність нуклеотидів з консенсусною 
послідовністю (19 з 19), за винятком трьох замін: однієї в AU-багатому мотиві гена 
СР штаму cr та двох у GC-багатому мотиві генів MР і СР штаму ob (табл. 5). 
Оскільки 19-ти нт ділянки 34-х ТНБ містять 646 (19 х 34) нуклеотидів і мають лише 
3 нуклеотидні заміни, ідентичність мотивів ТНБ штамів ВТМ консенсусній 
послідовності становить 99,5 % (643/646), а їх ідентичність мотивам звичайного 
штаму ВТМ за аналогічними розрахунками – 96,9 %. Шості нуклеотиди 
центральних мотивів ТНБ 10-ти штамів (u1, kc, x1, im, pet, ch, ch1, ch2, ch3, b9) 
мають геномні позиції 4838 або 5703, які є відомими стартовими точками 
транскрипції субгеномних РНК генів MP і CР штаму ВТМ-U1 відповідно 
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(Grdzelishvili, 2000). Зважаючи на це, знайдені нами позиції шостих нуклеотидів 
центральних мотивів ТНБ, очевидно, являють собою стартові точки транскрипції 
субгеномних РНК штамів ВТМ. 

 

Таблиця 5 

Консервативні трикомпонентні нуклеотидні блоки (ТНБ) в ділянках 
промоторів субгеномних РНК генів МР та СР 17-ти штамів ВТМ 

 

Штами Гени 
Консенсусна послідовність ТНБ та відповідні 
їй три консервативні мотиви на (-)РНК 

1)
 

Збіжність 2) СТТ 
3) 

 

5ˊ       -5ˊ u1, kc, x1, im, 

pet, ch, ch1, 

ch2, ch3, b9  

MP 
......SSSSSnnnnnCYAAGCWWWnnWWWWW... KП U1 

auucugGCGGGgagguCCAAGCAAAcaAAUAUuuu 19 19 4838 -65 

CP augacaGCGGCuuagcCUAAGCAAAauUUAUAcag 19 19 5703 -9 

pt 
MP auucugGCGGGgccgaCCAAGCAAAcaAAUAUuuu 19 19 4818 -65 

CP aagucaGCGGCucaguCUAAGCAAAauUUAUAcag 19 19 5653 -9 

tsL, k1, k2, 

chm 

MP auuuugGCGGGguggaCCAAGCAAAcaAAUAUucu 19 19 4841 -65 

CP cagccaGCGCCuaagaCUAAGCAUAauUUAUAcag 19 18 5694 -9 

cr 
MP auucugGCGCCauccgCCAAGCAAAcgAAAAAcau 19 15 4805 -72 

CP cuucauGCGGCcaggaCUAAGCAAAuuAAAcUuuc 18 15 5584 -20 

ob 
MP auucugaCGGGGaggcCCAAGCAAAcaAAUAUuca 18 18 4853 -74 

CP uuCGCuCuauaguaggCUAAGCAAAuaAAAUAgua 18 13 5742 -12 
 

Примітки тут і в табл. 6: 1) консенсусна послідовність ТНБ: SSSSS – GC-багатий мотив, 
CYAAGCWWW – 9-нуклеотидний центральний мотив, WWWWW – AU -багатий мотив, n – 

ділянки довільних нуклеотидів. Підкреслені заміни нуклеотидів у мотивах відносно 
відповідних мотивів штаму ВТМ-U1. Заміни відносно консенсусної послідовності показано 
малими літерами. 2) Сумарна кількість нуклеотидів, збіжних з консенсусною послідовністю 
(КП) та з мотивами штаму ВТМ-U1 (U1). 3) Позиції стартових точок транcкрипції (СТТ) 
субгеномних РНК відносно початку геномів (5’) та генів (-5’). Позиції відносно початку 
геномів (5’ кінців) – відомі стартові точки транскрипції субгеномних РНК штаму ВТМ-U1 і 
знайдені нами СТТ решти штамів вірусу 

 

ТНБ субгеномних промоторів 21-го штаму 18-ти видів тобамовірусів. У 
субгеномних промоторах гена MP досліджених тобамовірусів консервативні 
нуклеотидні блоки варіюють значно більше, ніж у промоторах обох генів 17-ти 
штамів ВТМ (табл. 6). Повну збіжність нуклеотидів з консенсусом (19 з 19) мають 

лише 4 тобамовіруси, 18-нт збіжність – 3, 16-нт – 9, 15-нт – 4- та 14-нуклеотидну 
збіжність – 1 тобамовірус. Сумарна збіжність нуклеотидів мотивів ТНБ з 
консенсусною послідовністю становить 348 (19×4+ 18×3 + 16×9 + 15×4 + 14), а їх 
сумарна кількість у ТНБ 21 штамів – 399 (19×21). За цими даними ідентичність 
консенсусній послідовності мотивів ТНБ субгеномних промоторів гена ТБ 
досліджених тобамовірусів становить 87,2 % (348/399), а їх ідентичність 
відповідним мотивам штаму ВТМ-U1 за аналогічним підрахунком складає 63,7 % 
(254/399). Консервативні трикомпонентні нуклеотидні блоки субгеномних 
промоторів гена CP досліджених тобамовірусів подібні відповідним ТНБ гена MP. 

Ідентичність мотивів консенсусній послідовності становить 89,5 % (357/399), а їх 
ідентичність відповідним мотивам штаму ВТМ-U1 – 68,4 % (273/399).  
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Таблиця 6  

Консервативні трикомпонентні нуклеотидні блоки (ТНБ) у ділянках 
промоторів субгеномних РНК генів MP 21 штаму тобамовірусів 

 

Тобамо- 

віруси 
4)

 

Консенсусна послідовність ТНБ і відповідні їй 
три консервативні мотиви на (-)РНК 

1)
 

Збіжність 2)
 СТТ 

3) 

 

5ˊ       -5ˊ ......SSSSS.....CYAAGCWWW..WWWWW... К U1 

 1 

Па
сл

ьо
но

ві 

auuuuGGCGCuaacuaCCAAGCAAAcgAAAAUuaa 19 15 4825 -65 

 5 auuuugGCGGGguggaCCAAGCAAAcaAAUAUucu 19 19 4841 -65 

19 auucugGCGGGgaggaCCAAGCAAAcaAAUAUuuu 19 19 4820 -36 

10 auucugaCGGGgaggcCCAAGCAAAcaAAUAAuca 18 17 4853 -74 

 3 auucugGCGuGgagaaCCAAGCAAAcaAAUAUcuc 18 18 4839 -70 

14 ugacgaGGCCCaccuagUAAaCAAAaaUUUcguua 15 9 4828 -64 

      
 9 

Хр
ес

то
цв

ітн
і auucugGCGCCauccgCCAAGCAAAcgAAAAAcau 19 15 4804 -72 

 6 auuuugGCGCCaaccgCCuAGCAAAcgAAUAAcau 18 15 4791 -72 

15 auucugGCGCCaaccgCCucGCAAAcaAAUgAcau 16 13 4793 -81 

16 auucugGCGCCaaccgCCucGCAAAcaAAUgAcau 16 13 4790 -81 

17 auucugGCGCCaaccgCCucGCAAAcaAAUgAcau 16 13 4793 -81 

      
 4 По 

auucugGCGCCaaccgCCucGCAAAcaAAUgAcau 16 13 4793 -81 

18 auucugGCGCCaaccgCCucGCAAgcaAAUgAcau 16 12 4792 -81 

 8 Ор guucugGCGuCauuuaCCcAGCAAAcgcAAAAcau 16 13 4821 +7 

13 Ма auuuccuCGuCCaccgCCAAGCAUgcgAAAgUuua 16 10 4903 -62 

      
 2 

Га
рб

уз
ов

і uuacgaCCCCCaacguCaAAaCAUUaaUUAAcaaa 16 7 4933 -61 

11 ucgcagCCCCCaucguCaAAaCgAUaaUUAAgaaa 15 7 4998 -77 

12 ucgcauCCCCCaucguCaAAaCgAUaaUUAAgaaa 15 7 4996 -77 

 7 ucacaaCCCCCaucgugCAAaCgAUaaUcAAgugc 14 7 4989 -75 

20 Па uuuuuCuCaCaagaguCCAAGCUUUccAUUgAgua 16 8 5998 -128 

21 Ка cucaaCuCuCacucguaCAcGCUAUgcAUAUUcgu 15 7 4812 -148 
 

Примітки: 1), 2), 3) – подано в табл. 5; 4) – родини рослин-хазяїв вірусів: По – 

Подорожникові, Ор – Орхідні, Ма – Мальвові, Па – Пасифлорові, Ка – кактусові. Чорним 
фоном виділено СТТ субгеномних промоторів (нуклеотид С). 1 – вірус м’якої зеленої мозаїки 
тютюну, 2 – вірус зеленої плямистої мозаїки огірка, 3 – вірус м’якої плямистості перцю, 4 – 

вірус мозаїки подорожника ізолят Shanghai, 5 – вірус мозаїки томатів, 6 – вірус хрестоцвітих 
штам Wasabi, 7 – вірус м’якої плямистості плодів огірка, 8 – вірус кільцевої плямистості 
одонтоглосума, 9 – вірус посвітління жилок турнепсу, 10 – вірус перцю обуда, 11 – вірус 

зеленої плямистої мозаїки цукіні, 12 – вірус зеленої плямистої мозаїки кіурі, 13 – 

сінгапурський латентний вірус гібіскусу, 14 – вірус м’якої плямистості бругмансії, 15 – вірус 

хрестоцвітих (unclassified), 16 – вірус мозаїки китайської ріпи, 17 – вірус мозаїки йокаї, 18 – 

вірус мозаїки подорожника ізолят Impatiens, 19 – вірус плямистості болгарського перцю, 20 – 

вірус мозаїки маракуї (пасифлори), 21 – вірус м’якої плямистості кактуса. +7 – локалізація 
СТТ субгеномної РНК гена MP вірусу кільцевої плямистості одонтоглосума після стартового 
кодона трансляції цього гена 

 

Таким чином, мотиви ТНБ усіх 76-ти досліджених нами субгеномних 
промоторів (38 штамів тобамовірусів по 2 гени) мають подібні властивості: високу 
ідентичність консенсусній послідовності та відповідним мотивам звичайного штаму 
ВТМ; наявність нуклеотида С у шостих позиціях центрального блоку, геномні 
позиції якого відповідають стартовим точкам транскрипції (СТТ) субгеномних РНК; 
локалізацію СТТ і GC-багатих мотивів перед стартовими кодонами трансляції генів, 
а AU-багатих мотивів – після них. Ділянки субгеномних промоторів одного штаму 
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ВТМ і семи штамів інших тобамовірусів, знайдені нами методом комп’ютерного 
пошуку, виявились ідентичними відповідним ділянкам, знайденим американськими 
вченими методом делеційного аналізу та генетичної інженерії (Grdzelishvili, 2000). 

Шістдесят із 76-ти відомих на сьогодні консервативних ділянок субгеномних 
промоторів тобамовірусів вперше встановлені нами за розробленим алгоритмом. 
Тому цей алгоритм був використаний для виявлення консервативних сайтів у 
геномних промоторах. 

Консервативні нуклеотидні сайти в геномних промоторах тобамовірусів. 
Зважаючи на те, що геномна (–)РНК синтезується РНК-залежною РНК полімеразою 
на матриці (+)ланцюгів РНК, на 3’ кінцях геномних (+)РНК нами було проведено 
пошук нуклеотидного сайта UCGUU, який міститься у 22-х із 30-ти субгеномних 
промоторів тобамовірусів. Встановлено, що в геномних промоторах, на відміну від 
субгеномних, сайт UCGUU зустрічається лише у трьох із 38-ми досліджених штамів 
тобамовірусів (табл. 7). Аналіз частоти сайтів, подібних до UCGUU, показав, що 
найдовшою послідовністю, загальною для промоторів синтезу (–)РНК є UUCGAAU, 

яка міститься у 3’ кінцевих 190-нуклеотидних ділянках (+)РНК всіх 38-ми 
досліджених вірусів і дуже рідко зустрічається поза промоторними зонами. 

 

Таблиця 7  

Консервативні нуклеотидні сайти в геномних РНК тобамовірусів 

Консервативні сайти 1)
 

Штами ВТМ 
Штами 18-ти видів 

тобамовірусів 

Кількість 
штамів, що 
містять сайт 

Кількість  
сайтів у 
геномах 

Кількість 
штамів, що 
містять сайт 

Кількість  
сайтів у 
геномах 

     UCGUU 1 126 2 161 

     UCGU 1 306 5 429 

     UCGA 17 513 21 619 

     UCGAA 17 179 21 208 

     UCGAAU 17 42 21 47 

    UUCGAAU     1  17 18 21 26 

   GUUCGAAU 13 14 18 20 

   GUUCGAAUC 13 14 18 18 

  GGUUCGAAUC    2 13 14 15 15 

  GGUUCGAAUCC   4 13 13 15 15 

  GAUUCGAAUCC 0 0 0 0 

  GAUUCGAAUU    3 4 4 3 3 

GGGAUUCGAAUUCCC 5 4 4 3 3 

Примітки: 1)
 сірим фоном виділені: найдовший консервативний сайт, що 

зустрічається в геномних промоторах усіх 38-ми досліджених тобамовірусів (1); 
сайти геномних промоторів відповідні: консенсусним послідовностям мотивів 
субгеномних промоторів генів MP (2) і CP (3), консенсусній послідовності ділянки 
ICR2 промотора генів tRNA (4) та стебловій петлі D1S3L3 штаму ВТМ-U1 (5). 
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Сайти GGUUCGAAU та GAUUCGAAU, знайдені на ділянках геномних 
промоторів, відповідають консенсусним послідовностям мотивів субгеномних 
промоторів генів MP (GGUUCGWWW) і CP (GAUUCGWWW). Сайт 
GGGAUUCGAAUUCCC являє собою стеблову петлю D1S3L3, яка міститься на 
3’ кінці геному ВТМ-L і є важливою для синтезу (+)ланцюга геномної РНК цього 
штаму (Osman, 2000), а 11-нуклеотидний мотив GGUUCGAAUCC відповідає 
консенсусній послідовності ділянки ICR2 промотора генів tRNA (GGUUCGAnUCC), 

яка знаходиться також у T psi C петлі тРНК і на 5’ кінці (–)РНК кукумо- і 
тімовірусів та (+) і (–)РНК бромовірусів (Marsh, 1989).  

Отримані результати свідчать про подібність субгеномних і геномних 
промоторів тобамовірусів, а також геномних промоторів вірусів і еукаріотів, що 
проявляється як наявність у них дуже схожих або однакових нуклеотидних мотивів. 
Зокрема, всі нуклеотидні сайти, виявлені на 3’ кінцях (+)ланцюгів геномних РНК 
тобамовірусів, у ділянках промоторів синтезу (–)ланцюгів містять загальний мотив 
UUCGAAU.  На відміну  від  (+)ланцюгів  геномних РНК, у промоторних ділянках 
(–)ланцюгів нами не знайдено нуклеотидних сайтів подібних D1S3L3 чи ICR2, а 
також інших консервативних мотивів.  

Враховуючи отримані дані (табл. 7), а також високу консервативність і 
паліндромність мотиву UUCGAA ми пропонуємо гіпотетичні моделі синтезу 
геномних і субгеномних РНК тобамовірусів на одноланцюгових, дволанцюгових і 
циркулярних матрицях (рис. 16). 

 

Рис. 16 Гіпотетичні моделі синтезу 
субгеномних і геномних РНК 
тобамовірусів 
Примітки: A – реплікація геномної (-)РНК на 
матриці віріонної (+)РНК. B – транскрипція 
субгеномних РНК транспортного і 
капсидного білків на матриці (-)РНК з 
використанням дволанцюгової геномної РНК. 
C, D – реплікація геномної (+) РНК з 
використанням дволанцюгової лінійної (C) 

або кільцевої (D) віріонної РНК.  
1 – сигнали ініціації синтезу РНК і їх 
орієнтація в напрямку елонгації: від 5’ до 3’ 
кінців РНК (стрілки). 2 – стартовий 
нуклеотид С у матричному ланцюгу РНК і 
напрямок синтезу протилежного ланцюга 
(стрілки).3 – ланцюг РНК, що синтезується 
на матриці. 28 і 6351 – відстань між 
стартовим нуклеотидом реплікації РНК (С) і 
сигналом ініціації синтезу в матричному 
ланцюгу (AAGCTT). 34 – відстань між 
початком сигналу ініціації синтезу (+) 
ланцюга РНК і стартовою точкою реплікації: 
3’ кінцевим нуклеотидом С (-)ланцюга. «?» – 

невідома відстань між 3’ і 5’ кінцями 
однакових ланцюгів кільцевої РНК 
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Геномна (–)РНК, що використовується лише як компонент дволанцюгової 
матриці для синтезу геномної та субгеномних (+)РНК, синтезується в дуже 
обмеженій кількості на матриці одноланцюгової віріонної РНК (рис. 16 А). Синтез 
починається з передостаннього 3’ кінцевого стартового нуклеотида С. Початок 
сигналу ініціації синтезу – AAGCUU знаходиться на відстані 28 нуклеотидів від 
стартової точки (С). 

Субгеномні РНК капсидного і транспортного білків синтезуються на матриці 
геномної (–)РНК у складі дволанцюгового комплексу (рис. 16 В). Сигнал ініціації 
транскрипції AAGCAA дуже схожий на такий у промоторах геномних РНК 
(AAGCUU), ідентичний в обох субгеномних РНК і входить до складу 
консервативних мотивів промоторів гена транспортного (CCAAGCAA) і капсидного 
білка (CUAAGCAA). Початок сигналу ініціації транскрипції локалізований за три 

нуклеотиди від її стартової точки. Комплекс дволанцюгової матриці з субгеномними 
РНК схожий на проміжні реплікативні форми RI, описані раніше (Rongxiang, 1980).   

У гіпотетичній моделі синтезу геномної (+)РНК на лінійній дволанцюговій 
матриці (рис. 16 С) сигнал ініціації синтезу локалізований на дуже великій відстані 
(6351 нуклеотид) у порівнянні з розмірами картованих промоторів тобамовірусів від 
стартового нуклеотиду (Grdzelishvili, 2000). 

У моделі синтезу геномної (+)РНК з використанням дволанцюгової кільцевої 
РНК (рис. 16 D) сигнал ініціації синтезу, як і в усіх інших моделях, знаходиться 
поблизу стартової точки С. За зближення протилежних кінців обох ланцюгів РНК у 
циркулярних структурах РНК-залежна РНК полімераза впізнає сигнал ініціації 
синтезу РНК – мотив AAGCUU. Паліндромність цього мотиву забезпечує 
ідентичність орієнтації сигналу у напрямку синтезу РНК. 

Суттєву залежність селективності та інтенсивності синтезу (+) і (–) ланцюгів 
РНК від орієнтації сигнальних компонентів у промоторах показано на моделі 
шпильок H4+ та H4– вірусу зморшкуватості ріпи (Wang, 1996), а також на моделі 
прямої – TATAAAAAA і оберненої – TTTTTATA орієнтації канонічного TATA 

боксу в еукаріотичних промоторах (Sun, 2006). Знайшовши сигнал ініціації синтезу 
РНК, РНК-полімераза сканує матрицю в напрямку орієнтації сигналу (від 5’ до 
3’ кінця) у пошуку стартової точки реплікації – першого нуклеотида С перед 
ділянкою слабко зв’язаних AT-багатих комплементарних нуклеотидних пар. У такий 
спосіб синтез (–)РНК ефективно блокується міцно зв’язаними GC-багатими 
ділянками і реалізується асиметричний конвеєрний синтез великої кількості 
головної вірусної РНК – віріонної (+)РНК.  

Наведена модель синтезу геномної (+)РНК тобамовірусів з використанням 
дволанцюгової кільцевої матриці узгоджується з даними про реплікацію РНК вірусу 
кущистої карликовості томатів шляхом заміщення новосинтезованою РНК 
позитивного ланцюга дволанцюгової матриці (Kovalev, 2014). При цьому 
дволанцюгову матрицю можна розглядати як RF, а субгеномні РНК, що 
синтезуються на цій матриці – як RI (Rongxiang, 1980). На можливість реплікації 
вірусних РНК на кільцевих матрицях свідчить широко розповсюджене утворення 
кільцевих вірусних РНК шляхом взаємодії різноманітних вірусних і клітинних 
компонентів (Kumar, 2013; López-Manríquez, 2013; Villordo, 2010).  
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Запропоновані гіпотетичні моделі ініціації синтезу геномних і субгеномних 
РНК тобамовірусів з використанням дволанцюгових і циркулярних матриць добре 
узгоджуються з отриманими результатами і даними літератури, зокрема: 1) 
наявність подібних консервативних мотивів і вторинних структур у різних типах 
промоторів – субгеномних, геномних, вірусних, еукаріотичних (табл. 7; Marsh, 1989; 

Sivakumaran, 2004); 2) здатність вірусних РНК-полімераз до використання 
дволанцюгових і циркулярних матриць (Kovalev, 2014; Osman, 2012); 3) можливість 
ініціації синтезу протилежних ланцюгів РНК одним паліндромним сигнальним 
мотивом (Wang, 1996; Sun, 2006); 4) локалізація AT-багатих нуклеотидних ділянок 
після стартових точок транскрипції та реплікації РНК, а GC-багатих ділянок – перед 
ними (Kyrychenko, 2019); 5) формування циркулярних матриць за рахунок 
зближення 5’ і 3’ кінців вірусних РНК шляхом зв’язування дуже віддалених 
комплементарних ділянок нуклеотидів (Filomatori, 2006; Villordo, 2010; López-

Manríquez, 2013; Kumar, 2013). 

Таким чином, запропоновані гіпотетичні моделі синтезу субгеномних і 
геномних РНК тобамовірусів узгоджуються з отриманими нами і літературними 
даними та можуть бути використані для подальшого вивчення природи і механізмів 
взаємодії вірусних і клітинних компонентів, причетних до реплікації та транскрипції 
вірусних РНК (Kyrychenko, 2019; Кириченко, 2019). 

Дослідження спонтанних замін нуклеотидів у генах X-вірусу картоплі. З 
огляду на те, що заміни поодиноких нуклеотидів у генах та/або поодиноких 
амінокислот у білках відбуваються в результаті точкових мутацій (Lebre, 2010; 

Roossinck, 2006; Wang, 2011), які  проявляють широкий спектр дії на життєздатність, 
вірулентність та ефективність передачі вірусу, а також на прояв симптомів ураження 
і вірусостійкості рослин, ми досліджували спонтанні нуклеотидні заміни у генах 
п’яти штамів Х-вірусу картоплі (ХВК). Для роботи було відібрано 
близькоспоріднені штами з однаковою довжиною геномів і генів, що виключає 
можливість кількох типів мутацій у дослідних вірусів (делецій, інсерцій, дублікацій, 
транслокацій тощо) і дозволяє аналізувати нуклеотидні заміни у чистому вигляді. 

Розподілення нуклеотидних замін на типи, підтипи та варіанти, вперше 
проведене нами, забезпечує можливість широкого порівняльного аналізу отриманих 
результатів. Так, порівняння відсотків сумарної кількості типів замін показує 5,8 
кратне (84,4/14,6) перевищення частоти транзицій у порівнянні з трансверсіями 
(табл. 8). Ці дані узгоджуються з загальновизнаним положенням про превалювання 

частоти транзицій над трансверсіями і свідчать про наявність дуже високого рівня 
обмеження трансверсій у генах ХВК, оскільки за відношенням варіантів трансверсій 
до транзицій (8:4) кількість трансверсій має бути у 2 рази більшою, а не у 5,8 раза 
меншою. 

Типи і підтипи прямих і обернених замін мають близькі значення частот: ws 

44,5/40,9, yr 7,2/7,4, ur 2,8/3,2, cr 4,4/4,2. Водночас відсоток замін у різних 
варіантів варіює від 25,7 до 0,5, при цьому максимальне значення перевищує 
мінімальне майже у 52 рази. Визначена нами більш висока частота транзицій ніж 
трансверсій узгоджується з еволюційною моделлю Кімури (Kimura, 1980), а 
широкий спектр частоти замін у 12 варіантах – з моделлю Таджими-Неї (Tajima, 

1984). 
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Таблиця 8 

Спонтанні заміни нуклеотидів у генах п’яти штамів Х-вірусу картоплі 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Виявлене нами дуже широке варіювання типів і варіантів замін нуклеотидів 
спонукала до проведення філогенетичних аналізів з використанням еволюційних 

моделей, оптимальних для вирішення поставлених задач. Дуже важливим 
вбачається також з’ясування причин і механізмів широкого варіювання (і, особливо, 
обмеження) частоти нуклеотидних замін у консервативних ділянках вірусних 
геномів.  

Заміни нуклеотидів у промоторних ділянках тобамовірусів. Характерною 

рисою геномів споріднених вірусів є наявність однакових замін нуклеотидів у 
різних штамів, виділених з рослин різних родин у різних регіонах планети (рис. 17). 

Представлені на рисунку групи штамів з однаковими нуклеотидними 
послідовностями (U1-Ch) та однаковими замінами нуклеотидів (Ch1-Pet, L-Chm) 

подібні групам рослин з однаковими морфологічними ознаками, які були виявлені 
М.І. Вавиловим і названі гомологічним рядами (серіями) паралельної мінливості 
спадкових ознак. Дослідження паралельної мінливості було проведено на моделі 
кількох еукаріотичних організмів, однак молекулярні механізми цього явища все ще 
залишаються невідомими (Богданов, 2008; Rogozin, 2008; Folta, 2015). За нашою 
гіпотезою (Kyrychenko, 2017) причиною паралельної мінливості вірусів може бути 
дуже обмежена можливість нуклеотидних замін у деяких ділянках вірусних геномів 
через сумісне функціонування багатьох генетичних кодів у клітині хазяїна (Itzkovitz, 
2007; Cohanim, 2009; Forman 2010).  

Так, на ділянках геномів, поданих на рисунку (рис. 17), стандартний 
генетичний код (кодування послідовності амінокислот) повинен узгоджуватись із 
регуляторними кодами – консервативними мотивами субгеномних промоторів: 
двома варіантами центрального блоку (GATTCGTTT, GATTCGTAT), а також GC- 

та AT-багатими мотивами (CGCCG, CGCGG, TAAAT). У свою чергу позиції 
консервативних мотивів повинні узгоджуватись з кодувальними рамками, зокрема: 
перші нуклеотиди GC-багатих сайтів (С) – із третіми нуклеотидами кодонів валіну; 

Гени 

Типи замін нуклеотидів 

Транзиції Трансверсії 
y  r r  y 

w  s s  w u  r c  r r  u r  c 

a g u c g a c u u a u  g c a c g a u g u a c g  c 

Re 375 463 378 384 18 23 51 6 16 40 54 14 

Cp 29 68 51 55 6 0 14 1 3 0 7 3 

Tgb1 23 52 23 47 7 14 18 4 10 8 13 0 

Tgb2 18 21 6 18 1 0 4 2 0 0 7 2 

Tgb3 9 16 9 14 0 0 6 0 0 0 0 0 

Сума 
замін 

454 620 467 518 32 37 93 13 29 48 81 19 

% 

замін 

18,8 25,7 19,4 21,5 1,3 1,5 3,9 0,5 1,2 2,0 3,4 0,8 

44,5 40,9 
2,8 4,4 3,2 4,2 

7,2 7,4 

85,4 14,6 
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сайти GCC і GCG – з кодонами аланіну, а останні 5-ті нуклеотиди GC-багатих 

мотивів – з першими нуклеотидами кодонів аспарагінової кислоти. Такі ж 
узгодження з кодувальними рамками, очевидно, повинні мати всі консервативні 
нуклеотидні послідовності вірусних геномів.  

А 

 Б 
T  A  A  A  T  A  T  G  t  c  t  t  a  c  a 

Y  .  R  .  .  A  T  G  .  C  .  .  .  .  R 

-5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

1     2                    3              4 
 

Рис. 17 Позиційно-функціональні узгодження нуклеотидних послідовностей у 

геномах 14-ти штамів ВТМ 
Примітки: А – нуклеотидні та амінокислотні послідовності ділянки субгеномних промоторів 

гена СР. Консервативні нуклеотидні мотиви подано великими літерами, ідентичні нуклеотиди – 

точками, заміни нуклеотидів – малими літерами, термінальні кодони трансляції – зірочками, 
заміни амінокислот і кодонів відносно штаму ВТМ-U1 – сірим фоном. Б – оптимальні контексти 
(КТ) стартового кодона трансляції (ATG): 1 – КТ -5Y (T або C за 5 нуклеотидів до ATG); 2 – КТ -

3R (A або G за 3 нуклеотиди до ATG); 3 – КТ +5C (С через 5 нуклеотидів після ATG); 4 – КТ  +10R 

(A або G через 10 нуклеотидів після ATG). Позиція ATG позначена вертикальною лінією 

Як приклади інших позиційно-функціональних узгоджень між нуклеотидними 
послідовностями в геномах можна навести функції чотирьох нуклеотидів як 
оптимальних контекстів стартового кодона трансляції гена СР. Всі досліджені 
штами мають однакові контексти трансляції: -5Y, -3R, +5C, та +10R (рис. 17 Б), які є 
оптимальними для еукаріотичних (консенсусна послідовність Козак) та вірусних 
генів (Kozak, 1986; Гордейчик, 2010) і повністю узгоджуються з нуклеотидними і 
амінокислотними послідовностями, а також з регуляторними сайтами промоторних 
ділянок. Залежність вірусу від енергетичних і матеріальних ресурсів, а також 
синтетичних систем хазяїна потребує генетичної детермінації процесів залучення та 
використання численних (більше сотні) клітинних факторів, необхідних для 
збирання (формування) реплікативних комплексів, регулювання активності процесів 
реплікації, транскрипції та трансляції вірусних РНК (Li, 2011). 
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Комплексний підхід до вивчення і практичного використання регуляторних 
механізмів перебігу вірусних інфекцій. Проведене нами вивчення біологічних, 
фізико-хімічних і молекулярно-генетичних властивостей монопартитних (+)РНК-

геномних вірусів рослин, розповсюджених в Україні, показало наявність як високої 
мінливості (різноманітності) так і генетичної консервативності (стабільності) 
циркулюючих штамів. Так, ізоляти ВЗМК, ВЖМК та ВВС відрізняються від 
типових штамів цих вірусів, а також від ізолятів, виділених в Україні раніше. У той 
же час ізоляти і штами різних видів тобамо- та потівірусів, виділені з рослин різних 
родин у різних регіонах планети, часто мають паралельну мінливість: подібні або 
однакові нуклеотидні мотиви, вторинні структури та заміни нуклеотидів.  

Як узагальнення отриманих результатів, наводимо використаний нами підхід до 
комплексного вивчення і практичного застосування властивостей вірусів (рис. 18).  

 

 
 Рис. 18 Схема комплексного вивчення властивостей вірусів як необхідної 
основи для ефективного захисту рослин від вірусних хвороб 

 

Такий системний підхід базується на сучасних моделях еволюційного процесу 
таких як: симбіогенез – тривале співіснування, взаємне пристосування і сумісне 
виживання популяцій вірусів та їх хазяїв (Райан, 2014); епігеном – серії хімічних 
модифікацій нуклеїнових кислот або гістонів, які активують або інактивують гени в 
залежності від типу клітини, стадії диференціації та навколишніх умов (Lillycrop, 

2014); комунікаційні мережі РНК – гнучкі динамічні комплекси різних типів 
вірусних і клітинних РНК (r, t, m, nc, mi, si) та пов’язаних з ними білків, які 
регулюють і координують сумісність експресії генів вірусу й хазяїна згідно з 

потребами клітини за конкретних умов середовища (Villarreal, 2019). Відповідно до 

цієї моделі нами проведено дослідження біологічних (in vivo), фізико-хімічних (in 
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vitro) та молекулярно-генетичних (in silico) властивостей РНК-геномних вірусів 
рослин. В геноміці вірусів основна увага приділялась консервативним 
нуклеотидним послідовностям і вторинним структурам, причетним до регулювання 
експресії вірусних генів. Знайдені нами відмінності регуляторних сигналів у вірусі і 
хазяїні можуть бути використані при створенні новітніх ситем захисту рослин від 
вірусних захворювань. 

 

ВИСНОВКИ 

Дисетраційні дослідження започатковують новий напрямок у фітовірусології, 
що полягає в комплексному вивченні властивостей монопартитних (+)РНК-

геномних вірусів і регуляторних елементів вірусного геному (контекстів стартових і 
термінальних кодонів трансляції, промоторів геномних і субгеномних РНК, 
точкових замін нуклеотидів, вибірковості синонімічних кодонів стандартного 
генетичного коду). Такий системний підхід до вивчення вірусних інфекцій рослин 
відкриває можливість використання генетичних детермінант мінливості, 
адаптивності, вірулентності, трансмісивності, патогенності та інших властивостей 
вірусів для оцінки і прогнозування їхнього епідеміологічного потенціалу, а також 
для розроблення інноваційних біотехнологій отримання вірусостійких клонів 
рослин за відмінностями регуляторних сигналів експресії генів вірусу і хазяїна. 
Отримані результати представлені в наступних висновках: 

1. 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. 

Ця патосистема може слугувати моделлю для вивчення механізмів толерантності 
рослин сої до інфікування спорідненими вірусами. 

2. За реакціями рослин-індикаторів на інокуляцію вірусом та фізико-хімічними 
характеристиками соєвий ізолят вірусу жовтої мозаїки квасолі належить до групи 
середньо-вірулентних і відрізняється від типового штаму В-25 та ізолятів, які були 
виявлені в Україні раніше.  

3. 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. Коінфікування рослин хости двома вірусами – 

Hosta virus X і Tobacco rattle tobravirus спричиняє розвиток характерних симптомів 
ураження у вигляді системного хлорозу, некротизації міжжилкових ділянок листка 
та симптомів типу «ink-bleed», відмінних від таких за моноінфекції. 

4. 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.  

5. 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 
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активну адаптацію досліджуваних вірусів до зміни природних умов існування за 
рахунок високої мінливості, що притаманно всім РНК-геномним вірусам. 

6. 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. Показано 
високий рівень ідентичності геномів виділених вірусів з ізолятами із Росії та 
Австралії, що свідчить про можливість їхнього походження від спільного предка.  

7. В регіонах Центральної України циркулюють ізоляти вірусу віспи сливи, які 
належать до штаму D (Dideron). Знайдені групи ізолятів цього штаму утворюють 
групи представників з однаковими замінами нуклеотидів – явище, подібне до 
гомологічних рядів (серій) спадкової мінливості морфологічних ознак рослин, 
відкритих М.І. Вавиловим.  

8. Український ізолят вірусу звичайної мозаїки квасолі є некротичним штамом 
NL4 та належить до патогрупи VII. Ізолят має свої інфекційні особливості, що 
проявляються в здатності долати резистентність Phaseolus vulgaris, детерміновану 

алелями гена bc-2.  

9. В результаті детектування РНК вірусу звичайної мозаїки квасолі у 
генеративних органах (квітка, насінина та їх складники) рослин квасолі було 
виявлено ознаки насіннєвої вірусної інфекції. Частота передавання вірусу насінням 
сягає понад 70 %, що свідчить про важливе епідеміологічне значення такого способу 
розповсюдження вірусної інфекції серед бобових. 

10. 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.  

11. Результати досліджень властивостей промоторів синтезу вірусних РНК 
цілком узгоджуються з даними інших дослідників про наявність 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. 

12. В результаті порівняльного комп’ютерного аналізу подібності 
філогенетичних дерев, консервативних нуклеотидних мотивів та замін нуклеотидів 
у різних видів і штамів вірусів, виділених із рослин різних родин у різних регіонах 
планети з контрастними геологічними, кліматичними та екологічними умовами, 
нами вперше виявлено паралельну мінливість вірусів на молекулярно-генетичному 
рівні і висунуто гіпотезу щодо її молекулярно-генетичних механізмів. 

13. На основі встановлених нами 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.  
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АНОТАЦІЯ 

Кириченко А.М. Патогенність, структурно-функціональна організація і 
геноміка монопартитних (+)РНК-геномних вірусів рослин. – Кваліфікаційна 
наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за 
спеціальністю 03.00.06 «Вірусологія». – Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. 
Заболотного Національної академії наук України, Київ, 2021. 

Встановлено біологічні та фізико-хімічні особливості найбільш поширених в 
Україні монопартитних (+)РНК-геномних вірусів рослин та індуковані ними 
вірусоспецифічні продукти на різному рівні клітинної організації рослин. Виявлено 
високо консервативні (функціонально важливі) мотиви у геномних сиквенсах 
вірусів, а також зміни метаболізму в клітинах рослин-хазяїв, спричинені вірусним 
ураженням.  

Вперше проведено дослідження генетичної структури вірусної популяції вірусу 
жовтої мозаїки квасолі та патотипування штамів вірусу звичайної мозаїки квасолі із 
використанням диференціальних сортів квасолі. Досліджено особливості вірусного 
патогенезу в рослинах, уражених РНК-геномними вірусами. Представлено 
результати дослідження впливу вірусів на фізіологічні параметри рослин. 

Встановлено високий рівень передавання вірусу звичайної мозаїки квасолі насінням 
квасолі й наявність вірусної РНК у генеративних органах рослини і деяких частинах 
насінини та квітки.  

Досліджено філогенетичні особливості та ступінь ідентичності досліджуваних 
ізолятів зі штамами та ізолятами наявними у світовому генетичному банку даних 
GenBank. Шляхом порівняльного комп'ютерного аналізу консервативних елементів 
у геномних сиквенсах встановлено наявність паралельної мінливості вірусів на 
генетичному рівні і висунуто гіпотезу щодо її молекулярно-генетичних механізмів.  

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. 

Ключові слова: віруси рослин, культура калюсних тканин, ліпосомальні глікан-

гліколіпідні комплекси, геномні сиквенси, промотори, комп'ютерний аналіз сиквенсів 
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Установлены биологические и физико-химические особенности наиболее 



43 

 

распространенных в Украине монопартитних (+) РНК-геномных вирусов растений и 
индуцированные ими вирусоспецифические продукты на разном уровне клеточной 
организации растений. Выявлены высоко консервативные (функционально важные) 

мотивы в геномных сиквенсах вирусов, а также изменения метаболизма в клетках 
растений-хозяев, вызванные вирусным поражением. 

Впервые проведены исследования генетической структуры вирусной популяции 
вируса желтой мозаики фасоли и патотипирование штаммов вируса обыкновенной 
мозаики фасоли с использованием дифференциальных сортов фасоли. Исследованы 
особенности вирусного патогенеза в растениях, пораженных РНК-геномными 

вирусами. Представлены результаты исследования влияния вирусов на 
физиологические параметры растений. Установлен высокий уровень передачи 
вируса обыкновенной мозаики семенами фасоли и наличие вирусной РНК в 
генеративных органах растения, некоторых частях семян и цветка. 

Исследованы филогенетические особенности и степень гомологии исследуемых 
изолятов со штаммами и изолятами, имеющимися в мировом генетическом банке 
данных GenBank. Путем сравнительного компьютерного анализа консервативных 
элементов в геномных сиквенсах установлено наличие параллельной изменчивости 
вирусов на генетическом уровне и выдвинута гипотеза о ее молекулярно-

генетических механизмах. 

Предложены гипотетические модели синтеза субгеномних и геномных РНК 
тобамовирусов, которые могут быть использованы для дальнейшего изучения 
природы и механизмов взаимодействия вирусных и клеточных компонентов, 
вовлеченных в репликацию и транскрипцию вирусных РНК. 

Ключевые слова: вирусы растений, геномные сиквенсы, каллусная культура 

ткани, липосомальные гликан-гликолипидные комплексы, промоторы, 
компьютерный анализ сиквенсов 

 

SUMMARY 

Kуrуchenko A.M. Pathogenicity, structure-function organization and genomics 

of plant viruses with a monopartite (+)RNA genome. – Qualifying scientific work on 

the rights of manuscripts. 

The thesis for a Dr. Sci. degree in biological sciences in specialty 03.00.06 – virology. 

– D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the National Academy of 

Science of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The thesis is devoted to the study of biological and physicochemical characteristics of 

the monopartite (+)RNA genomic plant viruses prevailing in Ukraine as well as the 

structure and function of their genomes, virus-specific products and cellular components at 

different levels of cell organization of infected plants. Much attention is paid to the 

computer analysis regulatory elements in the genomic sequences of (+)RNA viruses. 

For the first time, it was investigated a genetic structure (variability and strain 

diversity) of bean yellow mosaic virus population circulating in agrocenoses in the 

different crops of a region – bean (Phaseolus vulgaris L.), soybean (Glycine max L.) and 

lupine (Lupinus luteus L.). Сomparative genomic sequence analysis revealed a high level 

of identity of the isolates and their belonging to the same bean yellow mosaic virus strain. 

Ukrainian isolates showed high sequence homology to isolates from Russia, Australia and 
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Argentina. 

Bean common mosaic virus isolates by the reaction of differential bean cultivars was 

assigned to pathogroup PG VII. The partial coat protein sequence data of Ukrainian isolate 

show 100 % identity with sequences from 125 bean common mosaic virus strains that are 

widespread worldwide in bean growing regions.  

The plum pox virus isolates distributed in different regions of the Central Ukraine 

have been studied. Molecular characterization indicated that the isolates belong to the D 

strain of the virus. Ukrainian isolates have shown high identity (95-99,4 %) with all of 33 

plum pox virus isolates from different countries and host plants tested in our study.  

The presence of a mixed infection with two viruses (Hosta Virus X and Tobacco 

Rattle Virus) in Hosta plants was confirmed by the RT-PCR as well as biological assay and 

electron microscopy methods.  

It was shown that virus infection disturbs plant physiology causing developmental 

abnormalities and other phenotypic manifestations that are considered as disease 

symptoms. Physiological and biochemical alterations including changes in the 

photosynthetic apparatus of chloroplasts, photosynthetic pigments, proteins and 

carbohydrates metabolism disorders have been studied in virus-infected plants. The 

pathological influence of bean yellow mosaic virus on the growth and development of the 

callus cell culture has been established.  

The date obtained indicates a high level of seed transmission of the bean common 

mosaic virus. The viral RNA has been detected in plant generative organs and some 

components of the seed and flower. Also, virus particles were found in pollen grains of 

Phaseolus vulgaris plant.  

Phylogenetic properties and comparative sequence analyses of viruses as well as a 

computer analysis of regulatory elements in the genomic sequences of RNA-containing 

viruses have been performed. The presence of similar regulatory nucleotide motifs within 

groups of viruses isolated from different plant species was established. 

Computer analysis of conserved nucleotide motifs and secondary structures in the 

genomic and subgenomic promoters of tobamoviruses indicates that both nucleic acid 

secondary structure and nucleotide sequences are essential for tobamovirus sgRNA 

promoter activity. 

The groups of tobamoviruses containing different strains and species with similar 

nucleotide substitutions supplement a limited demonstration of Vavilov’s homologous 
series at the molecular level, and are also consistent with our assumption about the 

molecular mechanism of homologous series – the possibility of fixing only those 

nucleotide substitutions that do not disturb of finely balanced functioning of several 

genetic codes in one cell.  

Hypothetical models of subgenomic and genomic tobamovirus RNAs synthesis have 

been proposed. The models are well consistent with our results and published data and can 

be used to study the mechanisms of replication and transcription of viral RNAs. 

Key words: plant viruses, genomic sequences, callus tissue culture, liposomal glycan-

glycolipid complexes, promoters, computer analysis of sequences  


