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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» (091 – Біологія). – Інститут 

мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук 

України, Київ, 2021. 

 

Дисертація присвячена вивченню біологічних та фізико-хімічних 

характеристик монопартитних (+)РНК-геномних вірусів рослин, 

розповсюджених в Україні, дослідженню структури і функції вірусних 

геномів, індукованих вірусоспецифічних продуктів та клітинних компонентів 

на різному рівні клітинної організації рослин, а також вивченню механізмів 

взаємодії вірусних патогенів із клітинами рослин-хазяїв, які вони уражують. 

Значна увага в роботі приділяється комп‟ютерному аналізу сигнальних і 

регуляторних елементів в сиквенсах РНК-геномних вірусів, які наявні в базах 

даних.  

В роботі досліджувались (+)РНК-геномні віруси родин Potyviridae: вірус 

мозаїки сої (ВМС, Soybean mosaic virus   рід Potyvirus), вірус жовтої мозаїки 

квасолі (ВЖМК, Bean yellow mosaic virus, рід Potyvirus), вірус звичайної 

мозаїки квасолі (ВЗМК, Bean common mosaic virus, рід Potyvirus), вірус віспи 

слив (ВВС, Plum pox virus, рід Potyvirus); Benyviridae: вірус некротичного 

пожовтіння жилок буряку (ВНПЖБ, Beet necrotic yellow vein virus, рід 

Benyvirus);  Alphaflexiviridae: Х вірус хости (ХВХ, Hosta virus X, рід 

Potexvirus).  

В ході виконання роботи було проведено обстеження посівів 

зернобобових та інших культур в трьох областях України (Черкаській, 

Вінницькій та Київській областях) на наявність вірусної інфекції. 
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Встановлено, що захворювання сої в обстежених областях викликається 

двома основними вірусами – вірусом мозаїки сої та вірусом жовтої мозаїки 

квасолі. Наявність вірусів в зразках була підтверджена за допомогою 

електронної мікроскопії та сучасних методів діагностики – полімеразної 

ланцюгової реакції, імуноферментного аналізу. 

Ізолят ВЖМК із сої було очищено модифікованим нами методом за 

Huttinga [129], досліджено основні його характеристики та біологічні 

властивості, розповсюдженість і шкодочинність вірусу в агроценозах 

України. Було визначено коло рослин-хазяїв виділеного ізоляту, досліджено 

фізичні характеристики (точку температурної інактивації (ТТІ), граничне 

розведення інфекційного соку (ГРС), період збереження інфекційності (ПЗІ)) 

та отримано поліклональну специфічну антисироватку до даного вірусу. 

Результати досліджень свідчать про наявність індивідуальних особливостей 

ізоляту, які відрізняють його від типового штаму вірусу жовтої мозаїки 

квасолі та ізолятів цього вірусу, вивчених в попередні роки.  

Вперше проведено дослідження генетичної структури (мінливість та 

штамове різноманіття) вірусної популяції ВЖМК, що циркулює в 

агробіоценозах на різних культурах – квасолі (Phaseolus vulgaris L.), сої 

(Glycine max L.) і люпину (Lupinus luteus L.), досліджено їх молекулярно-

генетичні властивості та здійснено філогенетичний аналіз. Встановлено, що 

виділені ізоляти відрізнялись від типового штаму і між собою за колом 

рослин-хазяїв, характерними симптомами та за фізичними властивостями. За 

біологічними, фізико-хімічними та антигенними властивостями ізолят 

ВЖМК із сої було віднесено до групи середньо вірулентних.  

Порівняльний аналіз сиквенованих фрагментів показав високий рівень 

ідентичності досліджуваних ізолятів із квасолі, сої та люпину і 

приналежність їх до одного штаму ВЖМК. Показано високий ступінь 

гомології з ізолятами із Росії, Австралії та Аргентини. Сиквеновані 

послідовності фрагментів гена білка оболонки українських ізолятів ВЖМК 

зареєстровано у світовому генетичному банку даних GenBank (NCBI) за 
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номерами доступу КТ923790 для ізоляту із сої та КТ923791.1 для ізоляту із 

квасолі.  

Досліджено поширеність вірусу звичайної мозаїки квасолі (ВЗМК) на 

півночі центральної України, а також біологічні і молекулярні 

характеристики виділеного ізоляту ВЗМК, коло рослин-хазяїв вірусу та 

реакцію рослин-індикаторів на інокуляцію вірусом. Вперше було проведено 

патотипування штамів ВЗМК із використанням диференціальних сортів 

квасолі. Проведено сиквенування фрагмента гена білка оболонки (СР) вірусу. 

Філогенетичний аналіз нуклеотидних послідовностей сиквенованої ділянки 

гена СР досліджуваного ізоляту показав його подібність у 100 % зі 125-ма 

ізолятами і штамами цього вірусу. Нуклеотидна послідовність фрагменту 

гена СР ВЗМК задепонована в міжнародній базі даних GenBank (NCBI) під 

номером MN604408. 

Були проведені дослідження ізолятів карантинного вірусу шарки сливи 

(Plum pox virus, PPV), виявлених в трьох регіонах Центральної України – 

Черкасах, Києві та Яготині. Нами вперше було встановлено наявність PPV в 

Черкаській області. Було проведено діагностику, ідентифікацію та 

молекулярний аналіз вірусів, що викликають симптоми ураження, характерні 

для PPV та вірусу мозаїки яблуні (Apple mosaic virus, ApMV). Встановлено, 

що виділені українські ізоляти мають значний рівень гомології (95-99,4 %) із 

33-ма ізолятами PPV-D з різних країн світу і різних рослин-хазяїв. Часткові 

сиквенси білка оболонки 33-х ізолятів містили 30 замін нуклеотидів відносно 

сиквенсу досліджуваного ізоляту. Показано, що переважна більшість замін 

(27 з 30) є синонімічними і не викликають заміщень амінокислот у вірусних 

білках. Ізоляти PPV-D утворювали 6 груп представників з однаковими 

замінами нуклеотидів, що нагадує гомологічні серії спадкової мінливості 

морфологічних ознак у рослин, відкриті М.І. Вавиловим [360]. 

За результатами біологічного тестування, електронної мікроскопії та ЗТ-

ПЛР аналізу встановлено, що рослини хости із вірусоподібними симптомами 
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інфіковані щонайменше двома різними вірусами – Hosta virus X (HVX) і 

Tobacco rattle virus (TRV). 

Досліджено особливості вірусного патогенезу в рослинах, уражених 

РНК-геномними вірусами. Представлено результати дослідження впливу 

ВЖМК на фізіологічні параметри рослин (вміст фотосинтетичних пігментів, 

білків та вуглеводів) Glycine soja L. Встановлено, що за інфікування рослин 

сої ізолятами ВЖМК відбувається зниження вмісту фотосинтетичних білків і, 

як наслідок, пригнічення фотосинтетичної здатності хлоропластів, зміни 

метаболізму білків та вуглеводів. У провідних пучках листків інфікованих 

ВНПЖБ рослин показано значне зростання активності аніонних пероксидаз 

порівняно з незараженим контролем. В той же час вміст зв‟язаних з 

клітинними стінками пероксидаз збільшувався переважно у матриксі 

клітинних стінок ендокортексу та камбіальних клітин відкритих 

колатеральних пучків. Максимальний вміст каталази було детектовано за 

тиждень до появи перших симптомів системного ураження рослин ВЗМК, 

тоді як в період розвитку видимих патологічних змін у вигляді деформації 

листкової пластинки та системної мозаїки на молодих листках вміст 

ферменту не відрізнявся від контролю.  

Показано негативний вплив ВЖМК на ріст та розвиток культури 

калюсних клітин (ККК) квасолі, тоді як віруси мозаїки сої і звичайної мозаїки 

квасолі не впливали на процеси формування та утворення калюсу. Для 

вивчення поведінки вірусів бобових (ВЗМК та ВЖМК) in vitro розроблено 

експериментальні системи «вірус-калюсна культура» квасолі, підібрані та 

оптимізовані склад культурального середовища і вірус-інгібувальні 

концентрації антивірусних речовин. Досліджено ліпосомальні глікан-

гліколіпідні комплекси (ГГК) на основі мікробних полісахаридів та 

антиметаболітів як засоби оздоровлення рослин від вірусних інфекцій. 

Вперше продемонстровано елімінацію ВЗМК із культури калюсу квасолі за 

дії ліпосомальних глікан-гліколіпідних комплексів як компонентів 

культурального середовища. 
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Проведено біоінформатичний аналіз сигнальних і регуляторних 

елементів в геномних сиквенсах РНК-вмісних вірусів. Встановлено наявність 

подібних регуляторно-сигнальних нуклеотидних мотивів у груп вірусів, 

виділених із різних видів рослин. 

Комп‟ютерний аналіз замін нуклеотидів у геномних сиквенсах десяти 

пар близько споріднених штамів Х-вірусу картоплі (ХВК) з однаковою 

довжиною геномів і розміром генів показав значне варіювання частоти замін 

залежно від пар нуклеотидів і штамів, довжини та локалізації ділянок геномів 

і генів, а також типу замін та їх кодонних позицій. Найбільші відношення 

частот замін знайдено в різних парах нуклеотидів (u→c/c→g, 1240), 

кодонних позиціях (третя/друга, 17,3) та типах (транзиції/трансверсії, 5,8); 

найменші – у прямих і зворотних замін нуклеотидів однієї пари (1,03-1,6). 

Встановлено, що частота трансверсій набагато менша, але значно більш 

варіабельна, ніж транзицій і не має чіткої залежності від довжини гена 

(нуклеотидної ділянки). 

За результатами комп‟ютерного аналізу вибірковості кодонів і 

спонтанних замін нуклеотидів у шести штамів вірусу карликовості сої було 

підтверджено наявність високої вибірковості дикодонів у генах вірусу 

карликовості сої та високу залежність видів (варіантів) переважних 

дикодонів від перекривання генів. 

Виявлено і досліджено властивості консервативних нуклеотидних 

мотивів і стеблових петель у субгеномних (sg) промоторах двох генів 38-ми 

тобамовірусів. Вперше було встановлено високу консервативність 

(функціональну важливість) первинних нуклеотидних послідовностей у 

різних видів тобамовірусів, що свідчить про наявність динамічної системи 

функціонально різних первинних сиквенсів і вторинних структур, які 

детермінують численні функції геномних і субгеномних промоторів, 

Висловлено припущення щодо молекулярних механізмів утворення 

гомологічних рядів – можливість фіксації лише тих нуклеотидних замін, які 
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не порушують тонко збалансованого функціонування кількох генетичних 

кодів в одній клітині. 

Методами порівняльного комп‟ютерного аналізу консервативних 

компонентів у геномних промоторах тобамовірусів встановлено наявність 

висококонсервативних нуклеотидних мотивів, подібних ICR2 та D1L3S3 на 

3‟ кінцеві ділянки геномних РНК 38-ми досліджених штамів тобамовірусів. 

Запропоновано гіпотетичні моделі синтезу субгеномних і геномних РНК 

тобамовірусів, які можуть бути використані для подальшого вивчення 

природи і механізмів взаємодії вірусних і клітинних компонентів, причетних 

до реплікації та транскрипції вірусних РНК. 

Нами було рекомендовано систему заходів для профілактики та 

обмеження вірусних захворювань хости (функії) в приватних господарствах і 

розплідниках рослин. В лабораторії проводилось порівняльне вивчення 

взаємодії вірусів із рослинними клітинами у природних, трансформованих та 

експериментально створених системах різного рівня організації з метою 

виявлення загальних і відмінних ознак захисних реакцій рослин та впливу на 

них екзогенних речовин переважно природного походження.  

За результатами досліджень було сформовано практичні рекомендації 

щодо очищення вірусу жовтої мозаїки квасолі та методичні рекомендації до 

проведення лабораторних робіт з курсу «Загальна вірусологія та 

мікробіологія» за темою «Діагностика вірусу звичайної мозаїки квасолі, 

жовтої мозаїки квасолі, вірусу мозаїки сої».  

Ключові слова: віруси рослин  культура калюсних клітин  ліпосомальні 

глікан-гліколіпідні комплекси  геномні сиквенси, промотори  комп’ютерний 

аналіз сиквенсів. 
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SUMMARY 

Kyrychenko 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 doctoral degree in biological sciences by specialty 03.00.06 

«Virology» (091 – Biology). – D. K. Zabolotny Institute of Microbiology and 

Virology of the NASU, Kyiv, 2021. 

 

The dissertation is aimed to study biological and physicochemical 

characteristics of the most distributed in Ukraine monopartite (+) RNA – genomic 

viruses, the structure and function of viral genomes, virus-specific products and 

cellular components induced during infection at different levels of plant 

organization, as well as mechanisms of plant – virus interaction. Much attention is 

paid to the computer analysis of signaling and regulatory elements in the genomic 

sequences of RNA-containing viruses. 

In the work (+ )RNA-genomic viruses, belonging to the different virus family, 

namely: Potyviridae – Soybean mosaic virus (SMV, genus Potyvirus), bean yellow 

mosaic virus (BYMV, genus Potyvirus), Bean common mosaic virus (BCMV, 

genus Potyvirus), plum pox virus (PPV, genus Potyvirus); Benyviridae: Beet 

necrotic yellow vein virus (BNYV, genus Benyvirus); Alphaflexiviridae: Hosta 

virus X (HVX, genus Potexvirus) were investigated. 

During the study it was performed field observations of legumes and other 

crops for the presence and level of viral infection in different regions of Ukraine 

(Cherkasy, Vinnitsa and Kiev). It was established that the diseases of soybean 

plants growing in the examined areas have been caused by two major viruses – 

SMV and BYMV. The results of field observations have been confirmed using 

light and electron microscopy and ELISA. 

BYMV isolate from soybean plants was purified by modified Huttinga 

method we provided in the work. The main virus characteristics and biological 

properties, virus spreading and harmfulness in Ukraine agrocenoses were 



9 

investigated as well as the host range of BYMV and the physical characteristics 

(thermal inactivation point (TIP), dilution end point (DEP), longevity in vitro 

(LIV). It was obtained polyclonal specific antisera to the virus. The results of the 

studies indicate that there are individual characteristics of the isolate that 

distinguish it from the typical strain of BYMV and isolates studied in previous 

years. 

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

diversity) of BYMV population circulating in agrocenoses in the different crops of 

a region – bean (Phaseolus vulgaris L.), soybean (Glycine max L.) and lupine 

(Lupinus luteus L.). The isolates originating from soybean, bean and lupine plants 

were examined according to their molecular characteristics and phylogenetic 

analysis of partial sequences was performed. The host plant range, characteristic 

symptoms and physical properties of isolates differ from those of typical strain of 

BYMV and strains described in Ukraine before. According to biological, 

physicochemical and antigenic properties, BYMV isolate from soybean was 

attributed to the group of medium-pathogenic. 

Сomparative genomic sequence analysis revealed a high level of identity of 

the bean, soybean and lupine isolates under the study and their belonging to the 

same strain of BYMV. Ukrainian isolates showed high sequence homology to 

isolates from Russia, Australia and Argentina. The sequence data of the partial 

protein gene have been submitted to NCBI, accession numbers KT923790 for 

soybean isolate and KT923791 for bean isolate of BYMV. 

The occurrence of BCMV in Central Ukraine as well as the biological and 

molecular characteristics, host range and reactions of indicator plants to 

mechanical inoculation have been investigated. BCMV isolate was further 

characterized using Drijfhout‟s standard range of differential varieties [70]. The 

partial coat protein sequence data of Ukrainian isolate show 100 % identity with 

sequences of 125 BCMV strains that are widespread worldwide in bean growing 

regions. To our knowledge, this is the first attempt to characterize the BCMV 



10 

circulating in Ukraine. The BCMV-seq data have been deposited in the GenBank 

(accession number for nucleotide sequence: MN604408). 

The PPV isolates distributed in different regions of the Central Ukraine 

(Cherkasy, Kyiv and Yahotyn) were selected from the diseased plum (Prunus 

domestica), cherry (Prunus avium) and pear (Pyrus communis) and have been 

studied by biological and molecular methods. The presence of PPV was first time 

established in Cherkasy region. Detection, identification, and molecular analysis of 

viruses causing the symptoms typical for PPV and apple mosaic virus were 

performed. Molecular analyses indicated that the isolates belong to the D strain of 

PPV. Ukrainian isolates obtained have shown high identity (95-99,4 %) with all of 

33 PPV-D isolates from different countries and host plants tested in our study. The 

181-base sequences of these isolates contain 30 nucleotide replacements 

concerning seq1 sequence. The vast majority of replacements (27 of 30) is 

synonymous and does not cause of amino acid substitutions in the viral coat 

proteins. PPV-D isolates form 6 groups of members with identical nucleotide 

replacements, which remind Vavilov‟s homologous series of heritable variation of 

morphological traits [360]. 

Using the RT-PCR analysis, biological assay and electron microscopy 

methods it was found that the virus disease-like symptoms in Hosta plants were 

caused by at least two different viruses – Hosta virus X and Tobacco rattle virus.  

The features of viral pathogenesis in plants affected by RNA-genomic viruses 

have been investigated. The data concerning virus effects on some physiological 

parameters of BYMV-infected Glycine soja L. plants (pigment content, soluble 

proteins and carbohydrates) are presented in the study. It was shown significant 

changes in infected plants compared with control ones, namely: decreasing 

expression of photosynthetic proteins and, as a consequence, inhibition of 

photosynthetic ability of chloroplasts, changes in metabolism of proteins and 

carbohydrates. Beet necrotic yellow vein virus caused significant increase anionic 

peroxidases in conductive tissue of the infected plants. The content of cell-wall-

bound peroxidase increased mainly in the matrix of endocortex cell walls and 
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opened collateral bundle of cambium. The maximum catalase activity was detected 

one week before the first symptoms of BCMV appeared, whereas during 

development of the pathological changes, the enzyme content in virus-infected 

plants did not differ from the uninfected control. The date obtained indicates a high 

level of seed transmission of the BCMV. 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 plants.  

The pathological influence of BYMV on the growth and development of the 

callus cell culture (ССС) has been shown. SMV and BCMV did not effect on the 

processes of callus formation. Liposomal glycan-glycolipid complexes (GGCs) 

based on microbial polysaccharides and antimetabolites were investigated as a 

means of healing plants from viral infections. Callus cultures of soybeans and 

beans were developed and adapted for studing GGCs. For the first time, the 

elimination of BCMV from bean callus culture has been demonstrated. This 

phenomenon is due to the antiviral effect of liposomal glycan-glycolipid 

complexes as components of the culture medium. 

A computer-assisted analysis of signal and regulatory elements in the 

genomic sequences of RNA-containing viruses has been performed. The presence 

of similar regulatory nucleotide motifs in groups of viruses isolated from different 

plant species was established. In the study a comparative computer analysis of 

nucleotide substitution in genomic sequences of 10 pairs of closely related potato 

virus X (PVX) strains having equal genome and gene length has been carried out. 

A significant frequency variation of nucleotide substitutions, depending on 

nucleotide and strain pairs, length and localization of genome and gene regions as 

well as substitution types and their codon positions, was found. The highest 

relations of substitution frequency are found in different nucleotide pairs 

(u→c/c→g, 1240), codon positions (third/second, 17,3) and substitution types 

(transitions/transversions, 5.8), the least ones – in forward and back substitutions in 

the same nucleotide pairs (1,03-1,6). The transversion frequencies are generally 
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significantly lower but more variable than the transition one, and there is no direct 

relationship between gene (region) length and transversion frequency. 

Computational analysis of codon usage bias and spontaneous nucleotide 

substitutions in six strains of soybean dwarf virus was performed. The results 

obtained evidence for selection of dicodons in the viral genes and wide depending 

of the predominant dicodons species (variants) on the gene overlapping.  

In subgenomic (sg) promoters of two genes of 38 tobamoviruses conservative 

nucleotide motifs and stem loops were identified and investigated. For the first 

time, highly conserved structures of nucleotide sequences in different types of 

tobamoviruses were established. The results of the studies contradict the 

assumption about more important role of secondary structures than primary 

nucleotide sequences in the functional activity of the tobamoviruses promoters. It 

has been suggested that molecular mechanisms are involved in the formation of 

homologous series. This means that only those nucleotide substitutions that do not 

disrupt the finely balanced functioning of several genetic codes in one cell are 

capable of being fixed in the genome. 

A comparative analysis of conservative promoter components shows that the 

3‟-end regions of genomic RNA of all 38 tobamovirus tested contain highly 

conserved ICR2- and D1L3S3-like nucleotide motifs. By analyses of a possible 

cause of this appearance we propose the hypothetic models for subgenomic and 

genomic RNA synthesis on double-stranded and circular templates. 

Based on the results obtained in the work, bean yellow mosaic virus 

purification protocol was advanced and issued for practical use. The methodical 

guidelines for carrying out laboratory works on research topics «Diagnostics of 

bean common mosaic virus, bean yellow mosaic mosaic, soybean mosaic virus» 

within the course «General Virology and Microbiology» were developed for 

students of all forms of education. 

Keywords: plant viruses, liposomal glycan-glycolipid complexes, callus cell 

culture, genomic sequences, promoters, computer analysis of sequences 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Віруси, як облігатні, внутрішньоклітинні патогени 

справляють значний вплив на кругообіг живої матерії на Землі, еволюційні 

процеси в біосфері, екологічний стан довкілля, продуктивність рослинного і 

тваринного світу, а відтак і на біологічну безпеку, здоров‟я і благополуччя 

людей. До вірусів привернута увага багатьох науково-дослідних лабораторій 

майже в усіх країнах світу. Фундаметальними проблемами 

фітовірусологічних досліджень є вивчення біологічних, генетичних та 

молекулярно-біологічних властивостей вірусів як збудників хвороб рослин, 

структури і функції вірусних геномів та продуктів їх реалізації, взаємодії 

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

патологічні процеси рослин з метою обмеження шкодочинності цих 

неймовірно небезпечних і часто широко спеціалізованих інфекційних агентів. 

Тобто, ці всі питання належать до нагальних фундаментальних проблем 

вірусології в цілому. Від вирішення фітовірусологічних проблем значною 

мірою залежить розв‟язання інших, прикладних завдань, які стосуються 

рослинництва, тваринництва та медицини.  

Серед вірусів як інфекційних агентів рослин важливе місце безперечно 

належить широко розповсюдженим і високовірулентним (+)РНК-геномним 

вірусам, котрі можуть викликати тяжкі епіфітотії на всіх головних 

сільськогосподарських культурах, а відтак являють собою серйозну загрозу 

для продовольчої безпеки і здоров‟я людства. Чисельність популяцій вірусів 

та їхню шкодочинність неможливо контролювати хімічними засобами, то ж 

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 з вірусними інфекціями можуть 

бути підходи, основані на використанні генетичної стійкості, яка контролює 
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характер взаємовідношень між рослиною та вірусом. Знання молекулярних 

основ розвитку вірусних інфекцій і механізмів рослинної резистентності є 

важливими для спрямованої селекції стійких до вірусів рослин і мають 

важливе як фундаментальне так і практичне значення.  

З часів становлення вірусології як науки головний напрямок боротьби з 

хворобами рослин базувався на використанні стійких сортів рослин, 

створених методами класичної селекції. Сорти, стійкі або толерантні до 

одного чи декількох вірусних патогенів, вже відомі та використовуються 

серед багатьох культур [109, 153, 333, 439]. Міжвидові гібриди зі стійкістю 

до кількох патогенів наразі використовуються у виробництві овочів і тютюну 

[139, 204, 273]. Хоча традиційна селекція рослин і понині займає важливе 

місце у створенні стійких рослин, цей процес, зокрема одержання кросів і бек 

кросів, є довготривалим, а відбір потрібного стійкого до вірусів потомства 

ускладнюється через значну різноманітність реакцій на дію еволюційно 

нових вірулентних патогенів. Завдяки високому рівню мінливості збудників 

хвороб, виникають їхні нові раси і штами, здатні долати спадкову стійкість та 

уражувати сорти, що мали несприйнятливість до даного патогена. 

З 80-х років минулого століття основним інструментом при створенні 

(бридингу) багатьох культур широко використовуються молекулярні маркери 

(як правило, ДНК-маркери), зчеплені з цільовими генами. Використання 

таких специфічних молекулярних маркерів дозволяє здійснювати 

накопичення (пірамідування) генів стійкості, проводити ретельний відбір 

генотипів з відповідними інтрогресованими генами серед чужорідного 

генетичного матеріалу, а також здійснювати генетичне картування генів 

стійкості. Виявленню молекулярних маркерів, пов‟язаних з генами 

хворобостійкості було докладено багато зусиль та затрачено часу. Зокрема, 

на томатах дотепер картовано і/або клоновано із інших видів Solanaceous 

понад 40 генів (у тому числі і локусів кількісних ознак (Quantitative Trait 

Locus, QTL), які визначають стійкість рослин до основних класів патогенів 

[108]. Наявність молекулярних маркерів дозволяє досліджувати гени в 
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процесі селекції у всього покоління, а не чекати їхнього фенотипового 

прояву. Незважаючи на значну кількість досліджень, пов‟язаних з 

застосуванням молекулярних маркерів, питання прискореної селекції 

вірусостійких рослин залишається актуальним. Зусилля вчених наразі 

направлені на пошук більш дешевих, нескладних у виконанні селекційних 

маркерів, у тому числі, серед структурних елементів самих вірусів.  

Відомо, що типи і рівні стійкості рослин до вірусів детермінуються 

тонко збалансованою взаємодією численних вірусних і клітинних 

компонентів. До вірусних структурно-функціональних компонентів 

належать детермінанти специфічності реакції на вірус (окремі нуклеотидні 

сайти або їхні комбінації), а також енхансери, промотори, контексти 

стартових і термінальних кодонів транскрипції та трансляції, супресори 

посттранскрипційного мовчання генів тощо. Найменше вивченими серед 

можливих маркерів і механізмів залишаються регуляторні сигнали вірусів, 

причетні до активації захисних механізмів рослин. Одним із ефективних і 

простих способів їхнього виявлення і вивчення властивостей вбачається 

застосування методів комп‟ютерного аналізу сиквенсів вірусних геномів. 

Між тим, аналіз промоторних ділянок вірусів дозволяє зробити висновок 

про можливість їхньої репродукції в рослині-хазяїні, оминаючи таким 

чином багатофакторний направлений відбір і селекцію, що базуються в 

основному на методі проб та помилок. Отже, направлене і всебічне 

вивчення елементів первинної послідовності і вторинної структури геномів, 

що відповідають за ті чи інші функції вірусів, дадуть змогу розробляти і 

впровадження нових методів боротьби з вірусними інфекціями. 

РНК-геномні віруси є домінуючими в еукаріотичному віромі і 

надзвичайно різноманітними як у тварин, так і рослин [196]. Віруси з 

одноланцюговим (+)РНК геномом – це найбільш вивчена група вірусів 

рослин. До неї належать роди Bromovirus, Cucumovirus, Potexvirus, Potyvirus, 

Tobamovirus, Tombusvirus та ін. [128, 196]. (+)РНК-геномні віруси 

використовують найпростішу стратегію реплікації та експресії (одні і ті ж 
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молекули РНК функціонують як вірусні геноми, так і мРНК), що надає їм 

очевидну перевагу порівняно з іншими вірусними патогенами [159].  

Вірусні хвороби рослин вважаються головним викликом для сільського 

господарства ХХІ століття у всьому світі [143]. Зміна клімату і зростаюча 

кількість народонаселення сприяють виникненню руйнівних спалахів 

вірусних захворювань, а глобалізація сільського господарства та міжнародна 

торгівля значно розширюють ареали поширення вірусів і їх векторів. 

Експансія вірусів в нові географічні простори може мати неочікувані 

наслідки як у виробничій сфері, так і в природних екосистемах. Зазначені 

фактори спонукають до пошуків нових стратегій ведення сільського 

господарства та агротехнологій. Через існування різноманітних 

епідеміологічних особливостей вірусних патосистем не існує єдиного 

підходу до зниження негативного впливу вірусних захворювань в 

агроценозах. Успішне контролювання вірусних захворювань рослин 

залежить перш за все від розуміння екології вірусів і вірусних патосистем, 

біологічних та структурно-функціональних особливостей збудників, а також 

від їхнього епідеміологічного потенціалу в кожній конкретній екосистемі. 

Зсув парадигми в напрямку впровадження інтегрованих, раціональних та 

екологічно безпечних методів ведення сільського господарства у поєднанні з 

перспективними технологічними інноваціями і комунікаційними підходами 

можуть бути визначальними в обмеженні шкоди від вірусних захворювань 

рослин та збереженні врожайності сільськогосподарських культур. Відтак, 

глибоке дослідження структурно-функціональної організації (+)РНК-

геномних вірусів, які циркулюють в агроценозах України є необхідним та 

нагальним як таке, що сприятиме розробці комплексних і дієвих заходів і 

засобів контролю вірусних захворювань та зниженню втрат врожаю від них. 

Тобто, актуальність наших досліджень не викликає жодних сумнівів, 

оскільки знання механізмів взаємодії вірусних і клітинних геномів, є 

необхідними у вирішенні таких фундаментальних і прикладних проблем як 

імунітет і стійкість рослин до вірусів, селекція і добір сортів рослин, стійких 
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до вірусних інфекцій, сумісності в системі вірус-хазяїн та природних і 

індукованих захисних механізмів рослин і можливостей їхнього практичного 

використання, прогноз вірусних епіфітотій, систематичний моніторинг і 

діагностика та контроль вірусних інфекцій. Вирішення цих завдань має 

велике економічне і соціальне значення в плані загальної біобезпеки країни 

та забезпечення населення екологічно чистими та повноцінними продуктами 

харчування. У цьому відношенні важливими є дослідження, проведені на 

цінних польових продовольчих і технічних культурах, таких як: пшениця, 

соя, картопля, цукрові буряки тощо; а також на садових і декоративних 

культурах (слива, хоста), необхідних для задоволення естетичних потреб 

людей та енергетичної, консервної і хімічної галузей промисловості.  

Отже, з‟ясування розповсюдженості і шкодочинності монопартитних 

(+)РНК-геномних вірусів, вивчення їх екології, біологічних та генетичних 

особливостей є визначальною умовою для розуміння їхнього 

епідеміологічного потенціалу, а вивчення регуляторних елементів вірусного 

геному (первинної послідовності і вторинної структури кодуючих і 

регуляторних послідовностей) – для розробки і впровадження нових 

біотехнологічних методів боротьби з вірусними інфекціями шляхом 

направленого відбору рослин на вірусостійкість за маркерними 

(консервативними) послідовностями. 

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» 
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(«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 і 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. 

1. Виявити та діагностувати хвороби рослин, спричинені (+)РНК-

геномними вірусами, встановити їх патогенність та розповсюдженість в 

Центральній Україні.  

2. Вивчити особливості вірусних інфекцій і характерних для них 

реакцій у рослин-хазяїв та рослин-індикаторів.  

3. Дослідити біологічні, фізико-хімічні та серологічні властивості 

модельних вірусів. 

4. Дослідити біологічну варіабельність вірусних ізолятів, ступінь 

їхньої спорідненості та філогенетичні зв‟язки зі штамами, депонованими в 

міжнародних генбанках вірусів. 

5. 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. 

6. Розробити рекомендації з отримання очищених препаратів вірусу 

жовтої мозаїки квасолі та методи культивування калюсних клітин квасолі, 
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інфікованої вірусами, і оздоровлення рослинних тканин від вірусів із 

застосуванням комплексних антивірусних препаратів. 

7. Дослідити наявність вірусу звичайної мозаїки квасолі в 

генеративних органах квасолі та можливість передачі вірусу інфікованим 

насінням. 

8. Провести комп'ютерний пошук і порівняльний аналіз 

нуклеотидних послідовностей і вторинних структур, причетних до регуляції 

взаємовідносин (+)РНК-геномних вірусів з рослинами. 

9. Методом комп‟ютерного аналізу дослідити подібність та 

мінливість виявлених консервативних нуклеотидних мотивів і спонтанних 

замін нуклеотидів у різних видів (+)РНК-геномних вірусів рослин. 

10. 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 

вірусологічних (польові дослідження розповсюдженості вірусів, методи 

біологічного тестування вірусів та візуальної діагностики вірусних 

захворювань), молекулярно-біологічних (методи твердофазного 

імуноферментного аналізу (ІФА), полімеразної ланцюгової реакції зі 

зворотною транскрипцією (ЗТ-ПЛР), електрофоретичного розділення білків і 

нуклеїнових кислот), мікроскопічних (світлова та електронна мікроскопія), 

біоінформатичних (філогенетичний і комп‟ютерний аналіз нуклеотидних 

замін у вірусних генах) та біометричних методів дослідження.  

Наукова новизна одержаних результатів. В агроценозах України 

виявлено вірусні інфекції, що викликаються монопартитними (+)РНК-
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геномними вірусами, зокрема, вірусом мозаїки сої, вірусом жовтої мозаїки 

квасолі, вірусом звичайної мозаїки квасолі та вірусом віспи слив. Вперше 

доведено, що захворювання сої викликається принаймні двома збудниками: 

вірусом жовтої мозаїки квасолі та вірусом мозаїки сої.  

Досліджено молекулярно-генетичні властивості ізолятів вірусу жовтої 

мозаїки квасолі та встановлено приналежність їх до одного штаму.  

Проведено патотипування вірусу звичайної мозаїки квасолі із 

використанням диференціальних сортів квасолі та встановлено, що 

виділений ізолят належить до некротичних штамів патогрупи VII. 

Сиквеновано фрагмент гена білка оболонки вірусу та здійснено 

філогенетичний аналіз досліджуваного ізоляту.  

Досліджено ізоляти карантинного для України вірусу віспи слив та 

встановлено їх філогенетичну спорідненість зі штамами, розповсюдженими в 

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

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

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

інфекцію, спричинену Hosta virus X і Tobacco rattle tobravirus. 

Досліджено антивірусну активність комплексних препаратів за участю 

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

триазину, ціаногуанідину та глікан-гліколіпідного комплексу Pseudomonas 

sp. Показана висока ефективність препаратів як вірусних інгібіторів у 

тютюні, рослинах-індикаторах, а також в культурі тканин картоплі і сої.  

Встановлено високий рівень передачі вірусу звичайної мозаїки квасолі 

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

генеративних органів у розповсюдженні вірусу серед бобових. Методом ЗТ-

ПЛР вірусну РНК виявлено у генеративних органах рослини і деяких 

частинах насінини та квітки. 

Показано, що основним типом спонтанних точкових мутацій в геномах 

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

а також їхня кількість на 1000 нуклеотидів мають прямопропорційну 
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залежність від довжини гена. За аналізом розподілу сумарної частоти 

нуклеотидних замін зроблено висновок про майже тотожну кількість прямих 

і зворотних замін у всіх варіантах пар нуклеотидів. Частота трансверсій 

набагато менша, ніж транзицій, однак вона більш варіабельна і не має чіткої 

залежності від довжини гена (нуклеотидної ділянки). 

Встановлено, що частота використання синонімічних кодонів у вірусних 

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

послідовності перших двох кодонних нуклеотидів, однонуклеотидних 

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

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

За результатами комп‟ютерного пошуку консервативних нуклеотидних 

мотивів і вторинних структур у геномних та субгеномних промоторах 

тобамовірусів вперше отримано результати, що свідчать про важливість як 

первинної послідовності, так і вторинної структури консервативних мотивів 

у забезпеченні функціональної активності вірусних промоторів.  

Виявлено групи споріднених вірусів з подібними консервативними 

нуклеотидними мотивами чи однаковими замінами нуклеотидів, які 

включають представників різних видів і штамів, виділених у різних регіонах 

планети з рослин різних родин. Такі групи вірусів являють собою 

гомологічні ряди паралельної мінливості спадкових ознак, відкриті М.І. 

Вавиловим – групи споріднених рослин з однаковими морфологічними 

ознаками, які зустрічаються на різних континентах у дуже різних 

екологічних нішах. 

Висунуто та обґрунтовано нову гіпотезу щодо молекулярних механізмів 

паралельної мінливості вірусів – можливість фіксації лише обмеженої 

кількості нуклеотидних замін, які не порушують тонко збалансованого 

функціонування кількох генетичних кодів в одній клітині. 

Запропоновано гіпотетичні моделі ініціації синтезу геномних і 

субгеномних РНК тобамовірусів з використанням дволанцюгових і 

циркулярних (кільцевих) матриць. 
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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 
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імунологічних систем детекції вірусних хвороб та ідентифікації збудників. 

Виділені ізоляти вірусів поповнили колекцію вірусів рослин, яка 

підтримується в лабораторії вірусів рослин Інституту мікробіології і 

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

очищення вірусу жовтої мозаїки квасолі та діагностики потівірусів можуть 

застосовуватись у навчальному процесі при проведенні практичних робіт 

студентами і аспірантами, а також відповідними лабораторіями з 

фітопатології й захисту рослин.   

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 
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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, 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 
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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 і вірусології 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 обговорення 

результатів, висновки та додатки. Список використаних джерел літератури 

містить 491 посилання. Робота викладена на 388 сторінках машинописного 

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

таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ (+)РНК-ГЕНОМНИХ ВІРУСІВ 

РОСЛИН 

 

1.1 Віруси – як чинники інфекційних захворювань рослин 

 

Віруси – це найдрібніші форми субмікроскопічних форм життя, що 

характеризуються рядом загальних властивостей – непомітні у світловий 

мікроскоп, не мають клітинної будови і власного метаболізму (є облігатними 

внутрішньоклітинними паразитами) та містять лише один тип нуклеїнової 

кислоти (ДНК або РНК). Віруси вражають всі типи організмів, від рослин і 

тварин до бактерій і архей [160].  

За даними Міжнародного комітету з таксономії вірусів (ICTV) наразі 

розрізняють 6 порядків, 87 родин, 19 підродин, 349 родів вірусів. ICTV 

розпізнає близько 2284 вірусних видів [83, 155]. Попри те, що комітет 

формально не розрізняє підвиди, штами й ізоляти, відслідковуються 

вірусологами щонайменше 30000 вірусних штамів і ізолятів.  

Стосовно вірусів рослин Міжнародним комітетом з таксономії вірусів 

були описані більш як 975 вірусів рослин, які класифіковані в 34 чітко 

визначені групи і кілька менш чітко визначених груп або підгруп [83, 155]. 

На думку вчених, найближчим часом буде виявлено ще тисячі нових вірусів, 

оскільки переважна їх більшість, як правило, не викликає жодних ознак 

хвороби у диких рослин і тому довгий час персистентні інфекції залишались 

поза увагою дослідників [289, 292]. Віруси рослин представлені 21 родиною, 

92 родами, 10 з яких є «блукаючими». Три родини вірусів рослин є 

загальними з вірусами хребетних (Reoviridae, Rhabdoviridae, Bunyaviridae), а 

одна родина (Partitiviridae) є спільною з вірусами грибів. Найбільш 

економічно важливі віруси належать до родин (+)РНК-геномних вірусів є 

Bromoviridae, Closteroviridae, Luteoviridae і Potyviridae [155]. 
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Вірусні захворювання рослин мають важливе економічне та 

господарське значення при вирощуванні багатьох сільськогосподарських 

культур. Загалом, втрати врожаю, викликані мікроорганізмами, тваринами і 

бур‟янами спричинюють збитки в межах від 20 до 40 % від продуктивності 

світового сільськогосподарського виробництва [257]. Зазвичай, досить важко 

встановити обсяги фінансових збитків в сільському господарстві, однак за 

деякими оцінками [304] збитки від втрати врожаю, спричинені лише вірусами 

рослин, в усьому світі становлять понад $ 30 млрд на рік. 

Попри значні досягнення в отриманні знань щодо молекулярних 

механізмів взаємодії вірусів з рослинами-хазяями, патогенез і інтенсивність 

поширення вірусних захворювань в природі різко зросли. Цьому сприяють 

глобалізація, міжнародна торгівля і значні зміни клімату, а також зниження 

стійкості в польових умовах внаслідок інтенсивного способу ведення 

сільського господарства впродовж десятків років [252]. Окрім того, селекція 

рослин в останні роки була направлена на створення і виробництво нових 

продуктивних сортів сільськогосподарських культур інтенсивного типу, а 

створенню рослин, стійких до патогенів приділялось недостатньо уваги. Така 

стратегія сприяла швидкій адаптації патогенів до генетично однорідної 

популяції хазяїна.  

У 2011 році журнал Molecular Plant Pathology опублікував список 10 

найважливіших з наукової точки зору вірусів рослин, до якого увійшли: 

Tobacco mosaic tobamovirus (TMV), Tomato spotted wilt tospovirus (TSWV), 

Tomato yellow leaf curl begomovirus (TYLCV), Cucumber mosaic cucumovirus 

(CMV), Potato virus Y (PVY), Cauliflower mosaic caulimovirus (CaMV), African 

cassava mosaic begomovirus (ACMV), Plum pox potyvirus (PPV), Brome mosaic 

bromovirus (BMV), Potato virus X (PVX) [311]. 

Список було складено з огляду на внесок фітовірусологічних досліджень 

в розвиток молекулярної біології, і дані щодо найбільш економічно важливих 

вірусів рослин не брались до уваги. Лише один вірус, занесений до цього 

списку – African cassava mosaic begomovirus (ACMV) викликає серйозні 
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втрати врожаю однієї з чотирьох основних продовольчих культур планети – 

маніоки. Всі інші віруси, окрім вірусів, що вражають картоплю, є збудниками 

захворювань фруктових насаджень, овочевих або декоративних рослин. 

Пізніше було опубліковано список найбільш економічно важливих вірусів 

рослин, що завдають серйозних збитків основним продовольчим культурам, 

які становлять основу раціону більшої частини людства [299]. До цього 

списку було віднесено віруси Banana bunchy top nanovirus, BBTV), Banana 

streak badnavirus, BSV), Cucumber mosaic cucumovirus, CMV), Maize streak 

mastrevirus, MSV), Rice yellow mottle sobemovirus, RYMV), Sweet potato 

feathery mottle potyvirus, SPFMV), Maize dwarf mosaic potyvirus, MDMV), 

Sugarcane mosaic potyvirus, SCMV), а також групи вірусів: African cassava 

mosaic disease (ACMD) begomovirus complex (African cassava mosaic virus 

(ACMV), East African cassava mosaic virus (EACMV), Indian cassava mosaic 

virus (ICMV); Barley yellow dwarf disease luteovirus complex (Barley yellow 

dwarf virus (BYDV), Cereal yellow dwarf virus (CYDV); Rice tungro disease 

complex (Tungro baciliform virus (RTBV), Rice tungro spherical virus (RTSV). 

Серед перерахованих вірусів MSV, а також комплекс (група) вірусів, що 

викликають мозаїчні захворювання касави (ACMD complex) та рису тунгро 

(Rice tungro complex) мають глобальне значення, бо саме ці віруси можуть 

бути причиною продовольчої кризи і, як наслідок, зубожіння і голоду 

мільйонів людей. Звичайно, опубліковані рейтинги не відображають 

значення вірусних захворювань рослин в кожній окремо взятій країні, і більш 

детальний аналіз можливий лише за умови вичерпної економічної оцінки 

впливу вірусних інфекцій на врожайність певної культури. 

Як згадувалось вище, до обох переліків було віднесено African cassava 

mosaic begomovirus, штами якого завдають значних збитків в країнах 

Африки, в Індії та в Шрі-Ланці, знижуючи врожайність у понад 25 мільйонів 

тонн на рік [270]. Оскільки касава (маніок, Manihot esculenta Crantz) входить 

до щоденного раціону більш ніж 500 мільйонів людей у всьому світі, саме 

вірусні епіфітотії є причиною «голодних років» в цих регіонах [197, 198, 
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342], а в Африці даний вірус становить серйозну загрозу продовольчій 

безпеці на континенті. 

Вірус скручування листя картоплі (ВСЛК, Potato leafroll virus, PLRV) 

розповсюджений у всіх країнах, де вирощують картоплю і є причиною 

значних втрат врожаю, які можуть сягати 90 %. Щорічні збитки від втрати 

врожаю картоплі внаслідок ураження ВСЛК становлять $100 мільйонів у 

США і 30-50 мільйонів у Великобританії [304, 369]. Значна шкодочинність 

ВСЛК пояснюється, перш за все, тим, що вірус досить швидко поширюється 

переносниками, наприклад, зеленою персиковою попелицею (Myzus persicae) 

і, викликаючи важкі і середні форми вірусного ураження на рослинах, майже 

завжди передається потомству вегетативно – через бульби. За вірусної 

інфекції погіршуються ріст і розвиток рослин, знижуються урожайність, 

якість і товарний вигляд бульб. Поява внутрішніх некротичних плям в 

бульбах робить їх практично непридатними як для вживання в їжу, так і для 

промислової переробки.  

Цитрусовий тристеза клостеровірус (Citrus tristeza virus, CTV) є 

найнебезпечнішим з понад 30 вірусів, здатних вражати цитрусові культури та 

найбільш економічно важливим – щорічно уражує понад 100 мільйонів дерев 

у всьому світі [118, 238]. У 1930-х роках вірус знищив 90 % цитрусових 

насаджень в Аргентині, в 1937 р. він з‟явився в Бразилії, де постраждало від 

нього більше 10 мільйонів дерев, а в 1939-р. – в Америці, де цей вірус 

спричинив величезні збитки. Наразі цитрусовий тристеза вірус з різною 

частотою зустрічається на всіх континентах і практично в усіх країнах, де 

ростуть цитрусові дерева. Незважаючи на доступність великої кількості 

сучасних ефективних методів діагностики вірусу і впровадження 

карантинних заходів, зупинити поширення вірусу поки що не вдається. З 

країн європейсько-средземноморської організації із захисту рослин (European 

and Mediterranean Plant Protection Organization, EPPO) вірус було виявлено в 

Ізраїлі, Іспанії та Турції [256]. 
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Жовта карликовість – це найбільш поширене вірусне захворювання 

зернових, що уражує овес, рис, ячмінь, кукурудзу і пшеницю. Збудником 

захворювання є вірус жовтої карликовості ячменю (ВЖКЯ, Вarley yellow 

dwarf virus, BYDV), який спричиняє значні втрати врожаю зернових культур 

[261, 304]. За вірусного ураження рослини стають низькорослими, 

знижується продуктивність кущіння, порушується процес формування зерна 

та досить часто колоски взагалі не утворюються, коренева система 

розвивається повільно. Хворі рослини особливо потерпають у посушливі 

періоди [137]. 

Найбільш шкодочинним вірусним захворюванням кісточкових плодових 

дерев вважають віспу слив. Захворювання викликає вірус віспи слив (ВВС, 

Plum pox potyvirus, PPV). Економічні збитки в садівництві досить суттєві, 

втрати врожаю можуть сягати від 80 до 100 відсотків. PPV знижує 

врожайність та якість плодів, скорочує продуктивну тривалість життя садів і 

робить плоди непридатними до використання. Навіть за безсимптомного 

вірусоносійства спостерігається зниження продуктивності дерев [217]. 

Починаючи з 1970 року, втрати врожаю від ураження ВВС перевищували 

€ 10 млрд [32]. ВВС було внесено до переліку (список А2) карантинних 

об‟єктів [79]. Окрім того, окремі віруси значно знижують продуктивність 

таких стратегічних для деяких держав культур, як рис [1] та какао [73]. 

В Україні зареєстровано понад 115 вірусів рослин. В агробіоценозах 

України на зернових культурах найбільш шкодочинними є вірус жовтої 

карликовості ячменю (ВЖКЯ), вірус мозаїки стоколосу безостого (ВМСБ), 

вірус штрихуватої мозаїки ячменю (ВШМЯ) і вірус смугастої мозаїки 

пшениці (ВСМП) [480]. Встановлено [188], що в різних областях нашої 

країни соя уражується переважно двома основними вірусами – вірусом 

мозаїки сої (ВМС) і вірусом жовтої мозаїки квасолі (ВЖМК), причому 

питома вага цих потівірусів в змішаній інфекції превалює як за своєю 

поширеністю, так і за шкодочинністю. У біоценозах України кісточкові 

культури потерпають від вірусів некротичної кільцевої плямистості 
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кісточкових (Prunus necrotic ringspot ilarvirus, PNRSV) і карликовості сливи 

(Prune dwarf ilarvirus, PDV) [410], а найбільш шкодочинним вірусним 

захворюванням кісточкових культур вважають [476] «шарку» (віспу) сливи, 

яка викликає значні втрати врожаю і знижує технологічні і товарні якості 

плодів. В Україні це захворювання вперше виявили в 1966 році в 

Чернівецькій області на площі 0,3 га, однак попри радикальні (карантинні) 

заходи знищення, шкодочинність і небезпечність хвороби з кожним роком 

зростають, розширюється її ареал. 

Впродовж останніх десятиліть точка зору щодо вірусів рослин як строго 

облігатних паразитів та хвороботворних агентів була поставлена під сумнів. 

Звичайно, найбільш вивченими є взаємовідносини між рослинами і вірусами, 

як хвороботворними агентами, однак існує чимало прикладів мутуалістичних 

відносин (як непрямих, так і прямих) між рослинами й вірусами. Результатом 

таких мутуалістичних взаємин може бути підвищена стійкість рослин до 

умов навколишнього середовища чи до інших патогенів, окрім того ураження 

вірусною інфекцією «допомагає» рослинам контролювати власні потреби в 

елементах живлення. 

Так, вірус строкатості тюльпанів (Tulip breaking virus, TBV) – один із 

перших в довгому списку вірусів, інфікування якими значно підвищило 

декоративну цінність рослин [353]. Звичайно, взаємовідносини TBV-

тюльпани не є істинно мутуалістичними, оскільки рослини не 

використовують вірус для власних потреб, хоча, можна стверджувати, що це 

сприяло переважному поширенню саме вірус-інфікованих рослин. Іншим 

прикладом «корисних» вірусів рослин можуть слугувати вірус мозаїки 

бромусу (ВМБ, Brome mosaic virus), вірус огіркової мозаїки (ВОМ, Cucumber 

mosaic virus), вірус погримковості тютюну (ВПТ, Tobacco rattle virus), вірус 

тютюнової мозаїки (ВТМ, Tobacco mosaic virus), які індукують в уражених 

рослинах різних культур підвищену стійкість до посухи й вимерзання. 

Механізм цього явища незрозумілий, однак в інфікованих рослинах 

фіксували зростання вмісту деяких метаболітів [391] або фітогормонів [60]. 
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Латентний вірус білої конюшини (White clover cryptic virus) може 

пригнічувати утворення бульбочок в бобових культур у випадку достатньої 

кількості азоту [293]. Штами вірусів, які спричинювали помірні симптоми на 

рослинах були використані для перехресного захисту від більш суворих 

штамів, і це явище було використано в стратегії трансгенної стійкості, 

обумовленої трангеном патогена (pathogen-derived transgenic resistance 

strategies).  

Дослідження біорізноманіття вірусів вказують на те, що досить часто 

рослини, інфіковані рядом вірусів, не проявляють жодних ознак 

патологічного впливу з боку збудників [292]. Зазвичай ці «персистентні» 

віруси рослин належать до родин Chrysoviridae, Endornaviridae, Partitiviridae 

та Totiviridae і є найбільш поширеними вірусами, виявленими у диких 

рослин. Ці так звані «криптичні» віруси мають досить тривалі взаємини з 

рослинами-хазяями й можливо передавались від покоління до покоління 

впродовж століть і, безперечно, ця взаємодія мала позитивний вплив на різні 

аспекти взаємодії рослини з його середовищем, зокрема на здатність рослин 

протистояти чинникам абіотичного стресу [11]. Персистентні віруси також 

поширені й в культурних рослинах, зокрема в перці, рисі, бобах, моркві, 

інжирі, редьці, білій конюшині, дині, ячмені й авокадо [291]. У геномах 

деяких рослин були виявлені послідовності персистентних вірусів [39, 207], 

котрі досить часто експресуються. Цікаво відзначити, що в жодній рослині з 

інтегрованими послідовностями в геномі інші цитоплазматичні інфекції не 

виявлялись. Наразі не існує переконливих пояснень цього явища, однак вчені 

все ж припускають, що інтеграція послідовностей персистентних вірусів в 

геном рослини усуває саму необхідність існування цього вірусу в цитоплазмі. 

Таким чином, віруси рослин, які історично розглядалися як строго 

патогенні чинники, що викликають захворювання і тим самим наносять 

значні економічні збитки, можуть вступати з інфікованими рослинами у 

взаємовідносини, відмінні від антагоністичних. Окрім патогенних процесів в 

екосистемах різного рівня, віруси беруть участь в еволюції біокомпонентів і 
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цілих екосистем завдяки формуванню потоків генетичної інформації в 

екосистемах [467]. 

 

1.2 Структурно-функціональна організація (+)РНК-геномних вірусів 

 

Приблизно 90 % вірусів, що інфікують рослини містять одноланцюгову 

РНК (олРНК), 4 % – одноланцюгову ДНК (олДНК), решта – дволанцюгову 

РНК (длРНК) або дволанцюгову ДНК (длДНК). У всіх класах вірусний геном 

може бути утворений однією молекулою (несегментований геном) або двома 

чи більшою кількістю молекул (сегментований геном) [154]. Деякі віруси 

(вірус некрозу тютюну, Тobacco necrosis virus, TNV) мають сателітні РНК 

[221].  

За пропозицією Д. Балтімора (1971) [10] РНК з властивостями 

інформаційної умовно позначають знаком «плюс» і віруси, що містять такі 

РНК, називають вірусами з позитивним геномом або позитивно 

спрямованими. Серед вірусів еукаріот (+)РНК-геномні віруси є найбільшою 

групою, до якої входять віруси ссавців, рослин і комах. Віруси з (+)РНК-

геномом, подібно до інших класів вірусів, є облігатними 

внутрішньоклітинними паразитами. (+)РНК-віруси кодують лише обмежену 

кількість білків, і надзвичайну компактність їхньої генетичної інформації 

можна пояснити саме невеликим розміром вірусних геномів. Часто вірусні 

гени навіть не розділені міжгенними ділянками і нерідко перекривають один 

одного, а втім, некодуючі області мають першочергове значення для 

регулювання реплікації/транскрипції геному і трансляції вірусних білків. 

Геноми рослинних вірусів невеликі, як правило, в межах від 4 до 15 тисяч 

п.н. [71] і найчастіше кодують 4-12 білків, які експресуються на різних 

етапах інфекційного циклу. Дані щодо організації вірусного геному і 

подібності сиквенсів неструктурних білків, зокрема, РНК-залежної РНК-

полімерази й гелікази, свідчать про генетичну подібність та еволюційні 

зв‟язки більшості РНК-вірусів рослин і тварин [332]. 



49 

Віруси з (+)РНК геномом мають ряд переваг у порівнянні з ДНК- або 

(˗)РНК- геномними, що обумовлює їхню більш широку розповсюдженість. 

(+)РНК геноми слугують мРНК, і вірус-кодовані білки синтезуються відразу 

ж після появи вірусної РНК в цитоплазмі клітини. Саме тому вірусу нема 

потреби, як і в випадку з ДНК-вірусами, транспортувати генетичний матеріал 

в ядро, де вірусна ДНК прочитується та відтворюється. олРНК має більше 

шансів уникнути розпізнавання рослинними системами захисту, позаяк 

виглядає в основному як хазяйська РНК, в той час як длРНК і длДНК/олДНК 

підлягають спрямованому швидкому розщепленню і деградації. 

За структурою (+)РНК-геномні віруси досить прості: генетичний 

матеріал, інкапсидований в білкову оболонку (сферичної, бацилоподібної або 

паличкоподібної форми), що складається переважно з одного типу (але іноді 

двох чи трьох) білків оболонки. РНК позитивної полярності відрізняються за 

структурною організацією: на 5‟ кінці можуть мати кеп-структуру – 

інвертований і метильований гуанозинтрифосфат GTP [7 mG(5‟)ppp(5‟)N], де 

N – перший нуклеотид мРНК [242], а на 3‟ кінці – декілька десятків залишків 

аденіну (полі(А)-послідовність) або короткий полі(С)-трек; можуть не 

містити кепа чи полі(А), але мати на 5‟ кінці геномний білок; у ряду вірусних 

РНК на 3‟ кінці знаходиться шпилькова або тРНК-подібна структура [101]. 

Кожен різновид перерахованих геномів має свої стратегії експресії генів, 

реплікації геному і його упакування у віріони. 

Кеп-структура, сполучена через інвертований 5‟-5-трифосфатний зв‟язок 

з 5‟ кінцевим нуклеозидом транскрипта, є необхідною для взаємодії РНК з 

ядерними і цитоплазматичними білками та слугує для підвищення 

стабільності РНК, сплайсингу, цитоплазматичного транспорту та ініціації 

трансляції. Полі(А) або тРНК-подібні структури на 3‟ кінці більшості РНК-

вірусів необхідні для вірусної реплікації, транслокації та поширення за 

допомогою векторів. 5‟-кеп і 3‟-полі(А) захищають кінцеві послідовності як 

еукаріотичних, так і вірусних мРНК від деградації [305]. Подібну роль, 

ймовірно, виконує геном-зв‟язаний вірусний протеїн (viral protein genome-
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linked (VPg) (комо-, непо- і потівіруси), ковалентно зв‟язаний з 5‟ кінцем 

РНК, а також стійкі вторинні структури РНК, виявлені на 3‟ кінці РНК 

флавівірусів і в геномах інших вірусів. Крім цього, в (+)РНК вірусів виявлені 

модифікації, які можуть служити для з‟єднання їхніх кінців. Ці модифікації 

опосередковують взаємодію 3‟ кінця з клітинними білками типу полі(A)-

сполучного білка і кеп-зв‟єднувального комплексу, що призводить до 

формування нековалентно замкнутих функціональних комплексів, котрі 

можуть повторно ініціювати процес трансляції рибосомами і повторно 

реплікуватись РНК-залежною РНК-полімеразою (RdRp) [305, 469]. 

Таким чином, попри невеликі розміри вірусного геному та обмежену 

кількість білків, які вони можуть кодувати, (+)РНК-віруси мають потужні 

механізми самовідтворення. Позаяк всі етапи життєвого циклу (+)РНК вірусу 

– збирання і «роздягання» (депротеїнізації) віріону, трансляція і реплікації 

РНК, процесинг поліпротеїна, вивільнення віріонів з клітини відбуваються за 

участі хазяйських клітин, їхня еволюція, певно, відбувалась у напрямку 

формування складних механізмів «перепрограмування» метаболізму своїх 

хазяїв за рахунок експлуатації їхніх білків, мембран, ліпідів, а в деяких 

випадках – і мікроРНК. Самі ж вірусні РНК геноми можна розглядати як 

динамічні молекули, здатні набувати у просторі стабільної форми, що 

визначає її функціональну активність. Молекулярна взаємодія між вірусами і 

рослинами є безперервним процесом, який регулює коло хазяїв, тканинну 

специфічність і вірусний патогенез [269, 305, 469]. 

 

1.2.1 Особливості регуляції вірусного геному і експресія вірусних 

генів 

Позаяк геноми РНК-вмісних вірусів слугують як матриці для реплікації 

геному і транскрипції вірусних субгеномних мРНК, а також беруть участь в 

реалізації інших функцій, вони мають численні регуляторні елементи РНК, 

які активують, регулюють і координують ці різноманітні молекулярні 

процеси (трансляцію білків, реплікацію геному і транскрипцію субгеномних 
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мРНК) [269, 337, 383]. Аналіз регуляторних механізмів вірусних систем 

дозволяє виявити широкий спектр способів регуляції і координації експресії 

генів. З моменту відкриття вірусів і донині знання про них є постійним 

джерелом інформації щодо функціонування механізмів, які є визначальними 

в життєвому циклі не лише вірусів, але й клітинних систем. Деякі з цих 

механізмів значною мірою є прерогативою лише вірусів, в той час як інші 

механізми досить часто зустрічаються в клітинах еукаріотів. В останні роки у 

зв‟язку з бурхливим розвитком молекулярно-біологічних методів 

дослідження знання про організацію геномів вірусів рослин значно 

поглибились. Можливість отримання повногеномних сиквенсів вірусних 

геномів дозволила з‟ясувати основні стратегії їхньої експресії. Наразі 

найбільш ретельно вивченими є механізми регуляції експресії РНК-геномних 

вірусів [71].  

Репродукція (мультиплікація) більшості РНК-вірусів відбувається в 

цитоплазмі клітини-хазяїна і є досить складним високоорганізованим і 

скоординованим процесом. Особливості реплікації РНК-вірусів рослин 

визначаються типом геномної РНК. У випадку (+)РНК-вірусів – найбільш 

чисельного класу РНК-вірусів рослин геномна РНК слугує матрицею для 

синтезу різних вірусних білків, у тому числі РНК-залежної РНК-полімерази. 

Деякі групи (+)РНК вірусів рослин і тварин з поліцистронним геномом 

використовують геномну РНК як матрицю для генерації (повнорозмірних) 

комплементарних субгеномних мінус-ланцюгів, з яких транскрибуються як 

геномна (+)РНК, так і субгеномні (sg)мРНК. Ця багатофункціональність 

вірусного геному може спровокувати «конкуренцію» для геномних молекул 

РНК під час трансляції, синтезу мінус-ланцюга РНК і інкапсидації. Саме 

тому еволюція (+)РНК вірусів відбувалась в напрямку вдосконалення 

механізмів управління і координації цими процесами. Такими механізмами 

регуляції є розмежування етапів репродукції вірусів у просторі і часі. Так, 

регулювання в часі забезпечується чітко визначеною послідовністю етапів 

вірусної репродукції: синтез (˗)РНК, синтез субгеномних (транспортних і 
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капсидних) РНК, синтез геномної РНК, збирання віріонів. За рахунок 

перебудови мембранних структур в цитоплазмі інфікованих клітин 

відбувається розмежування у просторі, що дозволяє відокремити різні етапи 

реплікативного циклу та ізолювати вірусну РНК. При цьому створюються 

специфічні сайти реплікації, везикули або глобули. Для деяких вірусних 

систем індуковані мембранні структури утворюють єдиний комплекс (так 

звані «фабрики вірусів»), який забезпечує ключові стадії вірусного циклу: 

реплікацію і транскрипцію, внутрішньоклітинний транспорт вірусної РНК і 

білків, дозрівання віріонів. За інфікування рослин клостеровірусами в 

клітинах утворюються мультивезикулярні комплекси – скупчення 

мембранних везикул (діаметром ~ 100 нм), оточених загальною мембраною 

[212].  

Свої функції вірусні РНК-геноми виконують за участю вірус- або хазяїн-

кодованих білків, які взаємодіють з цими геномами. Такими 

«функціональними партнерами» також можуть бути і інші молекули РНК, 

наприклад, клітинні тРНК-праймери, які ініціюють зворотну транскрипцію 

ретровірусного геному. Білкові партнери різних форм забезпечують важливі 

ферментативні або структурні функції, необхідні для успішного 

розмноження вірусу. Взаємодія білків і РНК-факторів з клітинними 

метаболічними шляхами є запорукою продуктивного вірусного процесу в 

інфікованих клітинах.  

Геноми вірусів рослин кодують обмежену кількість білків, необхідних 

для вірусної реплікації, утворення віріонів, транспортування вірусних часток 

або їх РНК від клітини до клітини, дозрівання поліпротеїну, а також для 

взаємодії вірусу з його вектором або хазяїном. Через обмежений розмір 

геному, РНК-віруси рослин використовують різні стратегії експресії генів, 

які зазвичай не використовуються в царстві рослин. Розрізняють чотири рівні 

регуляції експресії генів вірусів рослин: на рівні геному, його транскрипції і 

трансляції, а також на пост-трансляційному рівні. 
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Еукаріотична мРНК є моноцистронною, тобто транслюється лише одна 

відкрита рамка зчитування (open read frame, ORF). Геноми ж РНК-вірусів 

зазвичай мають набір генів, необхідних для вірусного інфекційного циклу, і 

шляхом використання різних механізмів експресії можуть експресувати з 

цього геному більше, ніж один ген. 

 

1.2.1.1 Регулювання експресії генів на рівні геному  

Сегментація геному. У разі мультипартитних вірусів вірусний геном 

розподілений на кілька геномних РНК, кожна з яких несе один або декілька 

генів. Кожен сегмент вірусного геному може мати одну або більше відкритих 

рамок зчитування і така сегментація полегшує синтез індивідуальних білків в 

клітині. Поки що цей спосіб регуляції залишається маловивченим, однак 

припускають, що регуляція синтезу білків кожного з сегментів геному може 

бути специфічною для різних типів клітин і може залежати від таких 

особливостей, як природа лідерної послідовності, 5‟-нетрансльованої області 

(5‟-untranslated regions (UTR) або характеру ініціюючого кодона чи його 

«нуклеотидного оточення» [71]. Водночас це означає, що кожен сегмент 

геному для забезпечення експресії, реплікації і збирання віріонів повинен 

містити відповідні регуляторні цис- або транс-активуючі сигнали. У деяких 

родинах вірусів, а саме з сегментованим геномом ці сигнали включають 

консервативні для всіх сегментів кінцеві послідовності, у вірусів інших 

родин (біпартитні Noda- і Tetraviridae) суттєвих консервативних 

послідовностей у різних сегментах геному не виявлено. У цих випадках 

специфічність реплікації РНК і композиції віріонів, можливо, визначається 

консервативністю вторинної або третинної структури РНК. Однак механізми, 

які координують реплікацію й упаковування різних сегментів геному вірусів 

еукаріот, залишаються нез‟ясованими [469]. 

До вірусів з сегментованим геномом належать представники родини 

Bromoviridae (бромовіруси, кукумовіруси та іларвіруси) (рис. 1.1). Геном 

вірусів родини Bromoviridae утворений трьома сегментами; кожен сегмент у 
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вірусному геномі може слугувати мРНК, за винятком РНК3, яка на 5‟ кінці 

містить ген транспортного білка, а на 3‟ кінці – ген білка оболонки, що 

експресується з субгеномного посередника (РНК4). 

 

Рис. 1.1 Організація і експресія геному Brome mosaic virus як ілюстрація 

реалізації стратегії сегментованого геному і синтезу субгеномних РНК [228] 

 

Білок оболонки (20 кДа), трансльований із ORF4, необхідний для 

ініціації інфекції, а білки 100 та 94 кДа (метилтрансфераза та RdRp), 

трансльовані із ORF1 та ORF2 відповідно, беруть участь у реплікації геному 

та транскрипції sgРНК4 [359]. Сегментація геномів, вважають, потенційно 

може сприяти рекомбінації вірусних РНК і являти собою один із простих 

механізмів обміну генетичною інформацією між вірусами [154]. 

 

1.2.1.2 Регулювання експресії генів на рівні транскрипції 

Регулювання експресії генів РНК-вмісних вірусів на рівні транскрипції 

може відбуватися: шляхом сплайсингу вірусних мРНК, що призводить до 

утворення нових відкритих рамок зчитування; через утворення субгеномних 
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sgРНК; амбісенс стратегію кодування, за якої як геномна, так і 

комплементарна їй РНК кодують вірусні білки; та механізму «cap-snatching». 

Механізм «кепування нуклеїнових кислот» («cap-snatching»), за якого 

віруси захоплюють 5‟ кінцеву послідовність (кеп) клітинних мРНК, 

характерний для (–)РНК-вірусів з сегментованим геномом, а також сплайсинг 

мРНК, характерний для деяких вірусів з олДНК (Geminiviridae) і длДНК 

(Caulimoviruses і Badnaviruses) не зустрічаються у досліджуваних вірусів з 

(+)РНК геномом, відтак залишаються поза темою дисертації і детально тут не 

розглядаються. 

Синтез субгеномних РНК (sgРНК). Синтез мРНК – ключовий етап 

репродукції РНК-геномних вірусів, що регулює процеси їхньої реплікації і 

транскрипції. Більшість (+)РНК-вмісних вірусів з поліцистронним геномом 

використовують загальну стратегію експресії генів з утворенням 

субгеномних молекул РНК, необхідних для синтезу ранніх білків. Ці коротші 

за вірусний геном месенджери дозволяють контролювати експресію 

внутрішніх вірусних генів. Синтез sgРНК слід відрізняти від реплікації, яка 

слугує для ампліфікації молекул РНК, що виконує як функцію геномної РНК, 

так і функцію матричної мРНК [343]. 

Субгеномні (+)РНК, як і геномні, зчитуються з повнорозмірного мінус-

ланцюга. Це може здійснюватись двома способами. У першому випадку 

шляхом внутрішньої ініціації синтезу РНК на матриці (–)РНК утворюються 

субгеномні РНК з 3‟ кінцями, ідентичними 3‟ кінцю повнорозмірного плюс-

ланцюга, але з різними послідовностями на 5‟ кінці. Таким чином 

утворюються sgРНК в альфавірусів і ряду вірусів рослин, зокрема ВТМ, що є 

найдосконаліше вивченим серед (+)РНКових вірусів (рис. 1.2, 1.3 а) [128]. 

Jiwan і White [142] на прикладі вірусів родини Tombusviridae описують 

інший механізм транскрипції – механізм передчасного припинення 

(передчасна термінація) синтезу мРНК (рис. 1.3 б). За цього механізму, у 

вірусному геномі структура РНК вищого порядку, що називається 

структурою ослаблення РНК (attenuation RNA structure), служить стоп-
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сигналом для RdRp під час синтезу (˗)ланцюга і призводить до припинення 

транскрипції. 3‟ укорочений (˗)ланцюг комплементарний sgРНК і містить на 

своєму 3‟ кінці промотор, який використовується RdRp в процесі ініціації і 

транскрипції sgРНК. 

 

 

Рис. 1.2 Організація і експресія геному ВТМ як ілюстрація реалізації 

стратегії синтезу субгеномних РНК та стратегії read-trough [128] 

 

Для пояснення транскрипції вірусів порядку Nidovirales було 

запропоновано механізм дискретної або переривчастої транскрипції, який 

являє  собою   варіацію між  цими двома механізмами.  В  одному  випадку  

5‟ кінець кожної вірусної sgРНК містить послідовність, отриману з 5‟ кінця 

геномної РНК і внутрішня ініціація може бути праймована саме за 

допомогою цієї короткої лідерної послідовності РНК (рис. 1.3 С І). Так, в 

клітинах, інфікованих коронавірусами, виявляється 6 класів sgРНК. Це 

пояснюється тим, що синтез всіх плюс-ланцюгів розпочинається на 3‟ кінці 

антигеному з синтезу саме лідерної послідовності. Цей «лідер» слабо 

зв‟язаний з матрицею і може від‟єднуватись від неї, а відтак приєднуватись 

до інших ділянок антигеному. Мінус-матриця містить 6 ділянок, 

комплементарних лідерній послідовності, що і визначає існування шести 

Геномна РНК 6395 

пн
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класів субгеномних РНК [326]. В іншому випадку, sgРНК можуть 

утворюватись завдяки перескакуванню реплікази з внутрішнього сайта 

термінації до 5‟ кінця геномної РНК - матриці в процесі синтезу (–)ланцюга, 

не звільняючи при цьому ланцюга, що зароджується, в наслідок чого 

відбувається зупинка трансляції на 5‟ кінці геному (рис. 1.3 С ІІ).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3 Можливі механізми синтезу субгеномних РНК [228] 

 

Інші механізми можуть включати розщеплення і сплайсинг геномної 

РНК. Ці механізми не гарантують одержання неушкодженого потомства 

вірусних геномів, і тому використання вірусами цих механізмів є 

малоймовірним [228]. 

Таким чином, утворення субгеномних РНК дозволяє вірусу синтезувати 

безліч різних білків на матриці одного ланцюга мРНК з аналогічними різною 

мірою 5‟ і тими ж 3‟ кінцями. Синтез sgРНК слугує виключно для регуляції 

А. Внутрішня 

ініціація 

Б. Передчасна 

 термінація 

С. Переривчаста транскрипція 

 (-) РНК (сині лінії) і (+) РНК (червоні лінії)  

    стоп кодони 

    сайти ініціації транскрипції sgРНК 

    лідерна послідовність 

    вірусна репліка за 
   термінація транскрипції 

(І) Праймування лідерною послідовністю 

(ІІ) Рекомбінація під час транскрипції 
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експресії генів і, таким чином, функціонально цей процес є однозначно 

транскрипцією.  

Амбісенс стратегія транскрипції. Віруси, гени яких закодовані і 

вірусним РНК-ланцюгом, і комплементарним РНК-ланцюгом можна 

розглядати окремим випадком сегментації геному. Наявність амбісенс 

(амбіполярної) РНК (S сегмент геному) визначає особливості її транскрипції. 

Амбіполярна РНК має 5‟ кінець позитивної, а 3‟ кінець – негативної 

полярності. 

У клітині з геномної РНК зчитуються два класи комплементарних РНК: 

з 3‟ кінця (˗)РНК зчитується субгеномна мРНК і повнорозмірний антигеном. 

Останній у свою чергу може слугувати матрицею для двох класів РНК. З 

антигеному зчитується друга субгеномна мРНК і повнорозмірна амбіполярна 

геномна РНК, що включається у вірусні частки. Сегмент S кодує декілька 

білків і також має послідовності-шпильки, які перешкоджають тому, щоб 

амбісенс-транскрипція утворювала длРНК. При досягненні необхідної 

кількості нуклеокапсидного білка відбувається перемикання транскрипції на 

реплікацію. Повнорозмірні геноми інкапсидуються і відокремлюються від 

цитоплазматичної мембрани. Крім флебовірусів амбісенс-стратегію 

кодування використовують буньявіруси рослин (Tospovirus, сегменти М і S), 

некласифіковані віруси рослин/комах (Tenuivirus, 2 сегменти, 3, 4), 

родентвіруси, що вражають людину (Arenaviridae, ареновірус, L і сегменти S) 

[470]. 

Гени РНК-вірусів, які використовують амбісенс-стратегію транскрипції 

закодовані на позитивному і негативному ланцюгах. Вперше було виявлено 

даний механізм у вірусу плямистого в‟янення томатів (ВПЗТ, родина 

Bunyaviridae, рід Tospovirus) [161]. Ці патогени, як правило, належать до 

вірусів з негативним РНК геномом, а вірусна полімераза (L білок), необхідна 

для синтезу (+)РНК, присутня в вірусних частках [358]. 
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1.2.1.3 Регулювання експресії генів на рівні трансляції 

Синтез вірусних білків повністю залежить від білок-синтезувального 

апарату клітини-хазяїна, оскільки вірусні геноми не кодують жодних 

компонентів, необхідних для трансляції. Тому не дивно, що деякі вірусні 

РНК, щоб успішно конкурувати з еукаріотичними мРНК за трансляційний 

апарат хазяїна імітують структури на їх 5‟  і 3‟ кінцях. Структура геномних і 

субгеномних РНК у приблизно 20 % (+)РНК-вірусів подібна до такої 

еукаріотичних клітин (кепована на 5‟ кінці та містить полі(A) на 3‟ кінці [67]. 

Тим не менше, більшість РНК-геномних вірусів в процесі еволюції набули 

додаткових складних механізмів регуляції експресії генів на рівні (пост) 

трансляції: кеп-незалежна ініціації трансляції на внутрішніх ділянках 

посадки рибосом (internal ribosome entry sites, IRES), наскрізне прочитування 

стоп кодонів (stop codon readthrough), рибосомальний зсув рамки зчитування 

(ribosomal frameshifting) і обмежений протеолітичний процесинг 

попередників поліпротеїнів. Окрім того, геноми цих вірусів містять 3‟ 

проксимальні відкриті рамки зчитування, які «замовчуються» (не 

транслюються). Ці ORF, кодують структурні поліпептиди, а іноді і допоміжні 

протеїни, які не беруть участі в реплікації геному і експресуються лише після 

синтезу sgРНК [343]. 

Лімітуючою стадією процесу біосинтезу білка є переважно стадія 

ініціації, під час якої відбувається приєднання рибосоми до мРНК і пошук 

стартового кодона. Регуляція процесу трансляції в еукаріотичній клітині за 

рідкісними винятками спрямована саме на регуляцію стадії ініціації. В 

рамках скануючої моделі можливо декілька шляхів ініціації трансляції не на 

першому AUG кодоні: просіювання та реініціація.  

Ініціація за механізмом просіювання дозволяє експресуватись більш ніж 

одному білку з тієї ж РНК. За цього механізму 40S рибосомальна субодиниця 

приєднується до кепу і сканує мРНК в пошуках кодона (AUG), що ініціює 

трансляцію [170, 171, 174]. При скануванні мРНК велике значення має 

контекст кодона AUG. Якщо його найближче оточення не відповідає 
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консенсусу Козака, то з певною ймовірністю (і ця ймовірність тим більша, 

чим більша «невідповідність») скануючий комплекс пропустить цей AUG і 

тоді синтез білкового ланцюга розпочнеться з наступного AUG. Такий 

варіант ініціації трансляції отримав назву «просіювання» («leaky scanning») 

[175]. Віруси використовують даний механізм для синтезу декількох життєво 

необхідних в процесі реплікації білків із однієї мРНК, що дозволяє їм долати 

високий селективний тиск, конкуруючи зі своїми хазяями [297]. У деяких 

вірусів один із білків може до того ж слугувати фактором вірулентності [25, 

37, 377]. 

Реініціація трансляції. Зазвичай після того, як транслююча рибосома 

доходить до кінця відкритої рамки зчитування – стоп кодона, відбувається 

термінація трансляції і рибосомальні субодиниці від‟єднуються від мРНК. 

Однак в певних умовах (необхідна наявність термінуючого кодона в тій же 

ORF, що і перший AUG, потім на невеликій відстані від стоп-кодона повинен 

бути наступний AUG) 80S рибосома зупиняє трансляцію, 60S рибосомальна 

субодиниця дисоціює, а 40S субодиниця може залишитись на мРНК і почати 

сканування в пошуках наступного AUG, з якого трансляція відновиться [171, 

172, 173, 239, 330]. Цей процес характерний для деяких вірусних РНК, а 

також для ДНК каулімовірусів [171, 297]. Еукаріотичні рибосоми також 

можуть відновити трансляцію («реініціювати»), хоча і зрідка. В основі як 

механізму просіювання, так і реініціації лежить скануюча модель трансляції, 

позаяк їх функціонування передбачає міграцію 40S рибосомальної 

субодиниці вздовж мРНК (сканування) до ініціюючого кодона AUG. 

Внутрішня ініціація трансляції. Альтернативою дистальному 

входженню рибосоми 40S і його лінійній міграції є ініціація трансляції за 

рахунок приєднання до певної внутрішньої ділянки мРНК – області 

внутрішньої посадки рибосом або IRES (internal ribosome entry site) [121]. 

Така «внутрішня посадка рибосом» – складна система петель, розташованих 

перед кодоном AUG, є найкраще дослідженим (але далеко не єдиним) 

прикладом кеп-незалежної трансляції. На відміну від кеп-залежного, цей 



61 

механізм не потребує сканування матриці рибосомою від 5‟ кінця. За кеп-

залежного механізму транслюються, якщо не всі, то, принаймні, переважна 

більшість мРНК еукаріотів, тоді як IRES-залежна ініціація характерна в 

першу чергу для мРНК тих вірусів, життєвий цикл яких повністю 

відбувається в цитоплазмі. За відсутності на 5‟ кінцях мРНК кеп-структури, 

вони не могли б ефективно конкурувати з клітинними матрицями за 

компоненти ініціаторного апарату, не будь у них спеціальних механізмів 

ініціації трансляції. Встановлено, що не існує єдиного механізму 

функціонування всіх ділянок внутрішньої посадки рибосом – аналогічного 

механізму кеп-залежної ініціації трансляції (сканування), як і не існує 

якогось елементу структури (первинної, вторинної чи третинної), загального 

для всіх. ІRES були виявлені в РНК вірусів рослин: Potyvirus, Tobamovirus, 

Polerovirus, Tombusvirus і Luteovirus [97, 134, 231, 426].  

Наявність IRES та функціонування механізму внутрішньої ініціації 

дозволяє експресувати два або більше білків із єдиної поліцистронної 

одиниці транскрипції. Ще однією перевагою кеп-незалежної трансляції є 

відсутність обов‟язкової наявності генів ферментів «кепування», які зазвичай 

знаходяться в ядрі, в той час як вірусна реплікація відбувається в цитоплазмі. 

Було висунуто припущення щодо біологічної ролі IRES як структури, що 

забезпечує трансляцію певних мРНК при заблокованому синтезі білка з 

інших матриць в клітині [479]. 

Як для сканування, так і для внутрішньої ініціації, вірогідно, в більшості 

випадків використовується один і той же набір факторів і апарат трансляції. 

Можливо, внутрішня ініціація є механізмом, який спочатку був характерним 

для клітинних мРНК, а потім став використовуватися вірусами, які отримали 

в такий спосіб здатність до кеп-незалежної ініціації трансляції, при цьому 

вони у багатьох випадках пригнічують клітинну кеп-залежну трансляцію. 

Існування механізму внутрішньої ініціації для клітинних мРНК також є 

важливим, оскільки з‟являється можливість синтезу певних білків в умовах, 

коли кеп-залежна трансляція пригнічена, в тому числі за вірусних інвазій. 
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Рибосомальний зсув рамки зчитування та наскрізне (трансляційне) 

прочитування термінальних кодонів. Більшість (+)РНК-вірусів 

продукують поліпротеїни завдяки наявності довгої відкритої рамки 

зчитування, яка переривається термінальними кодонами (стоп-кодонами). У 

деяких випадках з однієї відкритої рамки може бути трансльовано декілька 

поліпротеїнів за рахунок «ігнорування» частиною рибосом стоп-кодонів 

(прочитування їх як смислових). Таке прочитування термінальних кодонів 

може бути одним із регуляторних механізмів експресії генів, який найчастіше 

використовується в регуляції синтезу генів реплікази і капсидних білків РНК-

вмісних вірусів особливо у вірусів рослин [417]. У цьому випадку 

утворюється один коротший поліпротеїн (від 5‟ кінця до «слабкого» стоп 

кодона) і один довший (від 5‟ до 3‟ кінця). 

Рибосомальний зсув рамки зчитування – це альтернативний механізм 

трансляції, який дозволяє отримати білки, що кодуються двома відкритими 

рамками зчитування, що перекриваються. Ефективність зсуву рамки 

зчитування варіює від 2 до 20 % і залежить від виду вірусу. Зсув рамки 

зчитування відбувається за одним з двох основних механізмів: геномні 

інсерції чи делеції або ж запрограмований рибосомальний зсув рамки 

зчитування (programmed ribosomal frameshifting, PRF). PRF відбувається 

впродовж трансляції в результаті зсуву рибосоми на одну основу або в 

напрямку 5‟ кінця (-1), або 3‟ кінця (+1). Віруси використовують (-1) PRF 

набагато частіше, ніж (+1) PRF [62]. У процесі елонгації рибосомальний зсув 

рамки зчитування дозволяє отримувати рамкові (за звичайної трансляції, 

frameshift-encoded) і транс-рамкові (кодуються послідовністю зі зсувом рамки 

зчитування, non-frameshift-encoded) білки з ідентичними N-кінцями, але які 

різняться між собою нижче точки зсуву рамки. Рамкові білки більш численні, 

ніж транс-рамкові, позаяк рибосомальний зсув рамки відбувається з дуже 

низькою частотою і характерний для (+)РНК вірусів рослин. Так, зсув рамки 

зчитування в позиції -1 (-1 frameshift) характерний для вірусів родин 

Luteoviridae (Pea enation mosaic virus (Enamovirus), Barley yellow dwarf virus-
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PAV (Luteovirus), Potato leafroll virus (Polerovirus), Tombusviridae (Red clover 

necrotic mosaic virus, (Dianthovirus), а також для родів з невизначеним 

систематичним положенням – Sobemovirus (Cocksfoot mottle sobemovirus, 

Southern bean mosaic virus) та Umbravirus (Groundnut rosette virus). 

Менш дослідженим і унікальним для вірусів рослин є зсув рамки 

зчитування в позиції +1 (+1 frameshifting). Трансляція ORF, що кодує білок з 

Mr 12 кДа Potato virus M потребує наявності +1 рамки зчитування і 

відбувається, коли рибосоми досягають стоп-кодона CP [105]. Cпецифічні 

основи GGGUUU, які не прочитуються при трансляції (slippery bases), що 

йдуть вслід за стоп-кодоном спричинюють «ковзання» рибосоми, за якого 

пропускається ряд нуклеотидів (зазвичай лише 1) і потому відбувається 

зчитування зовсім іншої рамки. Аналіз послідовностей області рамки 

зчитування клостеровірусів дозволяють припустити, що експресія RdRp цих 

вірусів також відбувається завдяки зсуву рамки зчитування +1. Цікавим є те, 

що у випадку з Citrus tristeza virus в точці можливого зсуву цієї рамки було 

виявлено рідкісний кодон аргініну CGG (а не UAG стоп-кодон), а специфічні 

нуклеотидні основи, що не зчитуються (slippery bases) та елементи вторинної 

структури РНК – шпильки, які вважають сигналами для зсуву рамки 

зчитування були відсутніми [147]. Дотепер це явище не було 

продемонстровано для жодного геному вірусів еукаріотів [12]. 

Запрограмований зсув рамки зчитування дозволяє вірусам упакувати 

більше інформації у свої геноми, розміри яких обмежені через невеликі 

об‟єми вірусних нуклеокапсидів. PRF також регулює кількість 

(співвідношення) структурних і ферментних білків вірусів. Позаяк навіть 

невеликі зміни в ефективності запрограмованого рибосомального зсуву 

рамки зчитування можуть порушити баланс між цими білками і тим самим 

спричинити порушення процесів збирання вірусних часток, PRF може 

слугувати потенційною мішенню для ефективного застосування 

противірусних засобів. 
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Попри те, що багато дослідників вважають PRF специфічним переважно 

для вірусів, це явище потенційно є досить потужним молекулярним 

регуляторним механізмом, і представники усіх трьох царств, які 

використовують запрограмований рибосомальний зсув рамки зчитування для 

регулювання експресії генів, піддаючи сумніву наші уявлення (зрушення 

парадигми) щодо трансляції білка і «правильної» рамки зчитування. На 

думку деяких авторів [62], PRF – це процес, який в еволюційному відношенні 

виник зовсім недавно і специфічний для деяких РНК-геномних вірусів. 

Однак, з огляду на значну поширеність посттранскрипційних механізмів 

регулювання, запрограмований рибосомальний зсув рамки зчитування може 

бути залишком дуже древнього, пребіотичного світу РНК. Здатність 

молекули РНК кодувати декілька білків дозволяє збільшити інформаційну 

ємність вірусного геному, не змінюючи його структуру. Таким чином 

забезпечується збільшення потенціалу спадкового матеріалу.  

Виявлення та вивчення нових механізмів запрограмованого 

рибосомального зсуву рамки зчитування сприятиме кращому розумінню 

взаємозв‟язків між рибосомами і цис-активуючими сигналами, закодованими 

в мРНК. Той факт, що ефективність PRF впливає на різноманітність мРНК і, 

отже, на експресію білків, дозволяє припустити, що PRF регулює експресію 

генів, і порушення цього механізму може бути причиною різних 

захворювань, зокрема вроджених дефектів і канцерогенезу [62]. 

Трансляційне прочитування стоп кодонів (readthrough). Три кодони 

генетичного коду: UAG, UGA та UAA зазвичай не кодують амінокислот 

(безсмислові або нонсенс-кодони), а виконують роль сигналів зупинки 

трансляції мРНК і відокремлення синтезованого поліпептидного ланцюга від 

рибосоми (термінальні або стоп-кодони). Проте в деяких випадках частина 

рибосом (до 5-20 %) може не зупинятись на стоп-кодоні, а прочитувати його 

як смисловий кодон (супресія) і продовжувати трансляцію. Супресія стоп-

кодона за участю специфічних тРНК-супресорів призводить до утворення 

білків, які закодовані С-кінцевою ділянкою вірусного геному [154, 417]. 
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Ефективність супресії значною мірою залежить від контексту 

(нуклеотидного оточення) термінального кодона, а також від наявності 

деяких елементів вторинної структури РНК (псевдовузли та стеблові петлі) і 

досить довгих нуклеотидних сайтів, розташованих на відстані до 697–758 

основ від стоп-кодона [417]. 

Трансляційне прочитування термінальних кодонів являє собою один із 

регуляторних механізмів експресії генів, який найчастіше використовується в 

регуляції синтезу генів реплікази і капсидних білків РНК-геномних вірусів, 

особливо вірусів рослин [417]. Найкраще вивченим прикладом 

трансляційного прочитування є трансляція білків ВТМ. Для експресії 

каталітичного домену РНК-залежної РНК-полімерази, який розташований в 

C - кінцевій частині P183, потрібне прочитування стоп-кодона ORF P126 

[271]. В результаті експресується велика кількість Р126, який містить 

геліказний і метил-трансферазний (capping enzyme) домени і значно меншу 

кількість RdRp (P183), котра містить P126 з С-кінцевим 57-кДа протеїном 

[67, 245]. 

Інші віруси, зокрема представники родини Tombusviridae, а також 

паличкоподібні віруси, що передаються грибами, використовують 

readthrough-механізм для експресії каталітичного домену RdRp, однак 

механізм прочитування стоп-кодонів цих вірусів дотепер залишається не 

вивченим. 

Стоп-кодони більшості CP генів вірусів родини Luteoviridae, роду 

Furovirus і вірусу Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) є слабкими (leaky), 

що в процесі трансляції призводить до подовження С-кінцевої області CP. У 

Luteoviridae СР необхідний для утворення інфекційних віріонів, а домен, що 

утворюється в наслідок трансляційного прочитування термінального кодона 

(С-кінцеве подовження СР) – для передавання попелицями [24]. Для 

паличковидних вірусів, що передаються грибами, зокрема BNYVV [338] і 

Potato mop-top virus [279], цей домен сприяє передаванню грибами, а для 

BNYVV – необхідний також для процесу збирання віріонів [309]. Сигнали 
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супресії стоп-кодонів Luteoviridae абсолютно відрізняється від таких у ВТМ. 

Так, у Luteoviridae, цис-активуючими сигналами, необхідними для 

прочитування стоп-кодонів рибосомами, є цитидин-збагачені повтори 

(CCNNNN)8-16, розміщені приблизно на 20 нт нижче від стоп-кодона і 

значима послідовність, розташована на 700 нт нижче від стоп-кодона [26].  

Завдяки таким механізмам регулювання експресії геному, як 

перекривання генів і зсув рамки зчитування, поняття «ген» втрачає своє 

первинне значення як дискретного фрагмента геному і набуває 

функціонального значення. 

 

1.2.1.4 Регулювання експресії генів на посттрансляційному рівні. 

Процесинг поліпротеїну 

Експресія геному одноланцюгових вірусних (+)РНК розпочинається з 

трансляції, а не з транскрипції. Для деяких вірусів геномна РНК є єдиною 

вірусною мРНК і експресія генів регулюється в основному на рівні трансляції 

та шляхом обмеженого протеолізу вірусних поліпротеїнів. Процесинг 

поліпротеїну відбувається впродовж або після трансляції за участі вірус-

специфічних або хазяйських протеїназ. У вірусному геномі може бути 

закодовано до трьох ферментів. Окрім протеолізу вірусні протеїнази можуть 

використовувати білки клітини-хазяїна як мішені, тим самим змінюючи 

клітинні процеси для успішної вірусній реплікації. Точний і своєчасний 

процесинг необхідний для продукування інфекційних вірусних часток, а 

мутації, що спричинюють неточне розщеплення або змінюють порядок 

розщеплення сайтів, призводять до утворення менш інфекційних віріонів 

[38].  

Процесинг попередників поліпротеїнів є одним із основних способів 

експресії вірусних геномів, який характерний як для ДНК-вмісних, так і для 

РНК-вмісних вірусів, позаяк визначає структурний і функціональний стан 

вірусоспецифічних білків, які забезпечують контролювання процесів 
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збирання віріонів, формування інфекційного вірусного потомства і перебіг 

інфекційного процесу [176].  

Поліпротеїн утворюється в результаті трансляції однієї відкритої рамки 

зчитування, що містить кілька функціональних доменів. Оскільки протеїнази 

є складовою частиною поліпротеїну, початковий протеоліз має бути 

автокаталітичним. До РНК-геномних вірусів рослин, які синтезують 

поліпротеїни належать віруси з різних родів, зокрема Nepovirus, Potyvirus, 

Carlavirus, Closterovirus і Tymovirus [328]. Прикладом вірусів, які 

використовують цю стратегію, є віруси родини Potyviridae (рис. 1.4).  

 

 

Рис. 1.4 Організація і експресія геному Tobacco etch virus як ілюстрація 

реалізації стратегії синтезу полі протеїну [128] 

Примітки: геномна РНК (ORF1) транслюється з утворенням 

поліпротеїну 346 кДа, який розрізається вірус-закодованими протеазами на 
функціональні білки: 6 кДа – функція невідома, 31 кДа – транспортний білок, 

50 кДа, 58 кДа –протеїнази, 56 кДа полімераза, 70 кДа – репліказа, 30 кДа – 

білок оболонки 

 

З геномної (+)РНК транслюється 340-370 кДа поліпротеїн, який 

розрізається трьома вірусними протеазами на 10 функціональних білків. P1 

протеаза (хімотрипсин-подібна серинова протеаза) [361] і хелперний 

компонент-протеази (HC-Pro, цистеїнова протеїназа [258] автокаталітично 
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розщеплюють лише відповідні С-кінці. NIa цистеїнова ендопептидаза з 

трипсин-подібним каталітичним доменом розщеплює інші протеолітичні 

сайти [226, 350].  

Важливим аспектом процесингу є його використання для регуляції 

експресії генів. Необхідно зазначити, що не лише кінцеві продукти 

протеолітичного розщеплення вірусних поліпротеїнів, а й проміжні 

«інтермедіати» можуть виконувати важливі функції в процесі становлення та 

перебігу вірусної інфекції. Так, експресія 11-го білка потівірусів – P3N-PIPO 

(pretty interesting Potyviridae open reading frame), як вважають дослідники, є 

результатом нової стратегії експресії вірусних генів, яка раніше була не 

відомою у потівірусів – стратегії «проковзування» (slippage) вірусної 

полімерази на GA6 мотив в Р3 цистроні [259, 284, 285]. 

Таким чином, віруси з (+)РНК геномом зберігають свою генетичну 

інформацію в молекулі РНК, яка виконує функцію матричної. Ця геномна 

РНК легко транслюється після вивільнення в цитоплазмі інфікованих клітин 

з утворенням ряду вірус-специфічних білків, обов‟язковим серед яких є РНК-

залежна РНК-полімераза: вона починає синтезуватись ще в процесі 

депротеїнізації. Здатність експресувати вірусні гени безпосередньо з 

геномної РНК визначає характер основних етапів вірусного реплікативного 

циклу. 

Для оптимізації процесів реплікації в клітині чи, принаймні, щоб 

протистояти захисним реакціям рослини-хазяїна, віруси набули широкого 

спектра складних механізмів регуляції експресії геному. Найвищий рівень 

складності регуляції вірусного геному наразі відомий у представників родини 

Luteoviridae, які використовують одночасно декілька стратегій: перекривання 

ORF, наскрізне прочитування стоп-кодонів, зсув рамки зчитування, синтез 

sgРНК і протеолітичний процесинг поліпротеїну. Наявність декількох рівнів 

регуляції активності генів свідчить про вражаючу гнучкість механізмів 

експресії вірусних білків.  
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1.2.2 Структурні білки вірусів 

Білки вірусів, як і білки клітинних організмів, поділяють на структурні й 

функціональні. Перші входять головним чином до складу вірусного капсиду, 

другі являють собою ферменти, що беруть участь в процесі репродукції 

вірусів. Структурні білки простих віріонів, позбавлених суперкапсиду, 

представлені капсидними білками, які утворюють «футляр», що захищає 

нуклеїнову кислоту від зовнішніх чинників.  

Геномні РНК або ДНК вірусів рослин, за винятком вірусів роду 

Umbravirus, енкапсидовані одним або декількома видами капсидного білка 

(СР). За загальними уявленнями, СР захищає вірусний геном від деградації 

під час вірусної репродукції в інфікованій рослині й передаванні вірусу від 

рослини до рослини. В останні десятиліття, проте, стало відомо, що, в 

залежності від вірусу, білки оболонки можуть брати участь майже на всіх 

етапах вірусного інфекційного циклу, включно з проникненням вірусу в 

клітину рослини, збиранням та розбиранням вірусних часток, трансляцією 

вірусної РНК, реплікацією вірусного геному, активацією або пригніченням 

захисних механізмів організму тощо [133]. Застосовуючи методи 

молекулярної біології (recombinant DNA technology), на прикладі декількох 

вірусних систем (табамо-, бромо-, кукумо-, та кармовіруси) було показано, 

що функції білка оболонки тісно повʼязані з розвитком широкого спектра 

симптомів захворювання у рослин [54, 278, 310, 323].  

Вірусні ферменти поділяють на віріонні та вірус-індуковані. Віріонні 

ферменти входять до складу вірусної частки і утворюють дві функціональні 

групи: ферменти, які забезпечують проникнення вірусних нуклеїнових 

кислот в клітину і вихід дочірніх популяцій, та ферменти, що беруть участь в 

транскрипції і реплікації вірусного геному (РНК залежна РНК-полімераза 

(транскриптаза) у віріонах (–)РНК-геномних вірусів). 

Вірус-індуковані ферменти закодовані у вірусному геномі. Як правило, 

ці ферменти представлені полімеразами: РНК-залежна РНК-полімераза 

(RdRp, каталізує транскрипцію РНК на матриці РНК), репліказа (комплекс 
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ферментів, який бере участь в реплікації повнорозмірного РНК-геному і 

субгеномних мРНК), транскриптаза (функціональна частина вірусної частки 

(рабдо- та реовіруси), РНК-залежна ДНК-полімераза або зворотна 

транскриптаза (синтез геномної ДНК на матриці РНК у каулімовірусів), 

ДНК-залежна ДНК-полімераза (має клітинне походження і 

використовуються ДНК- геномними вірусами (гемінівіруси) для їхньої 

реплікації). Окрім полімераз, закодовані вірусним геномом ферменти часто 

включають одну або декілька протеаз, зокрема РНК-геліказу, гуаніліл- і 

метилтрансферази, полі-А-полімеразу, іноді – нуклеазу, а у випадку 

ретровірусів – ДНК-інтегразу. 

Віруси з (+)РНК-геномом можуть мати наступні гени: 

1). РНК-залежної РНК-полімерази, який експресується у вигляді одного 

білка або декількох субодиниць;  

2). білка оболонки – основної структурної одиниці захисної білкової 

оболонки (іноді білок оболонки необхідний для системного поширення 

вірусу (long-distance movement); 

3). транспортного білка, який бере участь в міжклітинному (через 

плазмодесми) транспортуванні вірусних часток (наприклад, комо- і 

неповіруси) або вірусних геномних РНК (наприклад, вірус тютюнової 

мозаїки, ВТМ) і, в деяких випадках, для системного поширення; 

4). трансмісійного фактора (transmission factor), який допомагає вірусу 

поширюватись від однієї рослини-хазяїна до іншої (поті- і лютеовіруси – 

попелицями; неповіруси – нематодами); 

5). протеази (у випадку, коли вірусний геном експресується у вигляді 

поліпротеїну, з якого шляхом протеолізу утворюються функціональні білки 

(наприклад, комо-, непо- і потівіруси); 

6). геном-зв‟язаного вірусного протеїну (комо-, непо- і потівіруси); 

7). додаткових білків, функції яких наразі невідомі (зокрема, білка 

метил-трансферази, який може брати участь в «кепуванні» вірусних 

геномних РНК).  
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Організацію вірусного геному та вірусний поліпротеїн схематично 

зображено на прикладі вірусів родини Potyviridae (рис. 1.5).  

 

 

Рис. 1.5 Організація і експресія геному вірусів родини Potyviridae [228]  

Примітка. Стрілками вказано сайти нарізання протеазами вірусного 

поліпротеїну. Інші позначення, представлені на рисунку, розшифровані в 

тексті 

 

Віріони потівірусів представлені гнучкими ниткоподібними частками 

довжиною 680~900 нм і діаметром 11~15 нм, що складаються з однієї 

молекули одноланцюгової геномної РНК позитивної полярності, довжиною 

близько 10 кб, і приблизно 2000 копій білка оболонки з молекулярною масою 

близько 32 кДа [13]. 

Геном потівірусів відрізняється від геномів інших вірусів тим, що він 

має винятково довгу відкриту рамку зчитування (ORF) [65, 66]. Геномна РНК 

містить ковалентно зв‟язаний 5‟ кінцевий білок (VPg) і 3‟ полі(А) хвіст. Кеп-

незалежна трансляція відбувається за участю 5‟UTR [156]. Субгеномні 

транскрипти, очевидно, не утворюються [206]. Така стратегія експресії 

поліпротеїну є спільною для багатьох родин вірусів, у першу чергу 

Picornaviridae. 

В інфікованій клітині геномна (+)РНК потівірусів транслюється з 

утворенням поліпротеїну (340-395 кДа), який нарізується трьома вірус-

специфічними протеазами (P1, HcPro і NIa) на 10-11 білків, із білком 

оболонки включно [65]. Протеази потівірусів (ядерні включення) 
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розпізнають і розщеплюють пептидну послідовність, яка містить один із 

доменів: Gln-Cly, Gln-Ser, і Gln-Ala. Це розщеплення відбувається між двома 

амінокислотними залишками, що утворюють вищевказані димери. 

Більшість, якщо не всі, потівірусні білки є багатофункціональними і їхня 

роль у розвитку інфекційного процесу досить широко досліджується в різних 

лабораторіях. Було показано, що функціональна роль відповідних білків 

через високу подібність геномів усіх членів Potyvirus однакова в межах роду 

[350]. 

Ампліфікація вірусного геному відбувається завдяки існуванню двох 

фундаментальних процесів – трансляції РНК з утворенням вірусних білків та 

реплікації РНК. Реплікація вірусу тісно пов‟язана з мембранними системами 

рослин (ендоплазматичним ретикулумом, ЕР), які беруть участь у 

формуванні вірусного реплікативного комплексу (VRC), що містить вірусну 

РНК, вірус-кодовані білки реплікації і хазяйські фактори [48, 120, 362]. Було 

показано, що в реплікації вірусного геному беруть участь білки HC-Pro, Р3, 

CІ, 6K2, VPg і NIb [53, 276, 280], у той час як інші вірусні білки, зокрема P1, 

можуть бути частиною VRC [225]. 6K2 (6 кДа пептид 2, невеликий 

трансмембранний білок) відіграє важливу роль в реплікації вірусу, позаяк 

відповідає за приєднання реплікативного комплексу до ЕР [306] і індукує 

відповідь на «незгорнуті» білки (unfolded protein response, UPR) – сигнальний 

шлях, що активується у клітині внаслідок накопичення неправильно 

«згорнутих» (упакованих) білків в ендоплазматичному ретикулумі [397]. 

Окрім того, 6K2 бере участь в системному поширенні вірусів і розвитку 

вірус-індукованих симптомів [329]. 

Через відсутність 5‟-кепа у вірусній РНК, за зв‟язування 5‟ кінця РНК із 

хазяйськими факторами трансляції – eIF4E і eIF(iso)4E – відповідає VPg 

(вірусний геном-сполучний білок) [202]. Цей білок багатофункціональний і 

має важливе значення в процесі реплікації та трансляції вірусного геному, 

завдяки взаємодії його з одним або декількома ізоформами фактора ініціації 

трансляції eIF4E. Також VPg бере участь в супресії РНК-замовчування. 
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Комплекс 6K2-VPg-NIa-Pro знаходиться всередині везикулярних 

компартментів (місце реплікації РНК) – утворень ЕР [141]. 

Nib, як РНК-залежна РНК-полімераза (RdRp), є основним пептидом, що 

каталізує синтез потівірусної РНК [29]. NIa-Pro (А-протеаза ядерних 

включень) – серин-подібна цистеїнові протеаза, що відповідає за 

розщеплення більшості сайтів в поліпротеїні, як правило, в Gln/Glu-

(Ser/Gly/Ala) [3]. 

Вірусні білки 6K1 (6-кДа пептид 1) і P3 є детермінантами вірусної 

патогенності та входять до складу VRC [52, 350]. P3 бере участь в процесах 

вірусної реплікації і має важливе значення у визначенні кола рослин-хазяїв та 

розвитку вірус-індукованих симптомів. Попри присутність 6К1 в 

реплікаційному комплексі й участь його в реплікації, дотепер функції цього 

невеликого поліпептиду остаточно не встановлені. 

Іншим важливим процесом вірусного життєвого циклу є рух вірусних 

часток на короткі та довгі відстані. Міжклітинний рух потівірусів 

здійснюється шляхом зміни розмірів плазмодесм; системне ураження 

рослини відбувається через флоему шляхом взаємодії з хазяйськими білками 

і декількома шаперонами. Як правило, за системне поширення вірусу 

відповідають транспортні білки, але у потівірусів ці функції можуть 

виконувати C-Pro, P3N-PIPO, CI, VPg і CP [35, 120, 148, 379]. Окрім 

виконання транспортної функції, ці білки можуть зв‟язувати вірусну РНК та 

направляти вірусну РНК до плазмодесм, в такий спосіб забезпечуючи 

системне поширення вірусів по флоемі [48, 120, 327, 350]. Цитоплазматичний 

P3N-PIPO білок Turnip Mosaic Virus (TuMV) сприяє транспортуванню 

віріонів від СІ (білка циліндричних включень) до плазмодесм, а СР і НС-Pro 

здатні збільшувати пропускну здатність плазматичної мембрани [287, 379, 

380]. Окрім того, HC-Pro відіграє важливу роль в супресії пост-

транскрипційного замовчування генів [149, 214, 294] і поширенні вірусів 

переносниками [17, 18]. Вірусний білок оболонки також відіграє важливу 

роль в транспортуванні вірусу, ампліфікації вірусного геному і передаванні 
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попелицями, CI має геліказну активність і накопичується в 

цитоплазматичних включеннях інфікованих клітин [17, 18].  

Р1 – вірусний білок, який транслюється в процесі вірусної реплікації 

першим і є найменш консервативним щодо послідовності нуклеотидів і 

найбільш варіабельним щодо розміру з усіх потівірусних білків. За останні 25 

років, незважаючи на величезну кількість накопиченої інформації, P1 все ще 

залишається багато в чому загадковим. Відомо що, він відіграє важливу роль 

у реплікації вірусу [220], ймовірно, завдяки активації гена HC-Pro – 

супресора замовчування [8, 208]. Р1 може регулювати перебіг вірусної 

інфекції, змінюючи активність вірусної протеази так, щоб контролювати 

рівень вірусної ампліфікації нижче порoга «шкідливості» для хазяїна, а також 

підтримувати довготривалу реплікативну здатність вірусу. А, втім, 

молекулярні механізми, що лежать в основі P1-асоційованих біологічних 

явищ, що достеменно невідомі, і остаточну роль P1 в життєвому циклі 

потівірусів ще належить визначити. 

У межах P3- цистрона знаходиться коротка ORF (PIPO, Pretty Interesting 

Potyvirus ORF), яка високо консервативна для всіх членів родини Potyviridae, 

і транслюється як транс-рамковий білок P3N-PIPO за допомогою механізму 

«проковзування» полімерази (у результаті +2 зсуву рамки зчитування в 

кодуючій Р3 послідовності) [42, 259, 284]. PIPO було ідентифіковано у всіх 

вірусів родини і встановлено, що основною його функцією є участь у 

міжклітинному поширенні вірусу. 

Нещодавно, за допомогою біоінформатичного аналізу, в P1- цистроні 

чотирьох потівірусів, які належать до монофілетичної групи Sweet potato 

feathery mottle virus (SPFMV) було передбачено існування третьої укороченої 

ORF – PISPO (Pretty Interesting Sweet potato Potyviral ORF) [43, 229, 259, 349], 

PISPO, як вважають автори, не є консервативною ділянкою для потівірусів 

(рис. 1.6). 

На 5‟ кінці геномної РНК знаходиться ковалентно зв‟язаний VPg, на її 3‟ 

кінці – полі(А) хвіст. Геном кодує десять протеїнів, які утворюються в 
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результаті протеолітичного розщеплення поліпротеїну, трансльованого з 

довгої відкритої рамки зчитування (ORF). Короткий пептид P3N-PIPO 

утворюється в результаті зсуву рамки зчитування +2 в P3 - цистроні. Третій 

укорочений білок PISPO утворюється в P1 - цистроні чотирьох потівірусів, 

що інфікують батат. HC-Pro утворюється в результаті саморозщеплення на 3‟ 

кінці. 

 

 

Рис. 1.6 Організація геному вірусів роду Potyvirus 

Примітки: VPg – геном- зв‟язаний (маркерний) протеїн; P1 (Protein 1), 

Hc-Pro (Helper Component-Protease) і NIa-Pro (Nuclear inclusion A-protease) – 

вірусоспецифічні протеази; 6K1 (6-kDa peptide 1); СІ – білок 
цитоплазматичних включень (Cylindrical Inclusion protein); 6K2 (6-kDa peptide 

2); NIa-VPg – (polyprotein genome replication, primer); NIb – білок ядерних 

включень (Nuclear inclusion B); CP – білок оболонки; Poly(A) – 

поліаденільованa послідовність (полі(А) хвіст); PISPO і PIPO – додаткові 
білки, що утворюються за допомогою стратегії «проковзування» вірусної 
полімерази [229, 350] 

 

Таким чином, вірусні білки беруть участь в процесах становлення 

вірусної інфекції, взаємодії між вірусом та хазяїном, реплікації вірусного 

геному тощо. Не виключено, що в майбутньому буде встановлено роль в цих 

процесах інших вірусних білків з невідомими функціями.  

Попри значні зусилля вчених і їхні видатні досягнення, більшість 

чинників, що беруть участь у вірусній інфекції, все ще невідома. Результати 

більш глибокої функціональної характеристики білків, без сумніву, дозволять 

розширити наші знання щодо різних типів взаємодії між вірусами та їхніми 

хазяями. Розуміння механізмів, які лежать в основі вірусної реплікації й 

вірусостійкості рослин, а також виявлення та ідентифікація нових хазяйських 

факторів вірусної резистентності, дозволять виявити нові джерела рецесивної 
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стійкості, що може бути використано для розробки генно-інженерної 

стійкості в рослинництві. 

 

1.3 Механізми та фактори захисних реакцій рослин  

 

У своєму природному оточенні рослини стикаються з великою кількістю 

потенційних фітопатогенів – вірусами, бактеріями, грибами та нематодами. У 

більшості випадків рослини не уражуються патогенами, відтак 

сприйнятливість рослин до інфекційних агентів є скоріше винятком, аніж 

правилом.  

Незважаючи на те, що у рослин відсутня імунна система, у загальному 

вигляді ці організми мають широкий спектр конститутивних і індукованих 

засобів захисту від патогенів. До конститутивних засобів захисту, що є в 

тканинах рослини незалежно від наявності інфекції, належать особливі 

структури тканин, які забезпечують механічний бар‟єр для проникнення 

інфекції, а саме: клітинні стінки, воскова епідермальна кутикула, кора тощо. 

Окрім цих чинників практично всі живі клітини рослин здатні реагувати на 

вторгнення хвороботворних агентів утворенням та функціонуванням різних 

механізмів індукованого захисту. Індуковані механізми хворобостійкості 

характеризуються певними реакціями рослин-хазяїв на інфекцію: а) 

посиленим диханням і енергетичним обміном рослини; б) накопиченням 

речовин, що забезпечують загальну неспецифічну стійкість (фітонциди, 

феноли і продукти їх окислення – хінони, таніни та ін.); в) створенням 

додаткових захисних механічних бар‟єрів; г) реакцією надчутливості; д) 

синтезом фітоалексинів.  

Існує декілька гіпотез, котрі пояснюють, чому рослини виявляються 

стійкими до патогенів [116]. Серед них найбільш привабливими є такі: 

рослина не підтримує життєдіяльність і ріст мікроорганізмів (гіпотеза 

неповного середовища); рослина здатна створювати різні структурні й 
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функціональні бар‟єри; рослина може розпізнавати патоген, а відтак 

індукувати свою ендогенну багатокомпонентну захисну систему [255]. 

Зазвичай захисні механізми рослин є комплексними і мають декілька 

рівнів. На початковому рівні для того, щоб запобігти інфікуванню тим чи 

іншим патогеном, рослина використовує хімічні й фізичні (структурні) 

бар‟єри. У тому випадку, коли ці «конститутивні» механізми будуть 

подолані, залучаються індуковані захисні системи, які запускаються в 

результаті специфічного розпізнавання патогенів рослиною [370]. 

Надчутлива реакція (НЧР). Однією з головних і очевидних активних 

відповідей рослини на проникнення патогена є надчутлива реакція (НЧР) 

[104], в результаті якої відбувається швидка загибель інфікованих клітин і, як 

наслідок, обмеження розвитку інфекційного чинника в місці його 

проникнення [384]. Як правило, стійкість до вірусів контролюється одним 

геном [222]. Так, надчутливість до вірусу тютюнової мозаїки у деяких сортів 

тютюну контролюється домінантним геном N, одержаним від дикого виду 

Nicotiana glutinosa у результаті міжвидової гібридизації [126]. Зазвичай НЧР 

– високоспецифічна і залежить від відповідної комплементарності між 

генами стійкості (R) рослин та генами авірулентності (Avr) патогенів. Ці 

уявлення узагальнені теорією Флора «ген-на-ген» [89]. Для того, щоб 

зрозуміти молекулярні основи взаємодії «ген-на-ген», було запропоновано 

ліганд-рецепторну модель. Суть цієї моделі зводиться до наступного: на 

поверхні гіф несумісних рас патогена присутні деякі молекули-«антигени», 

які розпізнаються молекулами-рецепторами, що входять до складу 

плазмалеми стійкого генотипу рослини-хазяїна. У процесі такого 

розпізнавання реалізується несумісний тип взаємовідношень, що призводить 

до включення НЧР і, як результат, відторгнення паразита [96, 150]. 

Сумісність являє собою пасивну нездатність рослини-хазяїна розпізнавати 

еліситорні молекули патогена. Справедливість цієї моделі була підтверджена 

при вивченні взаємодії рослинних R-білків (продуктів генів резистентності) 

та Avr-білків патогенів (продуктів генів авірулентності) у різних системах 
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рослина – патоген [140, 201, 315; 339]. За цією моделлю R-білки діють як 

рецептори, а продукти генів авірулентності патогенів (Avr-ліганди) – як 

еліситори [75]. 

Згідно з іншою моделлю («гіпотеза охоронця») [354], взаємодія між 

білками, кодованими R- та Avr-генами, відбувається не безпосередньо, а за 

участі інших рослинних чинників [59, 312]. Такими чинниками можуть бути 

глікополімери-індуктори та специфічні до них лектиноподібні рецептори, 

котрі активуються в надчутливій рослині у результаті вірусної інфекції [453]. 

Такої думки дослідники дійшли, випробовуючи екзогенні полісахариди як 

інгібітори вірусної інфекції. Виявилося, що розгалужені дріжджові манани 

активно інгібують локальні некрози у надчутливих сортів тютюну, але не 

впливають на формування первинних центрів інфекції у чутливих сортів 

[456]. Щобільше, така антивірусна дія екзогенних гліканів може блокуватися 

низькомолекулярними гаптенами та специфічними лектинами [452]. На 

підставі цих даних була розроблена рецептор-індукторна модель ініціації 

надчутливої реакції за вірусної інфекції [453]. У будь-якому разі результатом 

такої взаємодії є активація шляхів трансдукції сигналу та розвиток НЧР [116, 

219]. В результаті активації шляхів трансдукції сигналу відбувається 

перепрограмування клітинного метаболізму зі значними змінами активності 

генів. 

Окрім генів стійкості і генів, які кодують білки трансдукції сигналу, 

рослини містять захисні гени, що кодують патоген-залежні PR-білки 

(pathogenesis related), ферменти, які беруть участь в синтезі фітоалексинів, 

ферменти тканинної репарації, лігніфікації тощо, а також такі, що захищають 

клітини від окиснювального стресу [474]. Ураження збудниками – це 

стресова ситуація для рослин, що викликає каскад метаболічних змін 

(мультикомпонентну відповідь): накопичення полісахаридів, фенолів, 

лігніну, суберину, фітоалексинів, фітонцидів і ферментів, гідроксипролін-

багатих білків. Оцінити вклад тих чи інших механізмів і чинників в захист 

рослин досить складно, відтак зміни інтенсивності синтезу та рівня більшості 
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цих компонентів відносять до неспецифічних реакцій, оскільки вони 

індукуються патогенами різної природи, еліситорами, температурним шоком, 

пораненням, ендогенними регуляторами росту, тощо. 

Серед різних змін метаболізму у відповідь на ураження різними 

патогенами і/або за інших стресових ситуацій саме синтез і накопичення PR-

білків є особливо важливим. Фітоалексини як захисні агенти в основному 

виробляються здоровими клітинами, прилеглими до ушкоджених і 

некротизованих клітин, в той час як патоген-залежні білки накопичуються в 

інфікованих та прилеглих до них тканинах, а також у віддалених 

неінфікованих тканинах. Синтез цих білків в неінфікованих частинах рослин 

може запобігати подальшому поширенню інфекції [298]. Вперше патоген-

залежні білки були виявлені в рослинах тютюну, уражених вірусом 

тютюнової мозаїки [355]. Пізніше ці білки були знайдені в багатьох інших 

рослинах. Більшість з них мають порівняно низьку молекулярну масу, 

розчиняються в кислому середовищі і є стійкими до протеаз [203, 251]. В 

залежності від значення ізоелектричної точки ці білки є кислими або 

основними протеїнами. Індуковані патогеном PR-білки головним чином 

належать до кислих білків і секретуються в міжклітинний простір. Основні 

патоген-залежні білки синтезуються у вакуолях і накопичуються в клітині у 

відносно невеликих кількостях [199, 254, 356]. Біологічна активність 

більшості з них полягає в тому, що вони є учасниками сигнальних систем 

(ліпооксигеназної, NO-синтазної), каталізують утворення вторинних 

месенджерів (саліцилової, жасмонової й абсцизової кислот та етилену), є 

антимікробними компонентами, зміцнюють клітинні стінки рослин 

(пероксидаза, калоза) і здатні викликати пошкодження клітинних стінок і 

цитоплазматичних мембран патогенів [246, 482]. Функції цих білків є істотно 

ширшими, ніж участь їх у захисних механізмах: вони завжди виявляються в 

клітинах, певно, відіграючи важливу роль в різних процесах регуляції росту і 

розвитку рослин [100, 307]. 
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На основі значень молекулярної маси, ізоелектричної точки, локалізації 

та біологічної активності PR-білки спочатку класифікували в 5 родин [357]. 

Наразі розрізняють 17 родин білків відповідно до їхніх властивостей і 

функцій: сюди входять бета-1,3-глюканази, хітинази, тауматин-подібні білки, 

пероксидази, рибосомо-інактивувальні та захисні білки, тіоніни, 

неспецифічні ліпід-трансферні білки, оксалатоксидаза і оксалатоксидаза-

подібні білки, тощо [356]. Серед цих протеїнів хітиназа і бета-1,3-глюканаза є 

важливими гідролітичними ферментами, які синтезуються в рослинах у 

відповідь на інфікування різними типами патогенів. Результатом впливу 

стресових білків є підвищення потужності ферментних систем, стабілізація 

мембран, підсилення функціональної активності мітохондрій, хлоропластів і 

енергозабезпечення [488]. Перебудова внутрішньоклітинного метаболізму 

служить підґрунтям біохімічної неспецифічної стійкості рослин до стресових 

факторів різної природи [460]. 

Окрім патоген-залежних білків рослини продукують значну кількість 

різноманітних речовин із захисними функціями. Основні з них – 

фітоалексини та антибіотики рослинного походження [484]. Наразі 

охарактеризовано близько 350 фітоалексинів, що синтезуються в тканинах 

рослин у відповідь на дію еліситорів [114, 177]. В основному це ліпофільні 

сполуки, які локалізуються навколо сайтів інфекції. Утворення фітоалексинів 

тісно пов‟язане з реакцією надчутливості, в результаті якої некротизовані 

клітини рослин стають місцем інтенсивного накопичення фітоалексинів, 

здатних знищувати фітопатогени [429]. 

Таким чином, узагальнюючи літературні дані, необхідно зазначити, що 

починаючи з ранніх експериментальних робіт, проведених Холмсом ще в 

1946 р. [125] і дотепер досягнуто значного прогресу у розумінні природи 

стійкості та її механізмів. Попри це, багато питань все ще залишаються 

невирішеними: невідомими залишаються точні сигнальні шляхи 

вірусостійкості та механізми, за якими у разі наявності в рослині генів 

резистентності інгібується накопичення або поширення вірусу; багато 
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незрозумілих аспектів у механізмах взаємодії продуктів генів резистентності 

та вірус-кодованих білків; мало що відомо про функціонування рецесивної 

стійкості. Хоча доведена важлива роль РНК-інтерференції в індукованій і 

природній стійкості, молекулярні механізми резистентності, опосередковані 

інтерферуючими молекулами РНК, залишаються нез‟ясованими. Невідомими 

залишаються регуляторні послідовності рослинних геномів та механізми 

експресії генів і функціональної активності білків, конкретні чинники 

стійкості та механізми, за допомогою яких вони забезпечують стійкість до 

інфікування специфічними вірусами. Отже, практичне використання 

захисних реакцій рослин обмежується недостатнім вивченням їх механізмів і 

факторів. Щодо вірусів та функціонування їх геномів невирішеними 

залишається багато питань. Так, остаточно не з‟ясовані механізми регуляції 

транскрипції і трансляції вірусних генів, значення консервативних 

послідовностей, оптимальних та субоптимальних контекстів стартових 

кодонів, контексти супресивних термінальних кодонів. Недостатність 

експериментальних даних і суперечливість уявлень щодо ініціації синтезу 

геномних вірусних РНК не дають чіткого розуміння процесів репродукції 

(+)РНК-геномних вірусів Найменш вивченими залишаються регуляторні 

сигнали вірусів, причетні до активації захисних механізмів рослин.  

Отже, нові дані щодо епідеміологічного потенціалу та особливостей 

молекулярних (регуляторних) механізмів експресії вірусних геномів, 

виявлених в нашій країні ізолятів, є надзвичайно важливими та необхідними 

як основа для розробки ефективних засобів захисту рослин від вірусних 

інфекцій. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Матеріали досліджень 

 

2.1.1 Віруси 

В роботі використовувались виділені нами (+)РНК-геномні віруси 

бобових, технічних, кісточкових та декоративних культур: 

- вірус мозаїки сої (ВМС, Soybean mosaic virus   родина Potyviridae); 

- вірус жовтої мозаїки квасолі (ВЖМК, Bean yellow mosaic virus, родина 

Potyviridae); 

- вірус мозаїки яблуні (ВМЯ, Apple mosaic virus, родина Bromoviridae) 

- вірус звичайної мозаїки квасолі (ВЗМК, Bean common mosaic virus, 

родина Potyviridae), 

- вірус віспи слив (ВВС, Plum pox virus, родина Potyviridae); 

- вірус некротичного пожовтіння жилок буряку (ВНПЖБ, Beet necrotic 

yellow vein virus, родина Benyviridae); 

- Х вірус хости (ХВХ, Hosta virus X, родина Alphaflexiviridae:). 

 

2.1.2. Рослини 

У роботі використовували наступні рослини-індикатори: лободу садову 

(Atriplex hortensis L.), лободу білу (Chenopodium album L.), кіноа (Ch. quinoa 

Willd.), лободу кольорову (Ch. amaranticolor (Coste & A. Reyn.), огірок 

посівний (Cucumis sativus L.), гарбуз звичайний (Cucurbita pepo Duch), 

доліхос (Dolichos falcatus Klein ex Willd, Dolichos biflorus L.), сою (Glicine 

max Merr), гомфрену кулясту (Gomphrena globosa L.), люпин жовтий (Lupinus 

luteus L.), тютюн клейкий (Nicotiana glutinosa L.), тютюн звичайний (N. 

tabacum L.), махорку (N. rustica L.), дурман звичайний (Datura stramonium 
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L.), дурман індійський (Datura metel L.), квасолю звичайну (Phaseolus 

vulgaris L.), петунію гібридну (Рetunia hybrida (P. axillaris x P. integrifolia), 

горох посівний (Pisum sativum L.), кінські (кормові) боби (Vicia faba L.), вігну 

(Vigna sinensis (L.) Savi ex Hassk.), новозеландський шпинат (Tetragonia 

expansa L.), конюшину повзучу (Trifolium repens L.), лопух малий (Arctium 

mínus (Hill) Bernh), глуху кропиву (Lamium album L.), дзвоники 

рапунцилевидні (Campanula rapunculoides L.), африканська ромашка 

(Dimorphoteca aurantiаca), буркун лікарський (Melilotus officinalis (L.) Lam.), 

цинію (Zinnia elegans Jacq.), нікандру фізалісоподібну (Nicandra physaloides 

L.), бамію (Abelmoschus esculentus L.), перець овочевий (Capsicum annuum L.), 

буряк столовий (Beta vulgaris L.), різні сорти хости (Hosta lancifolia, Hosta 

sieboldiana). 

Для визначення групи патогенності досліджуваного ізоляту ВЗМК було 

проведено біологічне тестування вірусу на квасолі різних сортів. Насіння 

рослин-диференціаторів отримали з Інформаційної мережі генетичних 

ресурсів (Germplasm resources information network, GRIN; U.S. National Plant 

Germplasm System, США). По 10 рослин P. vulgaris кожного сорту – Dubbele 

witte (PI 377736), Stringless green refugee (PI 560052), Black valentine stringless 

(PI 549537), Pinto UI 114 (PI 549846), Sutter pink (PI 549706), Monroe (PI 

599016), Top crop (PI 554129), Imuna (PI 326420), Redland’s greenleaf B (PI 

599004), Great northern UI 123 (PI 549668), Red mexican UI 34 (PI 549732), 

Sanilac (PI 549695), Michelite 62 (PI 549693), Great northern UI-31 (PI 549671) 

та Puregold wax (PI 599002) вирощували в умовах вегетаційного будиночка у 

весняно-літній період.  

 

2.1.3 Модельні об’єкти комп’ютерного аналізу нуклеотидних замін 

У роботі використовувались геномні сиквенси: 

1) шести близько споріднених штамів вірусу карликовості сої (ВКС, 

Soybean dwarf virus, рід Luteovirus, родина Luteoviridae), отримані з 

генетичного банку даних GenBank за такими номерами доступу: штам YS 
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ізолят M95-1 (ys1) – AB038147; YP M94 1 (yp1) – AB038148; DS HS97-8 (ds8) 

– AB038149; DP M96-1 (dp1) – AB038150; DS HS99-5 (ds5) – AB076038 та 

штам Tas-1 (tas) – L24049. У дужках наведені скорочені назви дослідних 

штамів, подані на рисунках 7.1 і 7.2 та в таблиці 7.2. 

2) 5 близько споріднених штамів Х-вірусу картоплі (ХВК, Potato X virus, 

рід Potexvirus, родина Alphaflexiviridae) з однаковою довжиною геномів і 

генів, які різнилися між собою лише за окремими замінами нуклеотидів (від 

25,4 до 41,7 на 1000), отримані з генетичного банку даних GenBank за такими 

номерами доступу: штам ks (Korean strain) – AF373782.1; штам rb (resistance-

breaking strain) – M95516; штам s1 – X05198.1; штам os – AB056718.1; штам 

x3 – D00344.1. 

3) геномні сиквенси тобамовірусів: вірус м‟якої зеленої мозаїки тютюну 

(Tobacco mild green mosaic virus, TMGMV) – M34077; вірус зеленої плямистої 

мозаїки огірка штам SH (Cucumber green mottle mosaic virus SH strain, 

CGMMVsh) – D12505; вірус м‟якої плямистості перцю штам S (Pepper mild 

mottle virus strain «S», PMMVs) – M81413; вірус мозаїки подорожника 

вузьколистого ізолят «Shanghai» (Ribgrass mosaic virus isolate «Shanghai», 

RMVs) – AF254924; вірус мозаїки томату Австралійський ізолят (Tomato 

mosaic virus Australia isolate, ToMVa) – AF332868; тобамовірус хрестоцвітих 

штам «wasabi», ізолят «Shizuoka» (Crucifer tobamovirus strain «wasabi», isolate 

«Shizuoka», CrTVw) – AB017503; вірус плямистості плодів огірка (Cucumber 

fruit mottle mosaic virus, CFMMV) – AF321057; вірус кільцевої плямистості 

одонтоглосума (Odontoglossum ringspot virus, ORV) – X82130; вірус 

посвітління жилок турнепсу (Turnip vein-clearing virus, TVCV) – U03387; 

вірус перцю обуда штам «Ob» (Obuda pepper virus strain «Ob», OPVob) – 

D13438; вірус зеленої плямистої мозаїки цукіні штам «Type strain» ізолят 

«ZGMMV-K» (Zucchini green mottle mosaic virus strain «Type strain» isolate 

«ZGMMV-K», ZGMMV) – AJ295949; вірус зеленої плямистої мозаїки кіурі 

штам «KGMMV-C1» (Kyuri green mottle mosaic virus штам «KGMMV-C1», 

KGMMVc1) – AJ295948, сінгапурський латентний вірус гібіскусу (Hibiscus 
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latent Singapore virus, HLSV-SIN) – AF395898, вірус м‟якої плямистості 

бругмансії (Brugmansia mild mottle virus, BrMMV) – AM398436), тобамовірус 

хрестоцвітих (некласифікований) (Crucifer tobamovirus Brassicaceae, CrTV-U) 

– AY318866, вірус мозаїки китайської ріпи (Youcai mosaic virus isolate Wh ? 

CRMV) – EU571218), вірус мозаїки йокаї (Youcai mosaic virus, YoMV) – 

U30944), вірус мозаїки подорожника ізолят Impatiens (Youcai mosaic virus 

isolate Impatiens, RMV-I) – DQ223770, вірус плямистості болгарського перцю 

(Bell pepper mottle virus, BPeMV) – DQ355023, вірус мозаїки маракуї 

(пасифлори) (Maracuja mosaic virus, MMV) – DQ356949, вірус м‟якої 

плямистості кактуса (Cactus mild mottle virus isolate CMMoV-Kr, CMMoV) – 

EU043335). 

4) геномні сиквенси штамів ВТМ: ВТМv (звичайний штам U1) – J02415, 

ВТМl – X02144; ВТМd – Z29370; штам х1 – V01408, корейський штам NC 82 

– X68110, IM ізолят (з бальзаміну) – AB369276, петунієвий штам –AB369275, 

китайський штам – AF165190, китайський ізолят Fujian – AF395127, 

китайський ізолят TMV-017 – AF395128, китайський ізолят TMV-152 – 

AF395129, китайський мутант ВТМ-L – AF155507.2, томатний штам L (ВТМ-

L) – X02144, казахський штам K1 – AJ243571, казахський штам K2 – Z92909, 

петунієвий штам pet-TW – EF392659, ізолят B935A (Vicia faba) – AJ011933, 

ВТМ із хрестоцвітих – Z29370, штам Ob – L11665. 

 

2.1.4 Тест-системи, що використовувались під час проведення 

досліджень 

Для виконання роботи були використані наступні комерційні матеріали: 

1. Набір для виділення РНК «РИБО-Сорб» («AmpliSens», РФ). 

2. Набір для проведення реакції зворотної транскрипції (ЗТ) «Реверта-L» 

(«AmpliSens», РФ). 

3. Набір для проведення ПЛР (ПЛР буфер з 1,5 мМ MgCl2, 0,2 мМ 

дезоксинуклеозидтрифосфатів (дНТФ), 0,5 U Taq полімераза («AmpliSens», 

РФ). 
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4. Набір для елюції продуктів ампліфікації з агарозного гелю та 

очищення їх від залишків олігонуклеотидів «ДНК-сорб» («AmpliSens», РФ). 

5. Маркери довжини ДНК фрагментів (Gene Ruller 100 bp DNA Ladder 

plus, «Fermentas», США). 

6. Імунологічні тест-системи до вірусу мозаїки сої (ВМС), вірусу жовтої 

мозаїки квасолі (ВЖМК), вірусу мозаїки люцерни (ВМЛ) («Agdia», США) та 

Х вірусу картоплі (ХВК) (Інститут сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН України). 

 

2.2 Методи досліджень 

 

2.2.1 Відбір зразків 

Поширення вірусних захворювань сої в польових умовах визначали за 

результатами обстежень цієї культури в різних екологічних регіонах України 

– Києва (дослідні ділянки Інституту мікробіології і вірусології 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 УААН).  

Ступінь ураження рослин визначали, враховуючи зовнішні симптоми 

хвороби, відповідно до [423]. З метою ідентифікації збудників вірусних 

захворювань сої були відібрані рослини з типовими, чітко вираженими 

симптомами вірусного ураження: низькорослість, зморшкуватість та темно-

зелена плямистість листків, гофрування вздовж жилок з деформаціями 

листкових пластинок, некротизація стебла.  

Ізоляти ВЖМК були отримані в результаті обстежень посівів квасолі 

звичайної (сорт Первомайська, дослідне поле ВП НУБІП «Агрономічна 

станція» Київської області), сої (сорт Оксана, Київська область).) та люпину 

жовтого кормового (сорт Обрій, Київська область). 
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Польові дослідження ураженості посівів квасолі проводили в приватних 

фермерських господарствах Київщини та на дослідних ділянках 

національного наукового центру «Інститут землеробства НААН». Аналіз 

уражуваності рослин проводили в середині липня – в період максимального 

прояву симптомів ураження. Проби рослин відбирали по діагоналі ділянки, 

враховуючи їх загальну кількість та число хворих рослин на одному 

погонному метрі. Досліджували не менше 20 проб кожного сорту. 

Поширеність або кількість уражених рослин в посівах (Р) встановлювали за 

формулою: 

Р = n/N х 100 % , де:                                                                               (2.1) 

N – загальна кількість рослин в пробах; 

n – кількість хворих рослин. 

Рослини із симптомами вірусного ураження (загальна проба) відбирали 

із кожної дослідної ділянки для подальшого дослідження в лабораторних 

умовах. Кожна ділянка налічувала 4 ряди рослин, кожен сорт досліджувався 

на 4 ділянках. 

Зразки листків та плодів кісточкових рослин (сливи, черешні, вишні) 

відбирали в приватних господарствах різних регіонів центральної України – 

Черкасах, Києві та Яготині. 

Відібрані зразки зберігали в ліофілізованому вигляді або за температури 

-20 ºС. 

 

2.2.2 Очищення вірусів 

Вірус мозаїки сої розмножували і накопичували в рослинах сої Glycine 

max L. (Merrill), вірус жовтої мозаїки квасолі – в рослинах гороху Pisum 

sativum L. Інфіковане листя відбирали в період максимального накопичення 

вірусів – через 21 день після інокуляції.  

Очищення та концентрування вірусу проводили за методикою, яка 

використовується для виділення і очищення не ідентифікованих потівірусів 

[92] та з використанням модифікованого нами методу за Huttinga [129]. Для 
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цього інфіковане свіжозірване листя сої гомогенізували в екстрагувальному 

боратному буфері (0,05 М тетраборат натрію; 0,1 М HCl; рН 8,0). Для 

видалення білків рослини-хазяїна до інфекційного соку додавали 

еквівалентну кількість карбон-тетрахлориду CCl4 (1:0,5; V:V), інтенсивно 

струшували впродовж 15 хвилин і центрифугували 10 000 g, 20 хв. Для 

попередження окиснювальних процесів всі етапи очищення проводили за 

зниженої температури (+4 ºС). До водної фази додавали поліетиленгліколь 

(ПЕГ 6000) і NaCl в кінцевій концентрації їхніх розчинів 4 % та 1,75 %, 

відповідно та перемішували впродовж ночі за допомогою магнітної мішалки, 

підтримуючи низьку температуру розчину. Преципітат збирали 

центрифугуванням (8000 g, 15 хв), осад ресуспендували в 0,05 М боратному 

буфері, що містив 5 мМ ЕДТА, та додавали тритон Х-100 (0,25 %). Далі 

здійснювали 2 цикли диференціального центрифугування: низькошвидкісне 

центрифугування (8000 g, 15 хв) та ультрацентрифугування (70000 g, 90 хв). 

Щоб повністю позбавити вірусний препарат рослинних білків, одержаний 

супернатант центрифугували (95000 g, 120 хв) в лінійному градієнті густини 

сахарози (10 %-40 %). Видимі в УФ зони виявляли на відстані 2,6 – 3,2 мм від 

краю меніска, де концентрація інфекційного матеріалу була найвищою. 

Фракцію, що поглинала ультрафіолетове світло, обережно відбирали та 

центрифугували (70000 g, 90 хв), осад ресуспендували в 2 мл 0,05 М 

боратного буфера.  

ВЗМК був частково очищений за методикою, описаною Meiners [224]. 

Системно інфіковані рослини квасолі сорту Червона шапочка, зібрані через 

13 днів після інокуляції, розтирали з 1,5 об‟ємами 0,1 М трис-тіогліколевої 

кислоти (pH 9,0) (1:1,5; V:V), та 0,4 об‟ємами хлороформу і карбон-

тетрахлориду CCl4 (1:0,4; V:V). Водну фазу, отриману після 

центрифугування екстракту (7 500 g, 10 хв) центрифугували (23 000 g, 90 хв); 

осад ресуспендували в 0,1 М трис-HCl (рН 9,0) та освітлювали 

центрифугуванням (4 600g, 10 хв). Супернатант центрифугували у 10-40 % 

градієнті сахарози в 0,1 М трис-HCl (рН 9,0) (80 000 g, 120 хв). Зони, що 
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містили вірус, відбирали із градієнта сахарози, осаджували (80 000 g, 120 хв) 

і ресуспендували в 0,02 М трис-HCl (рН 9). 

Очищення та концентрування ВНПЖБ проводили за методом 

диференційного центрифугування [399], модифікованим в нашій роботі. 

Вірус накопичували в рослинах B. vulgaris L. var. saccharifera і виділяли із 

листя з симптомами ураження ВНПЖБ у вигляді мозаїки та посвітління 

жилок. Рослинний матеріал гомогенізували в 0,05 М боратному буфері (рН 9) 

та додавали хлороформ у співвідношенні 2:1 для освітлення соку. У суміш 

вносили 4 % тритону Х-100 і перемішували впродовж 30 хв з наступним 

центрифугуванням (4 тис. об/хв, 15 хв). Вірусний препарат концентрували 

4 % ПЕГ та піддавали трьом циклам диференційного центрифугування (5 тис. 

об/хв, 20 хв; 27 тис об/хв, 60 хв). Після ультрацентрифугування супернатант 

зливали, а осад гомогенізували в 0,05 М боратному буфері. 

Концентрацію вірусів вимірювали спектрофотометрично на приладі DS-

11 FX+ Spectrophotometer/Fluorometer («DeNovix Inc.», США) при довжинах 

хвиль 260 нм та 280 нм. Отриману вірусну суспензію, що містила 

сконцентрований та очищений вірус зберігали при +4 ºС до її використання. 

 

2.2.3 Інокуляція рослин  

Механічну інокуляцію рослин вірусом здійснювали за 

загальноприйнятими методиками [366, 412]. Інокулюм (очищений вірус або 

сік інфікованих рослин) наносили шпателем або за допомогою акварельної 

щіточки на поверхню листків рослин-індикаторів, використовуючи 

карборунд як абразив. Листя контрольних рослин обробляли 0,01 М 

фосфатним буфером (K2HPO4 + KH2PO4, рН 7,2) в такий же спосіб. 

Інфікування проростків квасолі та сої здійснювали без використання 

абразиву. 

При визначенні патогрупи ізоляту ВЗМК, виділеного в Україні, 

інокулюм готували із системно інфікованих листків квасолі, гомогенізованих 

в охолодженому 0,01 М фосфатному буфері рН 7,0, що містив 0,2 % сульфіту 
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натрію та 0,01 М меркапто-етанол (1:6; m:V). Рослини механічно 

інокулювали за допомогою шпателя на стадії трьох листків. 

Інокулюм для визначення інфекційності молодих бобів, зрілого насіння, 

насіннєвої шкірки, зародків, ендосперму і окремих частин квітки квасолі 

готували розтираючи в ступці 1 г вірусовмісного матеріалу із 1 мл 

цитратного буфера (50 мМ цитрат натрію, 20 мМ диетилдитіокарбамат 

натрію, 2 % полівінілпіролідон, рН 7,0). Екстракт ретельно віджимали, 

фільтруючи через кілька шарів марлі. Сік центрифугували (3000 об/хв, 5 хв), 

осад видаляли. До соку додавали цитратний буфер із розрахунку по 450 мкл 

на кожні 50 мкл отриманого супернатанта та використовували для 

біологічного тестування вірусу [324].  

 

2.2.4 Електронна мікроскопія 

Електронно-мікроскопічні дослідження морфології і модальної 

величини вірусних часток в очищених вірусних препаратах чи рослинних 

екстрактах проводили згідно з методикою [63] на трансмісійному 

електронному мікроскопі JEM 1400 (JEOL Ltd., Японія) за інструментального 

збільшення 20000-50000. Вірусовмісні препарати наносили на мідні сіточки, 

покриті формваровою плівкою і після 30-60 сек адсорбції відмивали в краплі 

дистильованої води, видаляли надлишок рідини об край фільтрувального 

паперу і висушували впродовж 1-2 хвилин за кімнатної температури. 

Препарати контрастували 2 % розчином фосфорно-вольфрамової кислоти 

(ФВК) (РН-7,2) або 1 % водним розчином ураніл-ацетату (УА). 

 

2.2.5 Імуноферментний аналіз 

Для виявлення вірусних антигенів (АГ) використовували метод 

імуноферментного аналізу (ІФА) з ферментом лужною фосфатазою за 

використання комерційних антивірусних сироваток (діагностичний набір 

ELISA від «Agdia»). Вірусні антигени виявляли в екстрактах здорових та 

інфікованих рослин, а також в препаратах очищеного вірусу. Результати ІФА 
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оцінювали візуально або реєстрували значення оптичної густини при 

довжині хвилі 405 нм за допомогою імуноферментного аналізатора 

(«Dinateсh», Швейцарія) через 1 хв після зупинки реакції. Для контролю 

специфічності антисироватки проводили реакцію з соком здорових рослин і 

гетерологічним антигеном – вірусом тютюнової мозаїки. Аналізували зразки 

антисироваток в трьох повторностях. Чутливість ІФА вважали достатньою за 

такої концентрації вірусного антигену, коли оптична густина продукту 

ферментативної реакції вдвічі перевищувала її значення в контрольній пробі.  

 

2.2.6 Вивчення фізичних властивостей вірусів 

Для дослідження фізичних властивостей вірусів, рослинні екстракти 

системно інфікованих бобів Vicia faba (для ВЖМК) та квасолі сорту Червона 

шапочка з чіткими симптомами вірусного ураження використовували для 

дослідження граничного розведення соку, точки температурної інактивації та 

періоду збереження інфекційності вірусу в соці згідно з Fox [93]. Тестування 

інфекційності ВЖМК проводили на рослинах Chenopodium amaranticolor і 

Tetragonia expansa, ВЗМК – на квасолі сорту Монро. Рослинні екстракти 

готували із використанням 0,02 М фосфатного буфера (рН 7,0). 

 

2.2.6.1 Граничне розведення вірусу  

Для визначення граничного розведення вірусу (ГРВ) інфекційний сік 

розводили дистильованою водою. Готували серію розведень від 10-1 до 10-7
. 

Кожним розведенням вірусу інокулювали по 10 тест-рослин. Дослід 

повторювали 3 рази. Результати и враховували через 14-21 день та піддавали 

статистичній обробці. 

 

2.2.6.2 Точка температурної інактивації вірусу 

Для визначення точки температурної інактивації (ТТІ) пробірки з 2 мл 

інфекційного соку прогрівали на водяній бані впродовж 10 хвилин за 

температур 50, 55, 60, 65, 70, 75 та 80 ºС. Після прогрівання пробірки швидко 



92 

охолоджували під проточною холодною водою. Контролем слугував 

непрогрітий інфекційний сік. Дослідними і контрольними взірцями 

інокулювали тест-рослини.  

 

2.2.6.3 Період збереження інфекційності вірусу 

Стабільність вірусу in vitro (період збереження інфекційності, ПЗІ) 

досліджували за температури 25 ºС. Інфекційний сік, екстрагований із рослин 

водою, поміщали в стерильні пробірки, витримували від 1 до 10 днів та 

інокулювали ним відповідні тест-рослини.  

 

2.2.6.4 Електрофорез вірусних білків (ПААГ- SDS) 

Електрофорез білків проводили в денатуруючих умовах у вертикальних 

пластинах з використанням 12 % розділювального та 5 % концентрувального 

поліакриламідного гелю в системі Лемлі [192] впродовж 3 год. Денатурацію 

білків здійснювали шляхом нагрівання зразків на водяній бані за 95 ºС 

впродовж 4 хв. 

Для аналізу використовували наступні розчини: 

1. Акриламід/бісакриламід (29:1) 

2. 10 % SDS 

3. Буфер 1: 1,5 М Трис-HCl, pH 8,8 

4. Буфер 2: 0,5 М, Трис-HCl, pH 6,8 

Склад гелей:  

Разділюючий 12 % гель: 3,4 мл H2O дист., 4,0 мл розчину 1, 2,5 мл 

розчину 3, 0,1 мл розчину 2.  

Концентруючий 5 % гель: 5,4 мл H2O дист., 2,0 мл розчину 1, 2,5 мл 

розчину 4, 0,1 мл розчину 2. 

Для ініціації полімеризації безпосередньо перед заливкою гелю до 10 мл 

розчину мономерів додавали 50 мкл 10 % персульфата амонію і 5 мкл 

ТЕМЕД. 

Склад буфера для нанесення проби (відновлюючий буфер з SDS): 



93 

1. Н2О дист. –3,55 мл 

2. 0,5 М Тріс-HCl, рН 6,8 – 1,25 мл 

3. Гліцерин – 2,5 мл 

4. 10 % SDS – 2,0 мл 

5. 0,5 % бромфеноловий синій – 0,2 мл 

50 мкл β меркаптоетанолу (МЕ) додавали до 950 мкл буфера для 

нанесення проби, розводили зразок в пропорції щонайменше 1:2 і прогрівали 

за 95° С впродовж 4 хв. 

Фарбування електрофоретично розділених білків у гелі здійснювали 

розчином кумасі блакитного R-250 (0,3 % Кумасі R-250, 

1CH3COOH:3C2H5OH:6H20) впродовж 4 год за кімнатної температури. Гель 

відмивали спиртовим розчином 7 %-ної оцтової кислоти (7 % CH3COOH, 5% 

C2H5OH). Розрахунок молекулярних мас білків проводили за калібрувальною 

кривою залежності молекулярної маси від довжини пробігу маркерних 

білків. Для визначення молекулярної маси вірусних білків використовували 

маркери Thermo Scientific PageRuler Prestained Protein Ladder#26614 

(рекомбінантні білки з широким діапазоном молекулярних мас від 10 до 200 

кДа) для білкового електрофорезу виробництва «Fermentas» (США) та набір 

маркерних білків такого складу: овальбумін – 43.0 кДа; протамін сульфат – 

29 кДа; інгібітор трипсину – 20.1кДа; ВТМ – 17 кДа. 

 

2.2.7 Вивчення серологічних властивостей вірусів 

2.2.7.1 Отримання специфічної антисироватки 

Специфічну антисироватку до виділеного ВЖМК отримували з 

використанням очищеного вірусу. Кролі (вагою 3-4 кг) породи Шиншила 

імунізували вірусним препаратом, емульгованим з масляним ад‟ювантом 

Montanide ISA 25 виробництва фірми «SEPPIC», що утворює емульсію 

зворотнього типу. Очищений вірус і масло змішували у співвідношенні, 

рекомендованому виробником ад‟юванта впродовж 5-10 хвилин та 

використовували для імунізації. Імунізацію проводили за наступною схемою: 
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1-ий та 8-ий день – 2мг імуногену з ад‟ювантом вводили 

внутрішньом‟язово в стегно кроля; 

15-ий день – 2 мг імуногену внутрішньошкірно вздовж хребта; 

21-й день 0,5 мг імуногену внутрішньошкірно вздовж хребта. 

Кров брали через 30 днів після останньої ін‟єкції та витримували 

впродовж 1 год за температури 37 ºС. Після інкубації кров залишали 

впродовж ночі при 4 ºС, центрифугували 1000 об/хв, 5 хв та відбирали 

сироватку стерильною піпеткою. 

Титр та робоче розведення отриманої поліклональної антивірусної 

сироватки встановлювали в реакції подвійної імунодифузії (РПД). Сироватку 

зберігали в замороженому стані (за температури - 20–25 ºС) із додаванням 

консервантів (NaN3) або в ліофілізованому стані в ампулах. 

 

2.2.7.2. Реакція подвійної імунодифузії 

Реакцію подвійної імунодифузії проводили відповідно до 

модифікованого методу Uyemoto et al. [352] в агарі (Noble agar, «DIFCO 

Lab.», США) – 0,8 % в 0,01 М ФБ, pH 7.0, що містив 0,04 % азиду натрію 

(NaN3) і 0,5 % SDS. Для приготування АГ сік із інфікованих листків 

розтирали в ступці у воді або ФСБ, рН 7.0 (1:1, г:мл). Додавали розчин 3 % 

SDS (1:1, г:мл), фільтрували через капронову тканину і додавали 

безпосередньо в лунки гелю. За наявності антигенної специфічності через 18-

24 год спостерігали формування смуг преципітації. 

 

2.2.8 Одержання і культивування калюсних культур 

Для отримання культури калюсних клітин (ККК) використовували 

насіння сої і листкові диски, інфікованих ВМС і здорових рослин сої сорту 

Анжеліка, а також сім‟ядолі, зрілі та незрілі зародки, листки чи міжвузля 

інфікованих ВЖМК або ВЗМК та здорових рослин квасолі. Листкові диски 

вирізали з листя за допомогою скальпеля, насіння сої витримували за 100-вої 

вологості у термостаті протягом 1,5 доби, знімали насіннєву шкірку, 
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розділяли сім‟ядолі і видаляли зародки. Сім‟ядолі, зародки і лискові диски 

стерилізували розчином діациду (або 70 %-ному розчині Domestos) впродовж 

3-5 хв, після чого тричі відмивали стерильною дистильованою водою (по 10 

хв) та висаджували в трьох повторностях на агаризоване стерильне 

середовище Мурасіге-Скуга [241] або Гамборга-Евелега (В5) [99] із 

додаванням кінетину (0,1 мг/мл) та 2,4-дихлорфеноксиоцтової (2,4-Д) 

кислоти (1 мг/мл). За необхідності реакцію середовища доводили до значення 

рН 5,5. Стерилізацію поживного середовища проводили термічно водяною 

парою під тиском 0,5 МПа, при температурі 121 ºС впродовж 1 год. 

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 

культури проводили з інтервалом 1-1,5 місяця. 

 

2.2.9 Дослідження антивірусної активності антиметаболітів, гліканів 

та ліпосомальних препаратів  

Як антивірусні чинники в роботі використовували розгалужений 

дріжджовий манан (ДМ), вилучений із клітин Candida tropicalis, C. maltosa 

[164], синтетичні речовини: 2,4-діоксогексагідрo-1,3,5-триазин (ДГТ), 

діацетил-ДГТ (ДА-ДГТ), ціаногуанідин (ЦГ), 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 G. adspersum, 

позаклітинний глюкуроноксиломанан Tremela mesenterica Ritz.: Fr.) (ГГК-4). 

В якості поверхнево-активних речовин (ПАР) застосовували 

алкансульфокислоти (в складі емульгатора Е-30) [165] або вторинні 

метаболіти (рамноліпід, виділений з культуральної рідини) Pseudomonas sp. 

PS17 [428]. Препарати рамноліпідів для роботи отримували у відділенні 

фізико-хімії горючих копалин ІФОХУ iм. Л.М. Литвиненка НАН України (м. 
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Львів). Джерела і спосіб отримання препаратів описані у роботах [163, 167, 

427, 428; 455]. Речовини в різних концентраціях розчиняли або емульгували 

(Е-30) у воді і застосовували окремо або у суміші з іншими препаратами. 

Надмолекулярні структури типу ліпосом з перелічених речовин формували за 

методикою [131] з деякими модифікаціями, що стосувалися підбору 

співвідношень взаємодіючих речовин та умов їх компонування. 

Дослідження антивірусної активності in vitro проводили, додаючи 

досліджувані речовини до інокулюму за 30 хв до інокуляції рослин-

індикаторів. Як рослини-індикатори вірусів використовували: для ВТМ – 

дурман Datura stramonium L. та D. metel L.; тютюн (Nicotiana tabacum L.) 

сорту Імунний 580 та Nicotiana sanderae Hort. Інокуляцію рослин 

здійснювали, як указано в розділі 2.2.3. Посипане карборундом листя рослин-

індикаторів натирали пензликом для фарбування, попередньо зануривши 

його в вірусний інокулюм, що містив досліджувану речовину. Контрольні 

листки (або половинки листків) обробляли аналогічно інокулюмом без 

досліджуваних препаратів. Результати досліджень враховували за кількістю 

вірусних локальних уражень (некрозів), що з‟являлись на листках на 5 – 7-й 

день після інокуляції.  

Досліди in vivo здійснювали на дисках із листя (ø 20 мм) або на 

половинках листків тютюну сорту Імунний 580 (чутливий до ВТМ дефектний 

за геном N мутант). Досліджувані речовини вводили у міжклітинний простір 

листової паренхіми за допомогою медичного шприца. У контролі листя або 

листові диски обробляли в такий же спосіб водою. Антивірусну дію 

препаратів щодо ВТМ оцінювали за результатами визначення інфекційного 

титру вірусів у досліді та контролі на рослинах-індикаторах D. stramonium. 

Для цього отримували гомогенати листкової тканини тютюну у воді (1:10), 

центрифугували (5000 об/хв) і супернатант наносили за допомогою пензлика 

на листки рослини-індикатора. Досліджували два варіанти застосування 

препаратів: 1) профілактика – обробка ізольованого листя та листових дисків 
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за 30-40 хв до інокуляції ВТМ; 2) терапія – така ж обробка листків та 

листових дисків через 30-40 хв після інокуляції. 

Антивірусну активність окремих компонентів та комплексних 

препаратів досліджували в культурі живців картоплі in vitro. Для 

розмноження мікроклонів та регенерації рослин використовували картоплю 

сортів Екстаз та Слов‟янка. Живці вирощували на середовищі Мурасіге-

Скуга (МС) із додавання складних препаратів, які містили 0,1 г/л 

алкансульфокислот (Емульгатор Е-30) або вторинних метаболітів 

Pseudomonas sp. (PS17) (експеримент) і без них (контроль).  

Тривалість вирощування живців in vitro у різних варіантів становив 13-

80 днів, кількість пасажів – 1-3. Після регенерації рослин в них визначали 

вміст вірусів серологічним методом (ІФА). 

Антивірусну активність ліпосомальних препаратів гліканів 

досліджували в калюсній культурі квасолі і сої, інфікованих відповідно 

ВЗМК та ВЖМК. Препарати у дослідах використовували в концентрації 10-

500 мг/л у вигляді емульсій, доданих до агаризованого середовища В5 (рН 

5,5). В контролі тканини культивували на тому ж середовищі за відсутності 

препаратів. Середовища з препаратами стерилізували у тому ж режимі, що і 

контрольні (без препаратів) (див. розділ 2.2.8).  

 

2.2.10 Вивчення явищ патогенезу у рослин за вірусних інфекцій 

Зміни в рослинах при патогенезі вірусної інфекції вивчали на сої Glycine 

soja L. сорту Устя. В досліді використовували рослини в стадії 4-5 листків. 

Механічну інокуляцію листків здійснювали неочищеними екстрактами 

інфікованих ВЖМК рослин квасолі (Phaseolus vulgaris L.), використовуючи 

карборунд як абразив. Екстрагентом слугував 0,1М фосфатний буфер (0,2 М 

КН2РО4, 0,2 М Na2НРО4, рН 7.0) (ФБ). Контрольні рослини обробляли в 

такий самий спосіб соком здорових рослин [221, 222]. 

Зразки з дослідних та контрольних рослин відбирали в різні періоди 

розвитку вірусної інфекції – через 1, 4, 8, 14, 21 добу після інокуляції. 
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Клітинні екстракти з листя отримували шляхом гомогенізації листя в 0,1 М 

ФБ з наступним центрифугуванням (5 тис. об/хв, 10 хв). 

 

2.2.10.1 Визначення вмісту білків та вуглеводів 

Вміст білків в клітинних екстрактах здорових та інфікованих ВЖМК 

рослин сої визначали за методом Bradford (1976) [23]. 

Вміст вуглеводів в клітинних екстрактах здорових та інфікованих 

ВЖМК рослин сої визначали в реакції з 0,2 %-им розчином антрону в 

концентрованій H2SO4 [81]. 

 

2.2.10.2 Визначення вмісту азоту та сирого протеїну 

Вміст азоту та сирого протеїну в здорових та інфікованих ВЖМК 

рослинах сої визначали титриметричним методом за К‟єльдалем відповідно 

до ДСТУ 7169:2010 [424]. Масову частку азоту в повітряно-сухій речовині 

(N) обчислювали за формулою: 

m

VV
N

1000014,0)( 10 


,
  (%)                                                                     (2.2) 

де: V0 – об‟єм розчину 0,1М NaOH, витраченого на титрування 0,05M 

H2SO4 в контрольному зразку, мл;  

V1 – об‟єм розчину 0,1М NaOH, витраченого на титрування 0,05M H2SO4 

в дослідному зразку, см3
; 

0,0014 – маса азоту, еквівалентна масі 0,05M H2SO4 в 1 мл розчину; 

Вміст сирого протеїну визначали за формулою: 

7,5 N ,                                                                                                (2.3) 

де: N – масова частка азоту в повітряно-сухій речовині, %; 5,7 – 

коефіцієнт перерахунку вмісту азоту на сирий протеїн для бобових культур. 

 

2.2.10.3 Визначення вмісту пігментів 

Для визначення вмісту пігментів в листках інфікованих та здорових 

рослин сої використовували спектрофотометричний метод [475]. Проби 
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відбирали у літній денний час, коли спостерігається найбільша активність 

фотосинтетичного апарату. Пігменти екстрагували 90 %-им етанолом. 

Оптичну густину етанольних екстрактів визначали за допомогою 

спектрофотометра СФ-101 трьох хвильовим методом, визначаючи оптичну 

густину (Е) витяжки при довжині хвилі 665, 649 і 440 нм, що відповідає 

максимумам поглинання хлорофілу а (Са), хлорофілу b (Сb) та каротиноїдів 

(Сk) відповідно. Концентрацію хлорофілів а і b (С) розраховували за 

рівняннями Wintermans та De Mots (1965) [387]: 

          Са = 13 70•Е665 – 5 76•Е649 (мг/л);                                                (2.4) 

                    Сb = 25 80•Е649 – 7,60•Е665 (мг/л)                                                  (2.5) 

Концентрацію каротиноїдів у сумарній витяжці пігментів обчислювали 

за рівнянням Wettstein (1957) [381]: 

             Сk = 4 7•Е440 – 0 27•С(a+b) (мг/л),                                              (2.6) 

де: Е665, Е649 та Е440 – оптична густина витяжки при довжині хвилі 665, 

649 та 440 нм, відповідно; 

С – концентрація пігментів у витяжці, (мг/л). 

Визначивши концентрацію пігменту в витяжці, розраховували його 

вміст в досліджуваній тканині за формулою: 

F =  ,                                                                                             (2.7) 

де: F – вміст пігменту в рослинному матеріалі, (мг/г сирої речовини); 

V – об‟єм витяжки, (л); 

С – концентрація пігменту, (мг/л); 

Р – наважка рослинного матеріалу, (г).  

Ca/b= Ca/Cb 

 

2.2.10.4 Дослідження листкового апарату вірус-інфікованих рослин 

бобових культур методом індукції флуоресценції хлорофілу 

Дослідження змін функціонального стану і активності фотосинтетичного 

апарату здорових і уражених вірусами рослин виконували біофізичним 
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методом індукції флуоресценції хлорофілу (ІФХ), фіксуючи дані 

портативним приладом вітчизняного виробництва «Флоратест» [487]. Після 

штучного інфікування вірусами проводили серію 4-хвилинних вимірювань 

ІФХ на листках різних ярусів. Повторність вимірювань на кожному варіанті – 

трикратна. Темнову адаптацію листків перед вимірюваннями (не менше 20 

хвилин) створювали штучно притіняючи листки цупким папером. 

Отриманий масив цифрових даних обчислювали у кожному варіанті, 

представляючи у графічному вигляді (кривих Каутського), де знаходили 

відповідні індукційні точки та критичні параметри ІФХ, які відображують 

вплив досліджуваних чинників на функціональні ланки фотосистеми (PS) II. 

Критичні параметри, піддані аналізу: фонова флуоресценція (F0); 

максимальна квантова ефективність PS ІІ, яку розраховували як Fv/Fm; 

коефіцієнт Кpl – кількість QB-невідновлювальних комплексів, що не беруть 

участі у лінійному транспорті електронів; коефіцієнт Ki, що корелює із 

інтенсивністю рибулозобісфосфаткарбоксилази/оксигенази (Рубіско) або 

ланкою темнової фіксації вуглецю. 

 

2.2.10.5 Визначення активності каталази 

Активність каталази в дослідній і контрольній пробі визначали 

титриметричним методом (перманганатометрія) [411] в реакції із 0,3% 

розчином перманганату калію після інкубування супернатанту з пероксидом 

водню впродовж 10 хв за температури 25 ºС. Реакцію взаємодії каталази та 

Н2О2 зупиняли, додаючи 5 мл 10 %-ної сірчаної кислоти. Контрольну пробу 

для інактивації ферменту попередньо прогрівали на водяній бані. Перекис 

водню, що не розклався, відтитровували 0,05 н розчином KMnO4 до появи 

рожевого забарвлення, яке не зникало впродовж хвилини. Повторність 

дослідів – чотириразова. Активність каталази розраховували за формулою: 

,                                                                                                      (2.8) 

де: К – кількість КMnO4, використаного на титрування в контролі, мл; 
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Д – кількість КMnO4, використаного на титрування в досліді, мл; 

0,85 – кількість мл Н2О2, що відповідає 1 мл 0,05н КMnO4; 

Т – тривалість інкубації (10 хв); 

Е – розведення. 

Активність каталази виражали у кількості О2, що утворився в результаті 

дії ферменту за хвилину на 1 г сирої маси (мл О2 г -1 хв -1). 

 

2.2.10.6 Дослідження активності і локалізації пероксидаз у тканинах 

цукрового буряка 

Активність пероксидази визначали спектрофотометричним методом за 

Бояркіним [409]. Метод заснований на визначенні швидкості реакції 

окислення бензидину до утворення синього продукту його окислення в 

присутності перекису водню і пероксидази. 

Наважку рослинного матеріалу (листків, коренеплодів) цукрових 

буряків масою 200–300 мг гомогенізували в холодному ацетатному буфері 

(ацетат Na (136,09 г/моль); 0,2 М розчин оцтової кислоти, рН 5,0), до якого 

додавали фенілметилсульфонілфторид (ФМСФ) із розрахунку 20 мкл 100 мМ 

розчину ФМСФ на 2 мл буфера. Гомогенат витримували на холоді 10 хв і 

центрифугували (5 хв, 6 тис. об/хв). Для вимірювань використовували 

стандартні кварцеві кювети (10 мм).  

Реакційну суміш готували, послідовно додаючи: 500 мкл витяжки, 500 

мкл 0,2 М Na-ацетатного буфера (рН 5,0), 500 мкл 0,01 % розчину 

солянокислого бензидину і 500 мкл 0,3 % перекису водню. У контрольну 

кювету замість екстракту вносили 500 мкл 0,2 М Na-ацетатного буфера. 

Вимір оптичної густини проводили щосекунди впродовж 120 с при довжині 

хвилі 590 нм.  

Активність пероксидази у відносних одиницях на 1 г сирої ваги 

рослинного гомогенату розраховували за формулою: 

                                                                                                                      (2.9) 
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де: А – активність ферменту;  

ΔD – зміна оптичної густини;  

V – загальний об‟єм отриманої витяжки, мл;  

X – кінцеве розведення витяжки в кюветі; 

T – час реакції, с; 

L – товщина шару, см; 

m – маса наважки, г. 

Визначення активності вільних і слабкозв‟язаних пероксидаз проводили 

тричі. Гістохімічне визначення локалізації ферменту пероксидази 

здійснювали за бензидиновою реакцією [471, 485]. Пероксидаза каталізує 

розкладання перекису водню, що супроводжується окисленням агента-

відновника – бензидину. Зрізи тканин листкових пластинок цукрових буряків 

обробляли сумішшю перекису бензидину (750 мг + 0,7 мл 3 % H2O2, 

попередньо розчиненої в 500 мл 40 % етилового спирту) на 30 с за кімнатної 

температури, після чого промивали 40 % спиртовим розчином [451]. 

Отримані нативні препарати проглядали в мікроскопі Nikon Eclipse E-200 

(NIKON INSTECH CO., LTD, Японія). Фотодокументацію отриманих даних 

здійснювали за допомогою програмного забезпечення Camera Control Pro 2 

(КНР).  

 

2.2.10.7 Гістохімічне виявлення внутрішньоклітинних включень 

Внутрішньоклітинні включення в епідермісі листків інфікованих рослин 

виявляли після фіксації препаратів рідиною Карнуа (6 частин 96 % етилового 

спирту, 3 частини хлороформу і 1 частина льодяної оцтової кислоти) або 3 % 

трихлороцтовою кислотою. Після фіксації препарати відмивали в 

дистильованій воді та фарбували барвником Гімза впродовж 25-30 хвилин 

[415].  

Вірусні включення в структурі ядер і цитоплазми клітин зовнішнього 

епідермісу, а також середнього шару внутрішнього інтегумента інфікованих 

ВЗМК зародків виявляли методом люмінесцентної мікроскопії з 
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застосуванням акридинового оранжевого (розведення – 1: 10000) [415, 471]. 

Час фарбування флюорохромом (за рН – 5,6) і подальшого відмивання 

тканин у дистильованій воді – 5 хв. Флуоресценцію нуклеїнових кислот у 

клітинах гасили 5 % трихлороцтовою кислотою (ТХО). Для цього ще 

нефарбовані зрізи обробляли ТХО 15 хв на водяній бані за 90  С [415, 471].  

Анатомічні препарати досліджувались під мікроскопом «Микмед 5» 

(«LOMO St-Petersburg», РФ) зі збільшенням 10х40 та 10х100. 

 

2.2.11 Визначення ефективності насіннєвої передачі вірусу 

Для визначення ефективності насіннєвої передачі вірусу сто п‟ятдесят 

насінин (у трьох повторах по 50 насінин у кожному), отриманих від 

інфікованих вірусом рослин P. vulgaris cv Червона шапочка висівали в 

умовах теплиці у весняно-літній період. Проростки, вирощені зі здорового 

насіння, слугували контролем досліджень. Перед посівом насіння 

знезаражували промиванням в 4 % соляній кислоті і 10 % розчині хлорного 

вапна. Реакції досліджуваних рослин оцінювали щодня впродовж 4 тижнів з 

моменту появи перших справжніх листків. Крім того, всі рослини були 

протестовані за допомогою ЗТ-ПЛР. Ступінь насіннєвої передачі вірусу 

розраховували за допомогою рівняння: 

                                                                                                                                    (2.10)
 

де: P – ступінь насіннєвої передачі вірусу, n – кількість інфікованих 

рослин; N – загальна кількість рослин [423]. 

 

2.2.12 Екстракція та очищення тотальної РНК 

Сумарну РНК виділяли з рослинних тканин, що мали чітко виражені 

симптоми вірусного ураження з використанням комерційного набору 

«РИБО-Сорб» («AmpliSens», РФ). 

Реактиви для екстракції РНК: лізуючий розчин (GuSCN – 120 г; 0,2 М 

ЕДТА, pH 8,0 – 100 мл); сорбент («Силіка»); розчин для відмивання 1 
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(GuSCN – 120 г, 0,1 М Tris-HCl, pH 6,4 – 100 мл); розчин для відмивання 2 

(GuSCN – 120 г; 0,2 М EDTA, pH 8,0 – 22 мл; 0,35 М Tris-HCl, pH 6,4 – 100 

мл; тритон Х-100 – 9,1 г; MgCl2×6H2O – 11 г); розчин для відмивання 3 

(70 %-ий етанол); буфер для елюції РНК (×1: 10 мМ Тris-HCl, рН 8,0, 1 мМ 

ЕДТА). 

Проводили маркування пробірок об`ємом 1,5 мл. Лізуючий розчин і 

розчин для відмивання 1 прогрівали за температури +65 ºС до повного 

розчинення кристалів. У кожну пробірку додавали по 450 мкл лізуючого 

розчину і 100 мкл зразка. Проби ретельно перемішували на вортексі і 

центифугували 5 с. У кожну пробірку окремим наконечником додавали по 25 

мкл сорбенту, перемішували на змішувачі і витримували 3 хв за кімнатної 

температури, ще раз перемішували і витримували 5 хв. Сорбент осаджували 

центрифугуванням (10 тис. об/хв, 30 с), супернатант виливали. У кожну 

пробірку додавали по 400 мкл розчину для відмивання 1, сорбент 

ресуспензовували та осаджували центрифугуванням (10 тис. об/хв, 30 с). За 

такою ж процедурою проводили відмивання сорбенту розчином 3. Сорбент 

підсушували у термостаті за температури +65° С і розчиняли у 50 мкл РНК-

елюєнта. Пробірки прогрівали у термостаті впродовж 2-3 хв за температури 

+65° С. Вміст пробірки центрифугували 13 тис. об/хв впродовж 3 хв. 

Супернатант, що містив тотальну РНК, переносили у чисту пробірку.  

 

2.2.13 Проведення реакції зворотної транскрипції (отримання 

кДНК) 

Реакцію зворотної транскрипції (ЗТ) проводили із використанням 

комерційного набору «Реверта-L» («AmpliSens», РФ), згідно з протоколом 

виробника. 

Для приготування реакційної суміші в пробірку з RT-mix вносили 5 мкл 

RT-G-mix-1, перемішували на вортексі, осаджували краплі з кришок пробірок 

центрифугуванням. До отриманого розчину додавали 6 мкл ревертази 

(MMlv). Для проведення реакції зворотної транскрипції до 10 мкл реакційної 
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суміші додавали 10 мкл РНК-проби і ставили в ампліфікатор (37°С, 30 хв). 

Отриману кДНК розводили у 2 рази буфером для ДНК та зберігали за 

температури -20°С. Для подальшого проведення ЗТ-ПЛР визначали 

концентрацію кДНК спектрофотометрично (згідно з рекомендацією 

виробника приладу). 

2.2.14. Проведення полімеразної ланцюгової реакції  

Компоненти для проведення ЗТ-ПЛР на 1 реакцію: 5× ПЛР буфер (0,25 

M Tris-HCl, pH 8,6; 0,25M KCl; 7,5 мM MgCl2; 0,5 % Tween-20; mQ H2O); 0,2 

мМ дезоксинуклеозидтрифосфатів (дНTФ); 0,5 U Taq полімерази; 5 пкмоль 

кожного з олігонуклеотидних праймерів; 10–50 нг матричної кДНК; mQ H2O. 

На підставі підібраних в процесі оптимізації полімеразної ланцюгової 

реакції параметрів часу і температур для всіх стадій ампліфікації, був 

обраний режим проведення ЗТ-ПЛР, що представлений у табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Умови проведення ЗТ-ПЛР 

Ампліфікатори з активним регулюванням температури 

Етапи ампліфікації Температура, ºС Час Кількість циклів 

Зворотня транскрипція 37 30 хв 1 

Початкова денатурація 
кДНК 

94 5 хв 1 

Денатурація кДНК 94 30 сек 

25-30 
Відпал (ренатурація) 
праймерів 

в залежності від 
праймерів 

30 сек 

Елонгація 72 30 сек 

Кінцева елонгація 72 7 хв 1 

Зберігання продуктів 
ампліфікації -20 

До аналізування 

результатів 

 

Для ідентифікації вірусів були використані специфічні праймери, що 

широко цитуються в літературі або розроблені на базі проблемної 

лабораторії фітовірусології та біотехнології НУБіП України (табл. 2.2). 



106 

Синтез праймерів на наше замовлення виконано підприємством «Біолабтех» 

(Україна).  

 

Таблиця 2.2 – Праймери, що використовувались в роботі для 

діагностики вірусів 

Праймер 
Послідовність 

 (5‟      3‟) 
Розмір 

амплікону, п.н. Посилання 

Р1(f) ttgaatctgaactgaagtatt 
800 [115] Р2(r) ctcctttctacaaaatggaca3 

CPU(f) gtcgatttcaatccgaacaag 
907 [7] 

CPD(r) ggaggtgaaacctcactaatac 

BYMV(f) ccaacattccgccaaataat 
266 [402] 

BYMV(r) tctgttccaacattgccatc 

PPV1 (f) tcaatggaatgtgggtgatg 
181 [187] 

PPV2 (r) cgctgaattccataccttgg 

PPV-W1 (f) cctcgacaacacctgttagg 
195 [187] 

PPV-W2 (r) gagaccactacactcccctca 

PPV-D1 (f) gacttcaacgacacccgta 
197 [187] 

PPV-D2 (r) gagaccactacactcccctca 

PPV-M10 (f) gggaaatgatgacgacgtaactct 
224 [336] 

PPV-M11 (r) caattaccccatacgagaat 

ApMV1 (f) aaaaggaccaaccgagaggt 
109 [187] 

ApMV2 (r) gcggcgaaattcgtctta 

SoC-2 (f) tccaccattcccaaatctg 
193 [249] 

SoC-2 (r) tacatctcgatccttcctc 
FW3(f) gcagtagcacagatgaaggca 

340 [348] 
Rv3(r) ggttcttccggcttactcataaacat 
CPs5(f) gcaccaacacaggaacaactg 

544 [80] 
CPa598(r) ttgtcaccctgccgtcagtgg 
TRV1(f) cagtctatacacagaaacaga 

463 [283] 
TRV2(r) gacgtgtgtactcaagggt 

BCMV(f) tgtggtacaatgctgtgaagg 
391 [401] 

BCMV(r) gccttcatctgtgctactgct 
SMV1(f) tgcagcagaagcttacattga 

194 
[422] 

SMV2(r) tgttaactcccgagagagctg 

Примітка. Праймери: f – прямий (forward), r –  зворотний (reverse) 
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2.2.15 Розділення продуктів ампліфікації 

Реактиви для проведення електрофорезу: агароза; ТBЕ буфер, pH 8,3 

(1000 мл ×5 ТВЕ: EDTA – 3,72 г, Tris – 54 г, борна кислота – 27,5 г); маркери 

довжини фрагментів ДНК (Gene Ruller 100 bp або Gene Ruler 50bр DNA 

Ladder plus, «Fermentas», США); бромистий етидій; продукти ампліфікації. 

Розподіл  продуктів  ЗТ-ПЛР  ампліфікації електрофорезу (150V, 90 хв) у 

1,5 % агарозному гелі візуалізували флуоресцентним інтеркалюючим 

барвником – бромідом етидію в концентрації 0,5 мкг/мл за допомогою УФ 

трансілюмінатора (T-312-C). Результат вважали позитивним (вірусна 

інфекція присутня в досліджуваних зразках), якщо на агарозній пластині 

виявлялись смуги, що відповідають розміру очікуваних фрагментів 

ампліфікації. Візуалізовані фрагменти з агарозного гелю вирізали та 

поміщали в промарковані пробірки типу «Eppendorf» об‟ємом 1,5 мкл для 

елюції продуктів ампліфікації, які та зберігали за температури -20 ºС. 

 

2.2.16 Виділення продуктів ампліфікації з агарозного геля 

Екстракцію ДНК із агарозного геля проводили з використанням 

комерційного набору для виділення ДНК «ДНК-сорб» («AmpliSens», РФ) та 

наступних реактивів: лізуючий розчин (GuSCN – 120 г; 0,1 М Tris-HCl, pH 

6,4 – 100 мл; 0,2 M EDTA, pH 8,0 – 22 мл, тритон X-100 – 2, 6 г); сорбент 

«Силіка»; розчин для відмивання 1 (GuSCN – 120 г, 0,1 М Tris-HCl, pH 6,4 – 

100 мл); розчин для відмивання 2 (1 М Tris-HCl, pH 7,5 – 10 мл; Ethanol 95 % 

– 800 мл; MQ H2O – 190 мл); буфер для елюції ДНК (1 М Tris -HCl pH 7,5, – 

10 мл, 0,2 M EDTA, pH 8,0 – 5 мл; MQ H2O – 985 мл).  

Лізуючий розчин і розчин для відмивання 1 прогрівали (+65 ºС) до 

повного розчинення кристалів. В пробірку із вирізаним ампліфікованим 

фрагментом додавали лізуючий розчин та прогрівали до температури +65 ºС. 

Після повного розчинення агарозного гелю з продуктами ампліфікації у 

пробірку вносили 25 мкл сорбенту, перемішували і витримували 3 хв за 

кімнатної температури, ще раз перемішували, витримували 5 хв. До 



108 

сорбенту, осадженого центрифугуванням (10 тис. об/хв, 30 с) додавали 300 

мкл розчину для відмивання 1 та ресуспендували. Після повторного 

осадження сорбенту в пробірку додавали 500 мкл розчину для відмивання 2. 

Процедуру відмивання повторювали двічі. Після підсушування сорбенту у 

термостаті, в пробірку додавали 50 мкл буфера для елюції ДНК і осад 

ресуспендували. Пробірку прогрівали в термостаті 2-3 хв за температури 

+65 ºС, після чого вміст пробірки центрифугували (13 тис. об/хв, 3 хв). 

Супернатант, що містив ДНК, переносили у чисту пробірку і зберігали за 

температури -20 ºС для подальшого використання.  

 

2.2.17 Сиквенування ДНК 

Для проведення сиквенування, продукти ампліфікації попередньо 

очищали від невідпрацьованих праймерів і суміші дНТФ  з використанням 

комерційного набору (QIAquick PCR Purification Kit, «Qiagen», Німеччина). 

Ампліфіковані фрагменти сиквенували на базі Інституту молекулярної 

біології і генетики НАН України. Визначення нуклеотидної послідовності 

отриманих зразків проводили методом Sanger diodexy sequencing [301] на 

приладі 3130 Genetic Analyzer («Applied Biosystems», США) із застосуванням 

мастер-міксу «Terminator Ready Reaction Mix (Big Dye)» з набору для 

сиквенування («ABI PRISM Dye Terminator Cycle-Sequencing Ready Reaction 

Kit», «Applied Biosystems», США) згідно з інструкцією виробника.  

 

2.2.18 Філогенетичний аналіз нуклеотидних та амінокислотних 

послідовностей 

Порівняння сиквенованих послідовностей проводили за допомогою 

програмного забезпечення BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) в базі 

даних GeneBank Національного центру біотехнологічної інформації США. 

Вирівнювання фрагментів проводили за допомогою програмного 

забезпечення «MultAline» (Multiple sequence alignment) або MUSCLE [47]. 

Філогенетичні дерева амінокислотних та нуклеотидних послідовностей 
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будували методом зв‟язування найближчих сусідів (NJ) [300] із 

використанням з використанням оптимальних еволюційних моделей. Для 

філогенетичного аналізу застосовували програмні пакети MEGA. Подібність 

геномних сиквенсів ВЗМК за їх попарного порівняння було обчислено за 

допомогою Species Demarcation Tool (SDT) та представлено у вигляді 

діаграми кольорових блоків [240]. 

 

2.2.19  Комп’ютерний аналіз нуклеотидних замін 

Комп‟ютерний аналіз вибірковості кодонів і спонтанних замін 

нуклеотидів у шести штамів вірусу карликовості сої проводили на 190-

нуклеотидних ділянках чотирьох генів: ген транспортного білка (ТР), що 

складається із 190 нуклеотидів і повністю перекривається з геном капсидного 

білка (CP) зі зсувом на 1 нуклеотид; 5‟ кінцева ділянка гена CP, що 

перекривається з геном ТР; ділянка гена CP, локалізована за зоною 

перекривання та 5‟ кінцева ділянка гена реплікази (Re). 

Комп‟ютерний аналіз сиквенсів проводили за програмою Сканген [491], 

яка містить ряд процедур, об‟єднаних загальним модулем управління. 

Промоторні ділянки генів капсидного і транспортного білків (від -300 до 

+300 нуклеотидів від стартового кодона трансляції) «вирізали» з геномних 

сиквенсів за процедурою Екстракт, трансформацію сиквенсів у 

двохсимвольні алфавіти – за процедурою ТрансНук, пошук консервативних 

сайтів – за процедурою КластНА, яка виводить на дисплей кластери 

позиційно-зв‟язаних нуклеотидних (чи амінокислотних) сайтів зростаючої 

довжини і кількість сиквенсів, які мають сайти певної довжини.  

Процедура КластНА працює за таким алгоритмом:  

1. Вихідні нуклеотидні сайти довжиною 3-5 нуклеотидів послідовно 

зчитуються з одного із сиквенсів (сиквенс зчитування) з кроком зміщення на 

один нуклеотид. 
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2. Зчитаний сайт і кількість сиквенсів, у яких він міститься, виводяться 

на дисплей; позиції сайта в дослідних сиквенсах запам‟ятовуються як 

початкові позиції. 

3. Довжина зчитаного сайта почергово збільшується на один нуклеотид 

спочатку справа (початкова позиція не змінюється), а потім зліва (початкова 

позиція зменшується на одиницю); подовжений сайт і кількість сиквенсів, які 

містять його в початкових позиціях, виводяться на дисплей; збільшення 

довжини сайта продовжується доки він все ще міститься у кількох сиквенсах. 

4. Локалізація в сиквенсах виведених на дисплей сайтів графічно 

візуалізується за вибором дослідника. 

5. Зчитування вихідних сайтів (пункт 1) продовжується до кінця 

сиквенса зчитування. 

Вибірковість синонімічних кодонів (frequensy of optimal codons, Fop) 

визначали за відносною частотою їх використання [130], і виражали як 

відношення кількості переважних кодонів до синонімічних.  

Очікувану частоту кодонів визначали двома способами – середню 

очікувану та нуклеотиднозалежну очікувану. Середню частоту кодонів 

вираховували як середнє значення їх вмісту (кількість у гені поділену на 61), 

а середню нуклеотиднозалежну – за формулою: 

,                                                                         (2.11) 

де EnF – очікувана нуклеотиднозалежна частота кодона, Len – довжина 

сиквенса (кількість нуклеотидів), Fn1, Fn2 та Fn3 – частота першого, другого 

та третього нуклеотида у кодоні [282]. 

Пошук консервативних нуклеотидних блоків, що мають найбільшу 

збіжність нуклеотидів з консенсусною послідовністю, проводили за 

процедурою Консенс, виявлення подібних сайтів в геномних сиквенсах – за 

процедурою ПодЗчит (зчитування сайтів заданої довжини з одного сиквенса і 

пошук подібних йому сайтів у решті сиквенсів). Процедури аналізу сиквенсів 

написані нами мовою qbasic.  
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Порівняльний комп‟ютерний аналіз замін нуклеотидів у геномних 

сиквенсах близько споріднених штамів ХВК з однаковою довжиною геномів 

і генів проводили в десяти парах комбінацій з п‟яти штамів вірусу, 

співставляючи сиквенси генів першого штаму з чотирма іншими (ks/os, ks/rb, 

ks/s1, ks/x3), другого штаму з трьома (os/rb, os/s1, os/x3), третього з двома 

(rb/s1, rb/x3) і четвертого з п‟ятим (s1/x3). В усіх п‟яти генах (Re, CP, Tgb1, 

Tgb2 та Tgb3) кожної пари підраховували кількість еквівалентних і 

нееквівалентних однонуклеотидних замін в 1-ій, 2-ій та 3-ій позиціях 

кодонів, двохнуклеотидних замін – в 1 і 2, 1 і 3 та 2 і 3 позиціях, а також 

кількість трьохнуклеотидних замін.  

Випадкову збіжність позицій нуклеотидних замін моделювали на 213-

нуклеотидних ділянках вірусних генів за генератором випадкових чисел у 

діапазоні 1-213, використовуючи функцію QBasic INT(RND*213+1). Ці числа 

являють собою позиції випадкових мутацій у випадкових кодонних позиціях 

(першій, другій або третій). Частина з отриманих чисел, які при діленні на 3 

дають залишки 1, 2 або 0 представляють позиції випадкових нуклеотидних 

замін в одній кодонній позиції: першій, другій чи третій, відповідно. Позиції 

випадкових замін у двох кодонних позиціях представляють числа з 

залишками від ділення на три рівними 1 або 2, 1 або 0 чи 2 або 0. 

Пошук консервативних нуклеотидних мотивів та вторинних структур в 

промоторах субгеномних РНК тобамовірусів проводили в повногеномних 

сиквенсах та в ділянках субгеномних промоторів генів капсидного і 

транспортного білків, локалізованих у геномних позиціях від -300 до +100 

нуклеотидів відносно стартового кодона трансляції генів. 

Пошук і порівняльний аналіз консервативних компонентів промоторів 

геномних РНК тобамовірусів проводили в повногеномних сиквенсах 

вірусних РНК та в промоторних ділянках довжиною 190 нуклеотидів від 5‟ і 

3‟ кінців геномів за консенсусною послідовністю ділянки ICR2 промотора 

генів tRNA і одноланцюговою розгорткою стеблової петлі D1L3S3 штаму 

ВТМ-L. 
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Всі нуклеотидні сайти, наведені в роботі, подані  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 (weak, A/T); M – аміновмісні (aMine, A/C); K – 

кетовмісні (Ketone, G/T).  

 

2.2.20 Статистична обробка даних 

Обробку та аналіз результатів проводили на основі математично-

статистичних методів, що застосовуються в біологічних дослідженнях [465]. 

Отримані результати статистично опрацьовували з використанням пакетів 

прикладних програм «Microsoft Excel-2007» і «Statistica 7.0» (Stat Soft, Inc. 

США). Оцінювали середнє арифметичне (М), середньоквадратичне 

відхилення (), помилку середньої арифметичної (m). Достовірність змін 

встановлювали за t-критерієм Стьюдента [462]. Відмінності між величинами 

вважали достовірними при р≤0,05. 

Статистичну вірогідність топології філограм визначали за допомогою 

бутстреп аналізу, значення якого обчислювали на основі 1000 бутстреп 

реплікацій за допомогою пакету МЕGA 6. 
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РОЗДІЛ 3 

ВИЯВЛЕННЯ І ПАТОГЕННІСТЬ (+)РНК-ГЕНОМНИХ ВІРУСІВ В 

УКРАЇНІ 

 

3.1 Віруси сої, виявлені в Центральній Україні 

 

3.1.1 Виявлення та ідентифікація вірусів 

В Україні вірусні хвороби сої зустрічається в усіх регіонах її 

вирощування [472]. За даними Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на рослинах сої було 

виявлено збудники карантинних і некарантинних вірусних захворювань – 

вірус кільцевої плямистості тютюну (Tabacco ringspot virus) (занесено до 

Переліку регульованих карантинних шкідливих організмів списку А1 

(карантинні організми, відсутні в Україні), вірус мозаїки люцерни (Alfalfa 

mosaic virus, ВМЛ) та вірус мозаїки різухи (Arabis mosaic virus). На 

селекційних ділянках Вінницької області науковцями встановлено природну 

інфекцію ВМС та ВМЛ [489]. Однак, до цього часу систематичні обстеження 

польових насаджень сої в Україні не проводились. Означена вірусологічна 

ситуація, яка спостерігається у регіонах вирощування зернобобових культур, 

свідчить про необхідність особливої уваги щодо контролю спричинених 

вірусами захворювань бобових у системі вірусологічного моніторингу 

агроценозів. Тому першим етапом наших досліджень було вивчення 

поширеності вірусів сої в різних агросистемах центральної України. 

Поширеність вірусних захворювань сої в польових умовах вивчали за 

результатами обстежень цієї культури в різних екологічних регіонах України 

– в Черкаській (ДП «Драбівське дослідне поле», Черкаського інституту 

агропромислового виробництва), Київській (експериментальна ділянка 

Інституту мікробіології і вірусології, НАНУ) та Вінницькій (стаціонари 

вінницького Інституту кормів УААН) областях. Рослини на обстежених 

ділянках мали чіткі ознаки вірусного захворювання – пригнічення росту, 
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зморшкуватість та деформації листкової пластинки, посвітління жилок, 

жовто-зелена плямистість, віспоподібна пухирчастість (рис. 3.1). Ці ознаки 

захворювання були особливо помітними на молодих листках верхівки. 

 

Рис. 3.1 Симптоми вірусного ураження на рослинах сої сорту «Монада» 

в польових умовах 

 

За результатами польових досліджень, ступінь ураження та кількість 

інфікованих рослин в цих областях дещо відрізнялись. Це значною мірою 

залежало від сорту культивованої сої та умов її вирощування. У Черкаській 

області як на ділянках стаціонару, так і на виробничих посівах Драбівського 

дослідного поля зустрічались поодинокі рослини, інфіковані вірусами. Також 

малоураженими виявились посіви сої на полях Київської та Вінницької 

областей. Це можна пояснити дотриманням виробниками агротехнічних умов 

вирощування сої: навколо полів були відсутні рослини-резерватори даних 

вірусів (бур‟яни) і спостерігалось незначне заселення посівів сої попелицями 

– основними переносниками вірусів. Ступінь ураження рослин в даних 

регіонах не перевищувала 20 %, однак рослини сорту «Оксана» на 80 % мали 

ознаки вірусного захворювання (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 Листки сої сорту Оксана, ураженої ВМС в польових умовах 

 

У рослинах із симптомами вірусного ураження методом ЗТ-ПЛР було 

виявлено ВМС, про що свідчить наявність в агарозному гелі специфічних 

продуктів ампліфікації довжиною приблизно 190 п.н. (очікуваний розмір 

амплікону – 194 п.н.) (рис. 3.3).  

 

Рис. 3.3 Електрофореграма продуктів ЗТ-ПЛР визначення ВМС 

Примітки, тут і на рис. 3.17; 3.25; 3.26; 3.28; 3.31; 4.25; 5.11; 5.12; 6.3: М 
– маркер молекулярної маси (O‟GeneRuler™ DNA Ladder, #SM1203 

(Fermentas), К–– негативний контроль (здорова рослина) 

~190 п.н. 
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За результатами імуноферментного аналізу (ІФА), оптична густина 

продуктів ферментативної реакції в досліджуваних зразках ураженої сої з 

різних областей України у 7-15 разів перевищувала таку контрольних зразків 

зі здорових рослин (рис. 3.4). Одержані дані свідчать про високий вміст 

антигену ВМС у хворих рослинах із специфічними симптомами вірусного 

ураження [166, 188, 432, 437, 449]. 

 

Рис. 3.4 Детекція вірусних антигенів ВМС в екстрактах здорових (с) та 

інфікованих (1-3) рослин сої непрямим методом ІФА 

 

Відомо, що резерваторами ВМС в природних умовах можуть бути 

лобода біла (Chenopodium album L.), горох посівний (Pisum sativum L.), чина 

запашна (Lathurus odoratus L.), квасоля (Phaseolus vulgaris L.) та бобові 

трави. На нашу думку, роль цих рослин у поширенні вірусу надзвичайно 

велика, оскільки вони є первинним джерелом зараження і продовжують бути 

резерваторами інфекції впродовж літніх місяців (червень, липень). Методом 

ІФА ми не виявили ВМС в бур‟янах, які росли на узбіччі плантацій сої, однак 

на полях Вінницької області основним джерелом вірусів були насадження 

дикої сої, яка використовується в селекції нових сортів цієї культури та 

значно уражені рослини деяких сортів сої (сорт Оксана).  
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Позаяк на окремих листках сої спостерігалась яскрава мозаїка або 

плямистість листкової пластинки у вигляді яскраво-жовтих та зелених 

ділянок (характерні ознаки ураження вірусом мозаїки люцерни), нами було 

проведено тестування відібраних зразків на наявність вірусу мозаїки 

люцерни (ВМЛ). Методом ІФА антигенів ВМЛ в дослідних зразках не 

виявлено. 

При випробуванні районованих сортів сої Монада, Феміда, Смолянка, 

Агат, Подільська, Оксана, Устя, Київська-98, Анжеліка, Донька та Оріана 

щодо стійкості до поширених ізолятів ВМС, серед досліджуваних сортів 

нами не було виявлено стійких або таких, що реагували б некротичною 

реакцією у відповідь на інфікування досліджуваними ізолятами вірусу 

(вінницький, черкаський та київський ізоляти). 

 

3.1.2 Біологічне тестування вірусів 

Для проведення біологічного тестування очищеним вірусом та 

екстрактами уражених рослин було інфіковано рослини Phaseolus vulgaris L., 

Vicia faba L., Nicotiana rustica L., N. glutinosa L., Glicine max Merr, Tetragonia 

expansa L., Gomphrena globosa L., Atriplex hortensis L., Chenopodium alba L., 

Ch. аmaranticolor Coste & A. Reyn., Ch. quinoa Willd, Lupinus luteus, Vigna 

sinensis (L.) Savi ex Hassk., Trifolium repens L., Pisum sativum L. (Fabaceae), 

Cucumis sativum L. (Cucurbitaceae), Petunia hybrida Villm, Nicotiana glutinosa 

L., N. rustica L. (Solanaceae).  

Захворювання сої, яке викликається ВМС, відоме під назвою «мозаїка 

сої». Симптоми мозаїки на сої проявляються на всіх надземних частинах 

рослини і різко відрізняються від ознак бактеріальної, грибної чи 

фізіологічної етіології. На рослинах Glicine max Merr перші симптоми 

захворювання нами були відмічені через 6-12 днів після механічної 

інокуляції вірусом у вигляді посвітління жилок на молодих листках. Через 

декілька днів (3-4) ця ознака зникала і натомість з‟являлась жовто-зелена 

плямистість, зморшкуватість, здуття та деформації листкової пластинки, що 
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були обумовлені нерівномірним розростанням її тканин вздовж середніх та 

бокових жилок (рис. 3.5 а). Інфіковані рослини відставали у рості, ставали 

кволими, листки були жорсткими та крихкими (рис. 3.5 б), нижні – 

скручувались краями донизу, інколи до стану вузької смужки (рис. 3.5 в). 

 

 

Рис. 3.5 Листки Glicine max, інокульовані соком із інфікованих рослин 

Примітки: а – мозаїчність листків; б – пухирчатість та деформації; в – 

скручування нижніх листків донизу 

 

За даними ICTVdB Descriptions [196] характерним діагностичним 

показником для ВМС є те, що цей вірус не інфікує Phaseolus vulgaris L. 

системно (лише деякі штами уражують системно сорт Double White Princess). 

В наших дослідах за штучної інокуляції квасолі перші симптоми 

захворювання з‟являлись через 8-14 днів у вигляді жовтуватого посвітління 

жилок на молодому листі. Однак, пожовтіння не зникало на інокульованих 

листках, як у випадку з соєю. На наступних, розвинутих листках симптоми 

проявлялись у вигляді мозаїчності (світло- і темно-зелені зони, що 

чергувались) та хлоротичної плямистості (рис. 3.6 б). Через 2-3 тижні після 
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інокуляції ми спостерігали ознаки системної інфекції. На хворих рослинах 

захворювання характеризувалось появою деформованих листків 

(вузьколистість), інколи – некротичною плямистістю та частково – 

зморшкуватістю; верхівкові листки скручувались донизу – так звана 

«банановидність» листків (рис. 3.6 а). 

 

Рис. 3.6 Рослини Phaseolus vulgaris L., інокульовані соком з інфікованих 

рослин 

Примітки: а – «банановидність» листків; б – жовто-зелена мозаїка 

 

Характер симптомів, які зˊявлялись у результаті інокуляції рослин 

квасолі соком із хворих рослин свідчив про наявність в інокулюмі ВЖМК. 

Тому в подальших дослідженнях для детекції вірусу нами були використані 

тест-рослини, які дозволяють ідентифікувати як ВМС, так і ВЖМК. 

Результати біологічного тестування наведені в таблиці 3.1. 

За даними літератури [466] садові (кінські) боби (Vicia faba L.) є хазяями 

ВЖМК, в той час як до ВМС ці рослини нечутливі. Так, за інокуляції V. faba 

екстрактом інфікованих рослин на листках утворювались симптоми 

мозаїчного типу, що іноді супроводжувались різноманітними деформаціями 
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– банановидністю та скручуванням листкової пластинки, а в деяких випадках 

– некротичною плямистістю та хлоротичністю жилок.  

Таблиця 3.1 – 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, нерівномірне 
пожовтіння жилок 
деформація листків  

- 

Ch. quinoa Willd 
поодинокі хлоротичні 
локальні ураження 

хлоротичні локальні 
ураження по усій 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, локальні некрози, 
скручуванність та 
банановидність 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. (Fabaceae), Cucumis sativum L. (Cucurbitaceae), 

Petunia hybrida Villm, Nicotiana glutinosa L., N. rustica L. (Solanaceae) були 
нечутливими до вірусу.  

Примітки, тут і в табл. 3.5; 3.9; 5.2: * дослідні рослини механічно 

інокульовані соком уражених рослин; «-» – відсутність симптомів ураження  
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Індикаторними щодо ВМС рослинами є Chenopodium alba та Ch. quinoa, 

які реагують появою хлоротичних локальних некрозів на інокульованих 

листках, а щодо ВЖМК – Ch. amaranticolor та Ch. quinoa. На рослинах Ch. 

alba через 2 тижні після інокуляції вірусом ми спостерігали дрібні (0,5 мм в 

діаметрі) жовтуваті хлоротичні локальні ураження на листках хворих рослин, 

які інколи мали краї з рожевим забарвленням. Згодом хлоротичні ураження 

некротизувались і листки відпадали. У деяких випадках спостерігали 

системні хлоротичні плями на листках, що виросли після ураження рослин. 

Дані симптом характерні для ВМС. Водночас ми не спостерігали некрозів чи 

хлоротичних плям на рослинах C. quinoa, які є визнаними індикаторами 

щодо ВМС та ВЖМК. Однак, на інокульованих листках Ch. amaranticolor 

через 16 днів після інокуляції з‟являлись жовтуваті цятки, які згодом 

некротизувались і мали розуваті краї – характерна локальної інфекції ВЖМК 

в уражених рослинах (дані не представлено). 

На інокульованих листках новозеландського шпинату Tetragonia expansa 

L. через 8 днів після механічної інокуляції екстрактом інфікованих рослин ми 

спостерігали численні дрібні місцеві некрози, характерні для ВЖМК (рис. 

3.7). 

 

Рис. 3.7 Листки Tetragonia expansa L. через 10 діб (а) та 18 діб (б) після 

інокуляції соком із інфікованих рослин сої  



122 

На рослинах Gomphrena globosa, які є визнаними рослинами-

індикаторами ВЖМК, вірус спричиняв утворення некротичних локальних 

некрозів рожевого кольору (рис. 3.8). Системного ураження рослин ми не 

виявили.  

 

Рис. 3.8 Листки Gomphrena globosa L. нижнього (а) та верхнього (б) 

ярусів, інокульовані соком із інфікованих рослин сої  

 

За літературними даними [481] ВМС інфікує рослини роду Dolichos та 

лободу садову (Atriplex hortensis). В наших дослідах через 1-2 тижні після 

інфікування на інокульованих листках Atriplex hortensis з‟являлись жовті 

плями, які збільшувались в розмірі та набували рожевого забарвлення (рис. 

3.9 а). Рожеві ділянки на інокульованих листках з часом відмирали через 

тотальну некротизацію листкової пластинки (рис. 3.9 б). Інокульовані листки 

були дещо деформованими, з загнутими до верху краями. На верхніх листках 

деформації були майже непомітні.  

Ураження рослин Dolichos biflorus ВМС призводило до появи невеликої 

кількості некрозів на листковій пластинці, рослини виглядали кволими, вірус 

поширювався по рослині системно, що спричинювало швидке відмирання 

рослини (дані не представлено). 
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Рис. 3.9 Листки Atriplex hortensis (лобода садова), інокульовані соком із 

інфікованих рослин сої 

Примітка. На рисунку показано різні стадії вірусної інфекції 

 

У таких рослинах, як вігна (Vigna sinensis) ВМС може перебувати в 

латентному стані [466]. За нашими спостереженнями, в результаті 

інфікування вірусом рослини набували жовтуватого кольору, деформації 

листкової пластинки були незначними. В екстрактах із хворих рослин 

методом ІФА нами було детектовано ВМС, в таких рослинах 

мікроскопіювання препаратів нижнього епідермісу листка виявило 

характерні цитоплазматичні включення. 

Таким чином, за результатами біологічного тестування було 

встановлено, що інокульовані рослини-індикатори реагували на інфекційний 

вірус-вмісний сік симптомами, характерними як для ВМС, так і ВЖМК, що 

свідчить про наявність в досліджуваних посівах сої змішаної інфекції.  

 

3.1.3 Одержання очищених препаратів ВЖМК.  

У своїй роботі ми намагались отримати чисті лінії вірусів, 

використовуючи пасування їх на різних рослинах-індикаторах. Загальна 

схема біологічного розділення ВМС та ВЖМК представлена на рис. 3.10.  
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БіологічнаБіологічна очисткаочистка ізолятуізоляту ВЖМФВЖМФ
GlicineGlicine max max MerrMerr
СистемнаСистемна інфекціяінфекція

ViciaVicia fabafaba
СистемнаСистемна інфекціяінфекція

ChenopodiumChenopodium amaranticoloramaranticolor
ЛокальніЛокальні некрозинекрози

ChCh. . AlbumAlbum

ЛокальніЛокальні некрозинекрози

ChCh. . AlbumAlbum
СимптомиСимптоми відсутнівідсутні

ChCh. . AmaranticolorAmaranticolor
некрозинекрози

ChCh. . MuraleMurale
СимптомиСимптоми відсутнівідсутні

GomphrenaGomphrena globosaglobosa
некрозинекрози

PhaseolusPhaseolus vulgarisvulgaris
СистемнаСистемна інфекціяінфекція

GlicineGlicine max max MerrMerr
СимптомиСимптоми відсутнівідсутні

Atriplex hortensis
СимптомиСимптоми відсутнівідсутні

Рослина
накопичувач

вірусу

 

Рис. 3.10 Схематичне зображення біологічного розділення вірусів – 

ВМС та ВЖМК 

 

Так, вірус із системно інфікованих рослин Vicia faba було перепасовано 

на рослини Chenopodium amaranticolor, які реагували на інокуляцію вірусом 

утворенням локальних некрозів. З окремого некрозу вірус було екстраговано 

у ФБС буфері (рН 7,0) та інокульовано ним рослини Ch. album. Через 3 тижні 

після інокуляції ми спостерігали утворення локальних некрозів. Екстрактом 

із локального некрозу, що утворювався на листках Chenopodium album, 

інфікували різні види рослин: гомфрену (Gomphrena globosa), квасолю 

звичайну (Phaseolus vulgaris), сою (Glicine max Merr), огірки (Cucumis sativus, 

сорт «Конкурент»), а також рослини родини Амарантові (Ch. amaranticolor, 

Ch. murale, Atriplex hortensis, Amaranthus retroflexus). На гомфрені через 10-

13 днів після зараження з‟являлись темно-бордові некрози, 2-3 мм в діаметрі 

з більш світлою центральною частиною. Навколо некрозів спостерігалась 

жовта хлоротична зона. Згодом інокульовані листки засихали та опадали. 

Рослини квасолі реагували на інфікування вірусом системною реакцією. На 

інших рослинах ми не спостерігали видимих симптомів вірусної інфекції. У 

рослинах сої методом ІФА нами не було виявлено вірусного антигену ВМС. 
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Це свідчить про те, що в початкових екстрактах були присутні віруси ВМС та 

ВЖМК (змішана інфекція), а також про отримання нами чистої лінії ВЖМК.  

ВЖМК належить до групи потівірусів, яка характеризується фізичною 

нестабільністю віріонів, а відтак і певними труднощами при отриманні 

вірусних препаратів [321]. Агрегація вірусів родини Potyviridae в процесі 

очищення вважається основним лімітуючим фактором отримання вірусних 

препаратів у високій концентрації, а також при дослідженні вірусів in vitro. 

Вірусні частки мають тенденцію до агрегації як «кінець-в-кінець», так і 

латеральної («пліч-о-пліч»), у результаті чого утворюється фізично 

гетерогенна популяція віріонів. Вважають [58], що причиною агрегації 

вірусних часток може бути виникнення нових гідрофобних центрів в білковій 

оболонці вірусу. Ці нові гідрофобні області мають більшу афінність між 

собою, ніж до водної фази і тому взаємодіють між собою, якщо умови в 

розчині (середовищі) сприяють утворенню агрегатів. Віруси з нитковидними 

частками, до яких належить і ВЖМК, схильні до агрегації або до адсорбції на 

клітинному дебрисі, найкраще екстрагувати лужними буферами із помірною 

іонною силою [464].  

Одним із самих надійних і найбільш поширених фізико-хімічних 

методів очистки вірусів є метод диференційного центрифугування та 

центрифугуванням у градієнті густини деяких речовин, який дозволяє 

отримувати очищені препарати навіть дуже нестійких вірусів. Препарат 

вірусу, очищений нами за методом [15], характеризувався наявністю 

максимуму поглинання при 260 нм і мінімуму – при 245 нм. Коефіцієнт 

екстинції, ми вважали, становить КЕ=2,4, як і для морфологічно-схожого 

вірусу гравіювання тютюну (Tobacco etch virus, TEV) [275]. За цього методу 

очистки вірус значно втрачав свою інфекційність і в електронному 

мікроскопі нам вдалось виявити лише поодинокі частки вірусу довжиною 

близько 400 нм. Тому надалі для виділення та очистки вірусу ми застосували 

модифікований нами метод диференціального центрифугування за Huttinga 
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[129] з використанням 0,1 М трис-тіогліколевого буфера із високими 

значеннями рН (8,3-9.0), що містив 0,06 М сечовину (табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2 – Порівняльний аналіз різних методів очищення 

потівірусів 

Етап 
очищення 

вірусу 

Особливості очищення вірусів за методом: 

Berger [15] Huttinga [129] 
Модифікований 

метод 

Гомогенізація 
та освітлення 
екстракту 

фосфатний буфер 
із додаванням 40 
мл хлороформу і 
карбон 
тетрахлориду 

0,18 M цитрат-
фосфатный буфер, pH 
7,0 + хлороформ і 
карбон тетрахлорид 
або 0,1 M Tрис-
тіогліколевий буфер 
pH 9,0 

0.1М трис-тіогліколе-
вий буфер, pH 8,3, що 
містить 0,06 М 
сечовини і диетил-

дитіокарбамат натрію 
+ Тритон Х-100 до 
водної фази 

Заключне 
очищення 

преципітація 4 % 
ПЕГ 6000 + NaCl 

1,75 %  

преципітація  2-4 % 

ПЕГ або 2 цикли 
диференційного 
центрифугування 
(26500 g, 90 хв; 8000 
g, 10 хв) 

1 цикл диференціюй-

ного центрифугуван-

ня (8000g, 15 хв; 70000 
g, 90 хв) 

Ресуспенду-

вання осаду 

0,5M боратний 
буфер, pH 8,0 

трис-HC1 буфер, pH 9 0,1М трис-тіоглико-

левий буфер, рН 7,4 

Концентру-

вання 

центрифугування 
в градієнті 
сахарози (1-40 %) 

95000 g, 120 хв, 
центрифугування 
70000g 120 хв 

- 

осаджування на 
«подушку» із сахарози 
(30 %), 

центрифугування 
90000 g, 120 хв 

 

Послідовні етапи процесу отримання очищеного антигену наведено на 

схемі (рис. 3.11). Всі операції  в процесі очищення вірусів виконували при 

4° С. Оскільки вірусні частки в соці можуть інактивуватись проміжними 

продуктами окислення фенольних сполук, необхідними компонентами 

екстрагувального буфера є відновники, що перешкоджають дії 

поліфенолоксидаз. Відтак до буферного розчину в процесі екстракції ми 

додавали 0,01-0,02 М ДЕДТК натрію, який хелатує іони міді – кофактора 

поліфенолоксидаз. 
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Свіжозірване інфіковане листя гороху 

Гомогенізували в 0.1М Tрис-тіогліколевому буфері, pH 8,3, що містить 
0,06 М сечовини + диетилдитіокарбамат натрію (ДЕДТК натрію). Мацеровані 
листки залишали на 1-2 години при +4 ºС, фільтрували через капроновий 
фільтр. 

Освітлення екстракту 

Низькошвидкісне центрифугування (10000 g, 15 хв) 

Водна фаза 

Додавали тритон Х-100 (по краплях) до кінцевої концентрації 2,5 % при 
перемішуванні на магнітній мішалці впродовж 120 хв. Центрифугували (70 

000 g, 90 хв). 

Осад 

Ресуспендували в 0,1М трис-тіогликолевому буфері, рН 7,4, розбивали 
впродовж 60 хв на магнітній мішалці.  

 

Надосадова рідина 

диференційне центрифугування (8000 g, 15 хв; 70000 g, 90 хв) 

 

Осад 

Ресуспендували в 0,1 М трис-тіогліколевому буфері, рН 7,4 з 
додаванням 1 % Triton X-100. Центрифугували 15 хв 8000 g 

 

Надосадова рідина 

Центрифугували на «подушці» із сахарози (30 %). Розчини сахарози 
готували в 0,1М трис-тіогликолевому буфері 

 

Вірусна зона (фракція, що поглинала ультрафіолет) 

Збирали і центрифугували (90 000 g, 120 хв) 

 

Осад 

Ресуспендували в 0,01М фосфатному буфері рН 7,0, що містив 0,85 % 

NaCl 

Концентрований очищений антиген 

Рис. 3.11 Схема отримання очищеного антигена ВЖМК 
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Для дисоціації рибосом та інактивації деяких ферментів ми 

використовували як хелатувальний агент 0,01 М натрієву сіль етилен-диамін-

тетраоцтової кислоти (Na2ЕДТА, рН 7,4). Сечовину та ДЕДТК натрію в 

екстрагувальному буфері використовували як антиоксиданти та стабілізатори 

інфекційності вірусу. Ці речовини знижували ступінь агрегації вірусу і не 

впливали на інфекційність вірусного препарату. Сечовина є також 

необхідним компонентом ресуспендувального буфера та буфера для 

формування градієнту густини сахарози. 

Після фільтрування рослинного гомогенату через 3 шари капронової 

тканини проводили низькошвидкісне центрифугування (10000 g, 15 хв). Для 

того, щоб звільнитись від залишків фрагментів хлоропластів та для 

освітлення екстракту використовували детергент Тритон Х-100. Після 

відділення водної фази до неї по краплях додавали тритон Х-100 до кінцевої 

концентрації 2,5 % при перемішуванні впродовж 120 хвилин на магнітній 

мішалці. 

Концентрування вірусу. Вірус в освітленому екстракті знаходиться в 

низькій концентрації і був сильно забруднений домішками рослинного 

походження. Концентрування вірусу зазвичай здійснюють за допомогою 

поліетиленгліколю (ПЕГ 6000) або шляхом високошвидкісного 

центрифугування. У деяких випадках використання розчинів ПЕГ 6000 для 

концентрування вірусу призводить до сильної агрегації вірусних часток, і 

його застосування для потівірусів є неефективним [464]. Тому ми для 

концентрування вірусного препарату застосовували метод 

високошвидкісного центрифугування, хоча цей метод і призводить до 

часткової деградації вірусних часток. 

Заключне очищення вірусу. Зазвичай заключне очищення вірусу 

здійснюють за допомогою декількох циклів диференціального 

центрифугування або з використанням більш ефективного методу 

ультрацентрифугування вірусного препарату в градієнті густини сахарози чи 

хлориду (сульфату) цезію. Поєднання градієнтів обох типів дозволяє 
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отримувати вірусні препарати з високим ступенем очищення. Одним із 

недоліків застосування центрифугування в лінійному градієнті сахарози є те, 

що вірусні частинки часто локалізуються не на поверхні, як це слід було б 

очікувати, а в самому шарі концентрованої сахарози, що значно ускладнює 

процес вилучення вірусу із пробірки. Відтак для очищення вірусу від 

рослинних білків вірусну суспензію центрифугували в пробірках з 

«сахарозною подушкою» (30 %). Розчини сахарози готували в 0.1 М трис-

тіогліколевому буфері. Після центрифугування на «сахарозній подушці» 

спостерігали утворення двох опалесціювальних зон на відстані 2,6–3,2 мм від 

краю меніска, де концентрація інфекційного матеріалу виявляється 

найвищою (рис. 3.12).  

 

Рис. 3.12 Зони вірусних часток, що утворилися після центрифугування 

на «подушці» з 30 %-ної сахарози  

 

Вірусні зони, що опалесціювали в УФ-спектрі, із центрифужних 

пробірок з градієнтом концентрації сахарози збирали та концентрували 

центрифугуванням за високої швидкості обертання ротора (90000 g, 

впродовж 60 хв). Вірус ресуспендували у фосфатному буфері та знімали 

спектри в УФ-світлі. Співвідношення Е260/280 для наших препаратів становило 

опалесцентні зони 
вірусу 
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1,3 та 1,2 для кожної зони, відповідно. Вихід вірусу становив 4-5 мг із 100 г 

використаного рослинного матеріалу. 

Дані порівняльного аналізу різних методів очищення ВЖМК та 

характеристик вірусних препаратів, отриманих нами за цими методами 

наведено в таблицях 3.2 та 3.3.  

 

Таблиця 3.3 – Порівняльні характеристики вірусних препаратів, 

отриманих різними методами 

Метод 

Вихід 
вірусу, 

мг/100 

гр 

Ступінь агрегації та 
цілісності вірусних 

часток 

Титр 
антиси-

роватки 

Е260/280 

Інфек-

ційність 
вірусу*

 

 

Huttinga 3 
Агрегація бік-в-бік і 
кінець-в-кінець 

1:64 1,2 22±6 

Berger 5 

Агрегація, 
пошкодженя вірусних 

часток 

1:64 1,11 10±3 

Модиф. 

метод 
Huttinga 

5 

Незначна агрегація, 
поодинокі пошкоджені 
вірусні частки 

1:32 1,3 25±3 

Примітка:* кількість некрозів на рослинах Chenopodium amaraniсolor 

 

Очищений за методом Berger [15] препарат вірусу характеризувався 

наявністю максимуму поглинання УФ-світла при довжині хвилі 260 нм і 

мінімуму – при 245 нм. За очищення цим методом вірус значно втрачав свою 

інфекційність, і вірусний препарат при електронно-мікроскопічному 

дослідженні, містив лише поодинокі інтактні частки довжиною близько 600 

нм. Вихід вірусу, очищеного за методом Huttinga був значно меншим, у 

порівнянні з таким, отриманим іншими методами. Однак, попри значну 

агрегацію вірусних часток, інфекційність вірусу була високою. 

Таким чином, модифікований нами метод препаративного виділення 

ВЖМК з уражених рослин, що ґрунтується на застосуванні трис-

тіогліколевого буфера з додаванням інгібіторів рослинних ферментів і 1 %-
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ого неіонного детергента Тритон Х-100 та одного циклу диференціального 

центрифугування, забезпечує високий вихід інтактних вірусних частинок, 

практично повністю очищених від клітинних компонентів зі збереженою 

інфекційністю [436]. Такий очищений препарат вірусу має типовий для 

нуклеопротеїдів спектр поглинання в ультрафіолетовому світлі з мінімумом 

245 нм і максимумом 260 нм. Співвідношення А260/280 становило 1,3. 

Специфічний коефіцієнт поглинання Е0,1%
260 =2,4 [351]. Отримані препарати 

вірусу зберігають високу інфекційність, мають високий ступінь очистки та 

концентрацію, необхідні для отримання специфічної антисироватки та 

досліджень структури, складу, фізико-хімічних параметрів. 

 

3.2 Виявлення та ідентифікація вірусів квасолі 

 

3.2.1 Виявлення вірусів квасолі 

Впродовж 2011-2012 рр. нами були обстежені посіви квасолі (Phaseolus 

vulgaris L.) на дослідних ділянках Національного наукового центру «Інститут 

землеробства НААН» (ННЦІЗ) та в фермерських господарствах Київщини. 

Досліджувались як сорти квасолі, що проходили сортовипробувальний 

термін в польових умовах лісостепу (сорти 701-710), так і сорти квасолі 

Мавка, Перлина і Панна, внесені до Державного Реєстру сортів рослин, 

районованих в Україні. Рослини вирощувались з дотриманням агротехніки 

польового досліду. Густота посіву рослин на досліджуваній площі становила 

400 тис. насінин на 1 га, спосіб сівби – звичайний, рядковий з шириною 

міжрядь 15 см. Дослідні ділянки ННЦІЗ під посів квасолі були оброблені 

гербіцидом «Піонер» («Сімоніс», Нідерланди). В процесі обстеження посівів 

було виявлено рослини з чіткими ознаками вірусного захворювання (рис. 

3.13). Уражені рослини мали характерне мозаїчне строкате забарвлення листя 

у вигляді світло-жовтих і зелених плям та нерівномірної мозаїки вздовж 

жилок листка; тканини поблизу останніх набували, як правило, більш 
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насиченого зеленого кольору. Окрім того, спостерігались деформаційні зміни 

листкової пластинки. 

 

Рис. 3.13 Симптоми вірусного ураження квасолі Phaseolus vulgaris L. у 

польових умовах: 1 – деформації листкової пластинки, 2 – некрози, 3 – 

посвітління міжжилкових областей листя 

 

Результати обстеження рослин у польових дослідах свідчили про різний 

ступінь ураженості досліджуваних сортів квасолі (табл. 3.4). Так, найменш 

ураженими виявились сорти 702, 707-710 та Мавка. Доля уражених рослин 

була незначною і коливалась у межах 3-7 %. Дещо більш сприйнятливими до 

вірусних інфекцій були сорти 701, 703-705 (9-16 %) та сорт Перлина (21 %). 

Ступінь ураження квасолі сорту 706 становив 76,5 %, тобто даний сорт не 

виявляв природної стійкості до збудників вірусної етіології в польових 

умовах. 

У посівах квасолі приватних господарств показники захворюваності 

рослин варіювали від повної відсутності симптомів до майже 100 % 

ураженості у деяких сортів (дані не наведено). 
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Таблиця 3.4 – Ураженість Phaseolus vulgaris L. вірусними хворобами 

(дослідне поле ННЦ «Інститут землеробства НААН») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка:*  – Обстежено 400 рослин кожного сорту/лінії. 
 

За симптомами чітко вирізнялися дві групи рослин. Так, листкова 

поверхня рослин першої групи була деформованою, нерівномірно 

розвинутою, а на окремих ділянках листка фіксувались незначні здуття (рис. 

3.14 а). Рослини другої групи характеризувались жорсткими, сильно 

деформованими листками із вираженою зморшкуватістю листкової поверхні 

(рис. 3.14 б). Інфіковані листки обох груп мали укорочені черешки, а 

коренева система, у порівнянні зі здоровими рослинами, відрізнялась досить 

слабким розвитком, і в цілому рослини значно відставали у рості [440].  

№ Сорт, 
селекційна 

лінія квасолі 

Кількість 
уражених рослин 

(М±m), шт.* 

Відсоток уражених 
рослин в посівах 

(Р), % 

1 Панна 36 ± 1 9,0 ± 0,3 

2 Перлина 84 ± 3 21,0 ±0,75 

3 Мавка 12 ± 1 3,0 ±0,3 

4 710 20 ± 2 5,0 ± 0,5 

5 709 11 ± 1 2,8 ± 0,3 

6 708 26 ± 1 6,5 ± 0,3 

7 707 17 ± 2 4,3 ± 0,5 

8 706 306 ± 24 76,5 ±6,0 

9 705 52 ± 7 13,0 ±1,5 

10 704 36 ± 2 9,0 ±0,5 

11 703 37 ± 2 9,5 ±0,5 

12 702 29 ± 3 7,3 ±0,75 

13 701 64 ± 6 16,0 ±1,6 
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Рис. 3.14 Симптоми типового вірусного ураження квасолі Phaseolus 

vulgaris L: а – рослини з незначними деформаціями листової пластинки та 

здуттям,  системною  мозаїкою, пожовтінням міжжилкових областей листка; 

б – рослини із деформацією та зморшкуватістю листкової поверхні, 

системною мозаїкою 

 

З уражених і безсимптомних рослин квасолі були відібрані зразки для 

проведення діагностичних досліджень в умовах лабораторії. Тестування 

відібраних зразків проводили на наявність вірусів ВЖМК, ВЗМК та ВМС – 

збудників найбільш поширених на квасолі інфекцій. У жодному із 

досліджуваних зразків не виявлено антигенів ВМС. За результатами 

полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією, ВЗМК було 

виявлено в обох групах інфікованих рослин, про що свідчить наявність в 

агарозному гелі специфічних продуктів ампліфікації довжиною приблизно 

390 п.н. (довжина очікуваного амплікона –391 п.н.) (рис. 3.15). Різну реакцію 

рослин на вірусну інфекцію в цих групах можна пояснити сортовими 

особливостями квасолі або інфікуванням їх різними штамами ВЗМК, 

оскільки інших вірусів, що викликають симптоми, подібні до таких у другій 

групі рослин, у відібраних зразках не виявлено. 

а 

Б 
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Рис. 3.15 Електрофореграма продуктів ЗТ-ПЛР ідентифікації ВЗМК у 

зразках квасолі звичайної 
 

Відомо, що у деяких сортів квасолі резистентність до вірусів, 

детермінована геном стійкості І, проявляється у вигляді надчутливої реакції, 

результатом якої є стан під назвою «чорний корінь» [144]. Інфікування 

деякими штамами ВЗМК зумовлює знебарвлення коренів та стебла, швидке 

в‟янення рослини (системний некроз) і часто – відмирання всієї рослини 

[389]. Серед інфікованих рослин нами було виявлено значний відсоток таких, 

що уражені системним некрозом; на коренях також фіксували чітко 

окреслені некротичні плями («чорний корінь») (рис. 3.16).  

 

Рис. 3.16 Системний некроз рослин квасолі Phaseolus vulgaris, уражених 
ВЗМК 

~390 п.н. 
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В останній декаді липня у період формування урожаю (фаза технічної 

стиглості) нами було відмічено значну деформацію бобів, у більшості з них 

насіння було несформоване (рис. 3.17).  

 

Рис. 3.17 Деформації бобів квасолі, спричинені ВЗМК: а – біб здорової 

рослини; б-д – боби інфікованих рослин 

 

Для дослідження кола рослин-хазяїв ВЗМК та реакцій рослин-

індикаторів у відповідь на інфікування вірусом було застосовано метод 

біологічного тестування. Досліджувані тест-рослини належали до 7 родин: 

Chenopodiaceae (Chenopodium quinoa Willd., C. amaranticolor Coste&Reyn., 

Ch. alba L.), Cucurbitaceae (Cucurbita pepo Duch., Cucumis sativus L.), 

Fabaceae (Pisum sativum L., Phaseolus vulgaris L., Vicia faba L., Lupinus luteus 

L., Vigna sinensis (L.) Savi ex Hassk., Glicine max Merr.), Solanaceae (Datura 

stramonium L., Nicotiana glutinosa L., N. tabacum L. var. Samsun), Aizoaceae 

(Tetragonia expansa L.), Amaranthaceae (Gomphrena globosa L.) (табл. 3.5). 

Було встановлено, що досліджувані ізоляти ВЗМК викликали 

посвітління жилок, хлоротичну плямистість листкової пластинки, 
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зморшкуватість, відставання в рості та пригнічення рослин Phaseolus vulgaris 

L. 

 

Таблиця 3.5 – Реакції рослин – індикаторів на інокуляцію ВЗМК 

Родина Вид рослини Симптоми 
Інкубаційний 

період, дні 

Chenopodiaceae  

Ch. аmaranticolor 
(Coste & A. Reyn.) 

Некротичні 
локальні ураження 

6-9 

Ch. quinoa Willd 
Хлоротичні 
локальні некрози 

7-9 

Ch. alba L. -  

Cucurbitaceae 
Cucumis sativus L. -  

Cucurbita pero Duch. -  

Fabaceae 

Phaseolus vulgaris L. 

Мозаїка, 
зморшкуватість 
листя, хлоротичні 
локальні некрози, 
некротичні 
локальні ураження, 

в‟янення 

18-21 

Vicia faba L. 

Системна мозаїка, 
скручування 
листків, поодинокі 
локальні некрози 

10-14 

Lupinus luteus L. -  

Pisum sativum L. -  

Vigna sinensis (L.) 

Savi ex Hassk. 

мозаїка, деформації 
листкової 
пластинки, 
пожовтіння жилок, 
утворення смуг 
вздовж жилок  

7-10 

Glicine max Merr -  

Solanaceae 

Datura stramonium L. -  

Nicotiana glutinosa L. -  

N. tabacum var. 

Samsun 

- 
 

Amaranthaceae Gomphrena globosa L. -  

Aizoaceae Tetragonia expansa L. -  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aizoaceae


138 

Перші симптоми вірусної хвороби з‟являлись у вигляді жовтуватого 

посвітління жилок на молодому листі через 6-9 днів після інокуляції; через 2 

тижні листки деформувались, на них з‟являлись здуття (рис. 3.18 в, 3.18 г). 

Під кінець вегетації на листках інфікованих рослин утворювались поодинокі 

некрози, кількість та розміри яких постійно зростали. Згодом нижні листки 

повністю всихали та відпадали, а деякі рослини гинули ще в період цвітіння 

(рис. 3.18 а). Подібні симптоми вірус викликав на рослинах коров‟ячого 

гороху. Боби на інфікованих рослинах квасолі були недорозвинені, 

деформовані, з рясною плямистістю на поверхні (рис. 3.18 в).  

 

 

Рис. 3.18 Симптоми типового вірусного ураження на штучно 

інфікованих рослинах: а – тотальна некротизація рослини, б – локальні 

некрози на корені; в – локальні некрози на бобі, г – системна інфекція на 

Phaseolus vulgaris L., д – скручування листків Vicia faba L.; є – некрози на 

листках Vicia faba L. 

 

За даними літератури, рослини Vicia faba L. не уражуються ВЗМК, або ж 

захворювання протікає безсимптомно (латентна інфекція) [21]. Виділений 
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нами ізолят відрізнявся від описаних в літературі, позаяк на рослинах бобів 

вже через тиждень після інокуляції з‟являлась системна мозаїка у вигляді 

жовтуватої плямистості (мармурові листки), молоді листочки значно 

деформувались та скручувались донизу (рис. 3.18 є). На листковій поверхні 

утворювались поодинокі некрози з необмеженим ростом, і з часом листок 

повністю некротизувався та відпадав (рис. 3.18 ж).  

За результатами біологічного тестування встановлено, що 

досліджуваний ізолят спричинював появу локальних некрозів на 

індикаторних рослинах чутливих видів Ch. аmaranticolor та Ch. quinoa, в той 

же час рослини Ch. alba не уражувались вірусом [191, 420, 438]. Вірусну 

етіологію збудника підтверджено нами за допомогою зворотної інокуляції 

рослин квасолі екстрактами, отриманими із рослин Ch. аmaranticolor з 

ознаками вірусної інфекції та ЗТ-ПЛР. Так, в результаті механічної інокуляції 

квасолі з‟являлись симптоми вірусного ураження у вигляді системної 

мозаїки, мозаїчної жовто зеленої плямистості та зморшкуватості листків. 

Тобто тріада Коха, що є необхідним доказом причетності збудника до 

хвороби, у нашому випадку повністю відкидала можливість індукції хвороби 

іншим(и) збудником(ами), окрім ВЗМК.  

В усіх рослинах-індикаторах із позитивною реакцією на штучну 

інокуляцію досліджуваним ізолятом встановлено наявність продукту 

ампліфікації очікуваної довжини – 391 п.н., характерного для ВЗМК. 

Рослини – представники родин Cucurbitaceae, Aizoaceae, Amaranthaceae, 

Solanaceae (Datura stramonium L., Nicotiana glutinosa L., N. tabacum L. var. 

Samsun та частково Fabaceae (Glicine max, Lupinus luteus, Pisum sativum) 

залишались безсимптомними і вірус в інфікованих рослинах методом ЗТ-

ПЛР не виявлявся. 

 

3.2.2 Типування ВЗМК за реакціями рослин-диференціаторів 

Відомо, що за характером симптомів, індукованих вірусом на 10 сортах 

квасолі, штами ВЗМК класифікують у вісім груп патогенності (pathogenicity 
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groups, PG) (I-VII) із двома підгрупами в кожній з наступних: IV, V та VI 

[70]. Окрім того, за даними серологічного аналізу та протеолізу білків 

оболонки розрізняють два серотипи ВЗМК: A і B [223, 363]. Наразі серотипи 

A та B класифікують як окремі види – вірус звичайної некротичної мозаїки 

квасолі (ВЗНМК, Bean common mosaic necrosis virus, синонім Bean common 

mosaic virus-серотип A) та вірус звичайної мозаїки квасолі (синонім Bean 

common mosaic virus-серотип В) [14]. За чинної класифікації, групи 

патогенності Drijfhout I, II, IV, V і VII включають штами BЗМК (NL1, NL2, 

NL4, NL6, US4, NL7, NY15, Fla, US5, RU1), тоді як патогрупи III (штам NL-

8) та VI (штами NL-3 та NL-5) – BЗНМК. Нещодавно було виокремлено ще 

одну патогрупу PG-VIII з новим ізолятом BЗМК 1755a, здатним долати 

стійкість, обумовлену алелями гена bc-2 та bc-3 у P. vulgaris [86]. ВЗНМК 

вважають різновидом ВЗМК, який викликає більш виражені симптоми, 

зокрема сувору системну мозаїку із наступним пожовтінням жилок або 

некротизацією всього листка. Всі інші характеристики цього вірусу, зокрема, 

особливості будови віріонів та способи поширення вірусу не відрізняються 

від таких у ВЗМК. Цікаво, що ВЗМК може викликати почорніння коренів 

лише за температури довкілля вище 30º C, тоді як ВЗНМК – за будь-якої 

температури [389]. 

За характером симптомів на рослинах-індикаторах виділений нами 

ізолят вірусу дещо відрізнявся від описаних раніше. Так, на рослинах квасолі 

та кінських бобів вірус спричинював не лише характерні для ВЗМК 

морфологічні зміни, а й системну некротизацію їхньої судинної системи. На 

листках та коренях утворювались нелімітовані некрози, і за значного 

ураження рослина засихала ще до фази цвітіння. Некрози на рослинах 

квасолі виникали спочатку на інокульованих листках, які згодом жовтіли та 

опадали, а з часом – і на вищих листових ярусах рослини (рис. 3.19).  
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Рис. 3.19 Некротизація листя (A) і стебла (B) та плямистість бобів (C), 

індуковані ВЗМК на рослинах Phaseolus vulgaris сорту Перлина 

 

За отриманими нами результатами досліджень, зокрема кола рослин-

хазяїв вірусу та реакції рослин-індикаторів у відповідь на штучну 

інокуляцію, було висунуто припущення, що виділений нами ізолят може 

бути некротичним штамом ВЗМК або ж належить до А серотипу ВЗМК – 

вірусу звичайної некротичної мозаїки квасолі. Донині про циркуляцію 

ВЗНМК в агроценозах України не повідомлялось. Позаяк класифікація 

вірусів за групами патогенності, як і раніше, використовується для 

моніторингу та визначення «нових» вірусних варіантів, ми мали на меті 

провести патотипування штамів ВЗМК, що циркулюють на півночі лісостепу 

України із використанням диференціальних сортів квасолі. 

Патотипи ВЗМК були диференційовані за їхніми реакціями на низці 

диференціальних сортів квасолі, як описано Drijfhout [70]. При цьому були 

використані наступні сорти P. vulgaris, отримані з інформаційної мережі 

генетичних ресурсів (Germplasm resources information network, GRIN): 

Dubbele witte (PI 377736), Stringless green refugee (PI 560052), Black valentine 

stringless (PI 549537), Pinto UI 114 (PI 549846), Sutter pink (PI 549706), Monroe 

(PI 599016), Top crop (PI 554129), Imuna (PI 326420), Redland’s greenleaf B (PI 

599004), Great northern UI 123 (PI 549668), Red mexican UI 34 (PI 549732), 
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Sanilac (PI 549695), Michelite 62 (PI 549693), Great northern UI-31 (PI 549671) 

і Amanda (PI 599026). 

Реакції рослин-диференціаторів, інокульованих виділеним ізолятом, 

були аналогічні реакціям рослин, що належать до патогрупи VII (табл. 3.6) 

[70]. Так, ізолят спричинював утворення некротичних локальних уражень на 

інокульованих листках квасолі сортів Monroe і Great northern UI-31, на 

неінокульованих листках – системну мозаїку та локальні системні некрози 

жилок (рис. 3.20 а-г). Вірус не викликав симптомів системного некрозу або 

локальних уражень у рослин Top Crop і Amanda із домінантним геном I за 

жодної із досліджуваних температур – 22º C та вище 30º C. Методом ЗТ-ПЛР 

у безсимптомних рослин РНК вірусу не виявлено. 

 

Таблиця 3.6 – Реакції рослин квасолі різних сортів на інфікування 

ВЗМК та ВЗНМК, в залежності від патогрупи вірусів 

Сорт квасолі Патогрупа* 

 І ІІ ІІІ IV V VI VII 

Dubbele Witte S S S S S S S 

Sutter pink S S S S S S S 

Redland‟s greenleaf C R S/T R S S/T S/T S/T 

Puregold Wax R S/T R S S/T S/T S 

Redland‟s greenleaf B R R R S R S S 

Great northern UI 123 R R R S R T S 

Sanilac R R S R S S R 

Red mexican UI 34 R R S R S S R 

Monro R R R R R R S 

Great northern UI-31 R R R R R R S 

Примітки: реакції рослин на інфікування вірусом. S – сприйнятливість 

(системна мозаїка); Т – толерантність (легка системна інфекція або симптоми 

відсутні); R – резистентність (симптоми відсутні) 
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Вірус легко інфікував диференційні сорти квасолі Dubbele witte, Sutter 

pink, Stringless green refugee, Imuna, Redland’s greenleaf C, Great northern UI 

123, Redland’s green leaf B, спричинюючи системну мозаїку на рослинах. 

Водночас, досліджуваний ізолят індукував некротичні ураження на 

інокульованих листках квасолі сортів Sanilac, Red Mexican UI 34, Michelite-62 

та Pinto UI 114 із рецесивними локусами гена bc-2 (рис. 3.20 д-ж). 

 

 

Рис. 3.20 Симптоми захворювання, спричинені ВЗМК у рослин квасолі 

Monro (а, б), Great northern (в, г) Sanilac (д, е), Pinto (є), Michelite-62 (ж) на 

14-й день після інокуляції 

 

У чутливих лініях квасолі спостерігали типові симптоми ВЗМК – 

мозаїку, хлороз, пожовтіння та деформації листкової пластинки, 

зморшкуватість та скручування листя. Наявність вірусу у рослинах з 

симптомами захворювання було підтверджено за допомогою полімеразної 

ланцюгової реакції (табл. 3.7).  

Для дослідження філогенетичної спорідненості ізоляту ВЗМК часткові 

послідовності кодувальної області білка оболонки були вирівняні з 

відповідними послідовностями штамів, доступними у базі даних GenBank. 
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Таблиця 3.7 – Патотипування ізолятів ВЗМК за допомогою різних 

сортів квасолі 

Група 

рослин 
Сорт 

Гени 

стійкості Симптоми 
ЗТ-

ПЛР 

0 Dubbele witte жодного 
Системна мозаїка, 
скручування листя 

+ 

1 
Sutter pink, Stringless 

green refugee 
i Системна мозаїка + 

2 
Redland‟s greenleaf C 

Imuna 

i, bc-u, 

bc-1 
Системна мозаїка + 

3 
Redland‟s greenleaf B 

Great northern UI 123 

i, bc-u, 

bc-1
2
 

Системна мозаїка + 

4 
Sanilac, Red mexican 

UI 34, Michelite-62 

i, bc-u, 

bc-2 

Хлоротичні локальні 
некрози  

+ 

5 Pinto UI 114 
bc-u, bc-

1, bc-2 

Локальні некрози на 
інокульованих листках 

+ 

6 
Great northern UI-31, 

Monro 

bc-u, bc-

1
2
, bc-2

2
 

Локальні некрози на 
інокульованих листках, 

системна некротична 
мозаїка  

+ 

9 Top crop  I, bc-1 Безсимптомні - 

10 Amanda I, bc-1
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 

 

Порівняльний аналіз даних нуклеотидних послідовностей білка 

оболонки вірусу показав, що сиквенси білка оболонки ВЗМК (BCMV-ukr) 

мають 93-98 % ідентичності з послідовностями 45 інших вірусів та штамів 

ВЗМК, які належать до В-серотипу цього вірусу, доступних в базі NCBI (рис. 

3.21). Отриману часткову послідовність білка оболонки ВЗМК було 

задепоновано в базі даних GenBank за номером доступу MN604408. 
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Рис. 3.21 Діаграма парної ідентичності нуклеотидних послідовностей 

ділянки CP ВЗМК та 45 нуклеотидних сиквенсів ВЗМК, отриманих з бази 

даних GenBank і вирівняних за допомогою алгоритму ClustalW 

Примітка: подібність послідовностей відображена за допомогою 
програмного забезпечення Sequence Demarcation Tool: вірусні штами та 
ізоляти представлені за номерами доступу в GenBank; кожен кольоровий 

блок показує ступінь (відсоток) ідентичності між двома послідовностями 
(одна з яких вказана горизонтально зліва, а альтернатива – вертикально 
знизу). Кольоровий ключ вказує на відсоток подібності між попарно 
вирівняними послідовностями, яких відповідає кольорам на шкалі 

 

Таким чином, на дослідних ділянках ННЦ «Інститут землеробства 

НААН» та в приватних посівах квасолі Київської області нами встановлено 

наявність природного інфікування квасолі, викликаного ВЗМК. Досліджено 

поширеність ВЗМК на різних сортах квасолі в умовах польового досліду та 
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встановлено, що ступінь ураження квасолі сорту 706 становив 76,5 %, тобто 

даний сорт в польових умовах є високочутливим до збудників вірусної 

етіології. Для вирощування квасолі на великих площах земельних угідь 

можуть бути рекомендовані сорти 702, 707-710 та Мавка, оскільки відсоток 

інфікованих рослин даних сортів виявився найменшим. Враховуючи значне 

ураження рослин (від 40 до 80 %) за відсутності головного переносника 

вірусу – попелиці, можна припустити, що головним джерелом вірусної 

інфекції є вірус-інфіковане насіння, оскільки збудник передається з насінням 

із відносно високою частотою [314].  

За результатами патотипування вірусу на рослинах-диференціаторах 

було встановлено, що ізолят ВЗМК, виділений нами, належить до патогрупи 

VII (штам NL4) [191]. Оскільки за деякими ознаками він відрізнявся від 

«стандартних» штамів, індукуючи симптоми мозаїки на сортах-

диференціаторах IV та V груп патогенності, можна припустити, що вірус має 

новий тип взаємодії із генами стійкості P. vulgaris, який характеризується 

здатністю долати стійкість, обумовлену алелями рецесивного гена стійкості 

bc-2. Явища природної рекомбінації часто використовуються для пояснення 

незвичайних властивостей штамів [86, 146, 268, 318]. Зокрема, рекомбінація 

вірусів може бути причиною біологічних змін, що впливають на патологічну 

специфічність штамів [87]. Ця концепція наразі є доведеною і щодо штамів 

ВЗМК: вірус через ряд мутацій легко утворює нові штами, здатні інфікувати 

бобові культури, що раніше вважались стійкими до вірусу [69]. Саме тому 

визначення та диференціювання нових штамів є необхідним і дуже важливим 

заходом для селекції нових сортів квасолі. Оскільки виявлений нами вірус 

проявляв більш суворі симптоми на деяких рослинах-індикаторах і 

відрізнявся від «стандартних» штамів, що належать до відомих патогруп, 

можна припустити, що саме явища рекомбінації/мутації причетні до 

виникнення (циркулювання) в агроценозах України нового вірусу, здатного в 

деяких генотипах рослин долати резистентність, ефективну проти 

батьківських штамів. 
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3.3 Віруси віспи сливи, що циркулюють в Україні 
 

Віспа слив («шарка») – це найбільш небезпечне вірусне захворювання 

кісточкових фруктових дерев, що викликається вірусом віспи слив (ВВС, 

Plum pox virus) – членом роду Potyvirus родини Potyviridae. В Україні вірус 

вперше був виявлений в 1967 році [274]. 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 [295]. Наразі вірус виявлено в 8 областях України (Вінниця, Івано-

Франківськ, Львів, Миколаїв, Одеса, Тернопіль, Чернівці) та АР Крим, однак 

дослідники відмічають тенденцію до його швидкого поширення по всій 

країні [30, 158, 477].  

Впродовж весни 2016 р. в трьох регіонах Центральної України – 

Черкасах, Києві (Петропавлівська Борщагівка) та Київській області 

(Броварський район, Яготин) ми виявили хворі фруктові дерева (сливи та 

груші) із симптомами, подібними до таких, що викликає важливий 

карантинний вірус віспи слив, а також дерева черешні із симптомами, 

характерними для вірусу мозаїки яблуні (ВМЯ, Apple mosaic virus, родина 

Bromoviridae, рід Ilarvirus) – одного з найбільш поширених вірусів, здатного 

уражувати більше як 65 видів рослин родини Rosaceae. Слід зазначити, що в 

цих локаціях про поширення інфекції ВВС раніше не повідомлялось. 

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. 3.22).  

У середині літа, особливо за високої температури, мало місце 

маскування симптомів – вони ставали менш помітними, або взагалі зникали. 

При повторному обстеженні дерев в кінці липня на ще недозрілих плодах 

сливи спостерігали симптоми у вигляді візерунків із темно-фіолетових кілець 

та смуг (рис. 3.23). 
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Рис. 3.22 Симптоми вірусного ураження на листках сливи (а-в), груші (г, 

д) та черешні (є)  

   

Рис. 3.23 Симптоми вірусного ураження на плодах сливи  

Примітка. Стрілками указано симптоми ВВС у вигляді кілець 

 

Для біологічної діагностики збудника були використані традиційні (різні 

види тютюну, горох посівний (Pisum sativum L.) та додаткові (лобода біла 

(Chenopodium album L.), лопух малий (Árctium mínus (Hill) Bernh), глуха 
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кропива (Lámium álbum L.), дзвоники рапунцилевидні (Campanula 

rapunculoides L.), африканська ромашка (Dimorphoteca aurantiаca), люпин 

білий (Lupinus albus L.), буркун лікарський (Melilotus officinalis (L.) Lam.), 

конюшина лугова (Trifolium prаtense L.), цинія (Zinnia elegans Jacq.), нікандра 

фізалісоподібна (Nicandra physaloides L.) трав‟янисті індикаторні рослини.  

Симптоми на чутливих видах рослин-хазяїв спостерігалися щонайменше 

через 3-4 тижні (рис. 3.24). Так, на інокульованих листках рослин лопуха та 

щириці утворювались локальні некрози коричневого відтінку, пожовтіння 

листкової пластинки, швидка некротизація та відмирання листка.  

 

Рис. 3.24 Реакція рослин-індикаторів на інфікування ВВС 

Примітки: а – лопух малий (Árctium mínus), б – лобода біла 
(Chenopodium album), в – щириця звичайна (Amaranthus retroflexus), г – глуха 
кропива (Lámium álbum), д –африканські ромашки (Dimorphotheca aurantiaca 

hort), е – цинія елегантна (Zinnia elegans)  

 

Локальні хлоротичні ураження утворювались на лободі, а некротичні – 

на глухій кропиві, проте вірусна інфекція не локалізувалась і згодом 

симптоми системної інфекції фіксували по всій рослині. Листки 
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африканської ромашки ставали хлоротичними, деформованими. Системна 

інфекція з ознаками хлоротичних плям на листках спостерігалась за штучної 

інокуляції гороху, конюшини, люпину та цинії. На тютюні Nicotiana 

clevelandii, визнаних  рослинах – індикаторах ВВС [51], ізолят індукував 

слабку системну мозаїку або ж рослини залишались безсимптомними 

(латентна інфекція).  

Для діагностики ВВС та ВМЯ відібрані зразки аналізували методом ЗТ-

ПЛР, використовуючи розроблені нами праймери PPV1/PPV2 та 

ApMV1/ApMV2 (табл. 3.8). Визначення штамів українських ізолятів ВВС 

здійснювали також із використанням штамоспецифічних праймерів PPV-

W1/PPV-W2, PPV-D1/PPV-D2 та PPV-M10(F)/PPV-M11(R) [336].  

 

Таблиця 3.8 – Молекулярна характеристика праймерів для 

ідентифікації ВМЯ та штамів ВВС  

Точки 
відпалу  

праймерів 

Назва 

 

Послідовність 

5’       3’ tºC 

відпалу  

Розмір 
амплікону 

9148 - 9167 PPV1 (F) tcaatggaatgtgggtgatg 

55-60°С 

181 п.н. 
9309 - 9328 PPV2 (R) cgctgaattccataccttgg 

9382 - 9401 PPV-W1 (F) cctcgacaacacctgttagg 
195 п.н. 

9556 - 9576 PPV-W2 (R) gagaccactacactcccctca 

9382 - 9401 PPV-D1 (F) gacttcaacgacacccgta 
197 п.н. 

9556 - 9576 PPV-D2 (R) gagaccactacactcccctca 

1508 - 1527 ApMV1 (F) aaaaggaccaaccgagaggt 
109 п.н. 

1599 - 1616 ApMV2 (R) gcggcgaaattcgtctta 

249 - 267 PPV-SoC1 (F) tccaccattcccaaatctg 
62°С 193 п.н. 

423 - 441 PPV-SoC2 (R) tacatctcgatccttcctc 

8577 - 9572 PPV-M10 (F) gggaaatgatgacgacgtaactct 

55°C 224 п.н. 
8577 - 9572 PPV-M11 (R) caattaccccatacgagaat 

 

Для діагностики «черешневого» ізоляту ВВС (PPV-SoC) 

використовували праймери SoC-2(F)/SoC-2 (R) [249]. Молекулярна 
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характеристика праймерів, використаних для діагностики захворювання 

наведена в таблиці 3.8. Так, методом ЗТ-ПЛР нами було виявлено ВВС в 

зразках листків сливи і груші з характерними симптомами «шарки». Після 

розділення продуктів ампліфікації на агарозних гелях ми отримали 

амплікони очікуваного розміру (181 п.н.), ізолят із черешні не ампліфікувався 

зі специфічними праймерами до ВВС (PPV1, PPV2) (рис. 3.25).  

   

Рис. 3.25 Електрофореграма продуктів ЗТ-ПЛР з праймерами 

PVP1/PVP2 в агарозному гелі 

Примітки: 1 – вірусний ізолят із груші; 2 – вірусний ізолят із сливи 

(Яготин); 3 – вірусний ізолят із сливи (Київська обл.); 4 – вірусний ізолят із 

черешні; K¯ – негативний контроль.  
 

Відомо, що ВВС може інфікувати більшість кісточкових культур, що 

належать до роду Prunus [135]. Вишня Prunus cerasus та черешня P. avium 

донедавна вважались стійкими до цього вірусу, однак в 1996 році вірус було 

виявлено на вишні в Молдавії [145] та на черешні в Італії [50]. Саме тому ми 

мали на меті провести ідентифікацію штаму виділеного із черешні (PPV-SoC) 

методом ЗТ-ПЛР із використанням праймерів PPV-SoC1/PPV-SoC2, 

~190 
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орієнтованих на (Cter) NIb – (Nter) геномну область білка оболонки PPV-SoC 

[249]. З іншого боку, оскільки симптоми у вигляді жовтої мозаїки та 

розсіяних хлоротичних плям на листках черешні були дуже схожими на такі, 

що спричинює вірус мозаїки яблуні, нами було проведено ЗT-ПЛР зі 

специфічними праймерами, які використовуються для виявлення цих 

іларвірусів. В результаті проведених дослідів, послідовностей, характерних 

для штаму PPV-SoC, а також для ВМЯ в екстрактах досліджуваних листків 

черешні нами не виявлено (дані не наведено) [185, 186, 249]. 

Для того, щоб диференціювати штами ВВС, які виявлено нами на груші 

та сливі, було здійснено ЗТ-ПЛР із праймерами, які дозволяють 

діагностувати штами PPV-D та PPV-W. У результаті ампліфікації з парою 

специфічних праймерів до PPV-D утворювались чіткі смуги ампліконів з 

розміром, близьким до очікуваного – 197 п.н. (рис. 3.26).  

 

 

Рис. 3.26 Електрофореграма продуктів ЗТ-ПЛР з праймерами PPV-

W1/W2, PPV-D1/D2 в агарозному гелі 

Примітки: 1D, 1W – ізолят із груші; 2D, 2W – ізолят із сливи (Яготин); 

3D, 3W – ізолят із сливи (Київська обл.); K¯ – негативний контроль  

~190 п.н. 
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Таким чином, молекулярний аналіз зразків, відібраних в трьох регіонах 

Центральної України показав наявність штамів PPV-D у досліджуваних 

зразках із груші і сливи. Нами вперше виявлено ВВС у Черкаській області. В 

зразках черешні амплікони із праймерами, характерними для штамів PVP-W 

та PVP-SoС, а також для ВМЯ не виявлялись. Одержані результати є 

важливими для розуміння епідеміологічної ролі цього ізоляту вірусу віспи 

сливи.  

 

3.4. Віруси, виявлені у рослин хости  

 

На сьогодні X вірус хости (ХВХ) вважають одним із найбільш 

загрозливих збудників вірусних захворювань декоративних рослин. Позаяк 

хости (Hosta Tratt.) багаторічні, кількість інфікованих рослин в культурі з 

кожним роком збільшується, а внаслідок можливих мутацій вірусу та 

зростання сприйнятливості хазяїв вірогідність інфікування здорових рослин 

(як хост, так і рослин інших видів) зростає. Глобалізація торгівлі квітковими 

рослинами значно підвищує ризик розповсюдження вірусу [378].  

Характер симптомів і ступінь їх прояву на рослинах значною мірою 

залежать від сорту, погодних умов та фізіологічного стану рослин. Часто 

хости заражаються декількома вірусами одночасно, що значно ускладнює 

діагностику хвороб. На рослинах хости вірус викликає цілий ряд симптомів, 

спектр яких варіює від затримки росту, енацій, зморшок, скручувань та 

різного роду плямистостей на листковій пластині до некротизації і 

відмирання частини або ж і всієї рослини. Зміни в пігментації (посвітління 

або потемніння) листка часто змінюються загальною мозаїкою та 

крапчастістю, округлих плям або симптомів типу «розлиті чорнила» («ink-

bleed»), що локалізуються, головним чином, вздовж жилок листка. Досить 

часто симптоми інфікованої ХВХ рослини неможливо відрізнити від 

фізіологічних особливостей рослин певного сорту. У деяких сприйнятливих 
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сортів симптоми захворювання взагалі не проявляються, або ж можуть не 

з‟являтись впродовж декількох років після інфікування [19]. В цілому, 

зовнішні прояви вірусної інфекції для певного сорту рослин постійні, але 

вони можуть варіюватися від сорту до сорту. 

У 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 листкової тканини, локалізована в основному 

вздовж жилок листка (рис. 3.27 а). Саме така зміна забарвлення тканини 

вважається найбільш поширеною ранньою ознакою інфікування рослин 

ХВХ. Очевидно, вірус поширюється із жилок в паренхімну тканину листків, 

викликаючи при цьому зміну кольору здорових тканин. Облітерація 

рослинної тканини супроводжується зневодненням та знебарвленням і є 

ознакою більш тяжкого перебігу вірусної інфекції.  

 

 

Рис. 3.27 Симптоми вірусного ураження на листках Hosta pantaginea (а) і 

Hosta lanceolata (б) 

 

Окрім хлоротичної плямистості вздовж жилок на уражених листках були 

виявлені також симптоми у вигляді нерівномірних жовтих плям, кілець, смуг 

або мозаїчності. При розгляданні листка на просвіт ми фіксували прозорі 
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штрихи та цятки. Уздовж жилок листка спостерігалися коричневі плями 

некротизованої тканини, листки були злегка деформовані та хлоротичні (рис. 

3.27 б). 

Для детекції ХВХ в рослинах із симптомами ураження використовували 

специфічну пару праймерів до ділянки білка оболонки (CPs5 5‟- 

GCACCAACACAGGAACAACTG-3‟, CPa598 5‟- TTGTCACCCTGCCGTCA 

GTGG - 3‟), що синтезують продукт розміром 544 п.н. [80]. Методом ЗТ-ПЛР 

було отримано продукт ампліфікації відповідного розміру, який було 

розділено електрофорезом у 1,5 % агарозному гелі та візуалізовано 

фарбуванням електрофореграм в розчині етидій броміду (рис. 3.28). 

 

   

Рис. 3.28 Електрофореграма продуктів ЗТ-ПЛР з праймерами CPs5/ 

CPa598 в агарозному гелі 

Примітки: В – вірусний ізолят, K¯ – негативний контроль 

 

Позаяк, окрім ХВХ, рослини можуть бути інфіковані, принаймні, ще 

чотирма вірусами – вірусом кільцевої плямистості томатів (ВКПТо, Tomato 

ringspot nepovirus), вірусом некротичної плямистості бальзаміну (ВНПБ, 

Impatiens necrotic spot virus), вірусом погримковості тютюну (ВПТ, Tobacco 
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rattle virus) та вірусом огіркової мозаїки (ВОМ, Cucumber mosaic virus) [209], 

нами було проведено біологічне тестування та диференціацію вірусу із 

використанням ряду рослин-індикаторів (рис. 3.29, табл. 3.9) [434, 435]. 

 

Рис. 3.29 Реакція рослин на механічну інокуляцію соком інфекційних 

хост: Ch. album (a), Gomphrena globosa (б), Solanum tuberosum (в), N. rustica 

(г)  

 

Підібраний спектр рослин-індикаторів дозволяє розрізнити зазначені 

віруси за характером симптомів, які вони індукують. За літературними 

даними, ХВХ не інфікує інші види рослин і часто може не викликати 

видимих симптомів на рослинах хост впродовж декількох років (латентна 

інфекція) і єдиною експериментальною рослиною, яка реагує на інфікування 

цим вірусом системною мозаїкою, вважається Nicotiana benthamiana. У 

рослинах родини бальзамінових перебіг захворювання, спричиненого ХВХ 

зазвичай проходить безсимптомно (латентна інфекція) [56]. Хазяями вірусу 
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некротичної плямистості бальзаміну можуть слугувати понад 300 видів 

рослин із 50 родин, але діагностично-чутливі рослини, які дозволяють 

відрізнити ВНПБ від близькоспорідненого тосповірусу плямистого в‟янення 

томатів (ВПЗТ) не відомі [346]. ВОМ не викликає утворення локальних 

хлоротичних чи некротичних некрозів на рослинах тютюну, але спричинює 

системну мозаїку за умови інфікування рослин Cucumis sativus. 

 

Таблиця 3.9 – Реакції рослин на інфікування Х вірусом хости 

Вид рослини Симптоми 

Beta vulgaris L. 
Хлоротичні і некротичні ураження; системна 
крапчатість листя 

Ch. amaranticolor L. 

Ch. quinoa L. 
Локальні некрози, системна реакція відсутня 

Nicotiana tabaccum L. 

N. rustica L. 

Некротичні локальні ураження, некротична 
кільцева плямистість; системна інфекція 

Nicotiana glutinosa L. Некротичні локальні некрози; системна мозаїка 
Datura stramonium L. дрібні нерози на інокульованих листках 

Cucumus sativus L. 
Локальні некрози на інокульованих листках, 

системна реакція відсутня 

Gomphrena globosa L. 
Дрібні некротичні або хлоротичні нерози на 
інокульованих листках 

Phaseolus vulgaris L. 
Жовта плямистість на інокульованих листках, 

відсутня системна інфекція 

Vigna sinensis (L.) Симптоми відсутні 
Zinnia elegans Jacq. Хлоротичні локальні некрози 

Solanum tuberosum L. Дрібні коричневі некрози 

 

Так, в результаті проведених досліджень було встановлено, що 

чутливими до інфікування вірус-вмісним екстрактом були рослини родин 

Amarnthaceae, Chenopodiceae, Cucurbitaceae, Fabaceae та Solanaceae. За 

реакціями рослин-індикаторів на механічну інокуляцію соком із хворих 
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рослин було зроблено припущення щодо змішаної інфекції ХВХ та ВПТ в 

досліджуваних зразках хост.  

Електронно-мікроскопічні дослідження зразків хворих рослин показали 

наявність в препаратах, контрастованих 2-ним % розчином ураніл ацетату, 

вірусних часток з різною модальною довжиною і морфологією (рис. 3.30): 

а) прямі, паличкоподібні віріони з модальною довжиною 50-114 або 180-

200 нм і діаметром 22 нм. Проглядається осьовий канал (рис. 3.30 а); 

б) ниткоподібні (500-600 нм) віріони без осьового каналу, з тенденцією 

до агрегування (рис. 3.30 б). 

Водночас нами не виявлено ізометричних часток, характерних для 

вірусу кільцевої плямистості томатів та вірусу огіркової мозаїки. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.30 Електронограма вірусних частинок ВПТ (а) та ХВХ (б) в 

частково очищених препаратах рослинних екстрактів Hosta lanceolata 

 

Оскільки представники роду Potexvirus, родини Flexiviridae являють 

собою нитковидні віріони довжиною 470-580 нм [2], за морфологією віріонів 

та їх розміром виявлені вірусні частки з модальною довжиною 500-600 нм 

відповідають ХВХ. Паличкоподібні віріони із центральним каналом 

характерні для вірусу погримковості тютюну (ВПТ). 

Наявність ВПТ в досліджуваних зразках було підтверджено методом ЗТ-

ПЛР із вірусоспецифічними праймерами TRV1/TRV2, комплементарними 

100 nm  200 nm  
а б 
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ділянці геномної РНК1 вірусу на 3′ кінці (ген 16 кДа) (рис. 3.31) [283]. У 

1,5 % гелі візуалізувались продукти ампліфікації розміром 463 п.н., що 

відповідає кДНК до РНК ВПТ. 

 

Рис. 3.31 Електрофореграма продуктів ЗТ-ПЛР з праймерами 

TRV1/TRV2 в агарозному гелі 

Примітки: 1 – Hosta pantaginea; 2 – Hosta lanceolata; К¯ – негативний 

контроль 

 

Таким чином, у процесі дослідження розповсюдженості вірусів сої в 

різних областях України було виявлено та ідентифіковано збудники 

захворювання цієї культури вірусної етіології. Вперше показано наявність в 

рослинах сої змішаної інфекції двох вірусів – ВМС та ВЖМК, що свідчить 

про збільшення спектру вірусів, які беруть участь в процесі комплексного 

інфікування рослин сої та призводить до зміни патогенезу і епідеміологічних 

властивостей (вірулентності і трансмісивності) цих вірусів. У результаті 

дослідження ізолятів карантинного вірусу віспи було встановлено їх 

філогенетичну спорідненість зі штамами, розповсюдженими в різних країнах 

світу і в різних рослинах-хазяях та високий ступінь ідентичності (95-99.4 %) 

зі штамами D (Dideron) цього вірусу. Методами біологічного тестування, 
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електронної мікроскопії та молекулярного аналізу встановлено інфікування 

рослин хости вірусами Hosta virus X і Tobacco rattle tobravirus. За 

результатами досліджень біологічних властивостей ізолятів ВЖМК, ВЗМК, 

ВВС і ХВХ встановлено, що виділені ізоляти (+)РНК-геномних вірусів 

відрізняються від типових штамів цих вірусів та досліджених в Україні у 

попередні роки, що може спричинюватися наявністю мутаційної та/або 

рекомбінаційної мінливості в процесі їх адаптації до умов довкілля в Україні. 

 

Результати, викладені у розділі, опубліковані в наступних роботах: [166, 

185, 186, 188, 191, 420, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 449, 472]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЇ, ВІРУСНОГО ПАТОГЕНЕЗУ 

ТА ЯВИЩ ВІРУСОСТІЙКОСТІ, ІНДУКОВАНИХ (+)РНК-

ГЕНОМНИМИ ВІРУСАМИ 

 

4.1 Вміст фотосинтетичних пігментів, білків та вуглеводів за впливу 

вірусної інфекції ВЖМК 

 

У процесі розвитку вірусної інфекції в рослині відбувається активності 

певних генів та метаболітів, наслідком чого є пригнічення або активація 

захисних механізмів, що, в свою чергу, призводить до підсилення або, 

навпаки, до послаблення розвитку вірусної інфекції [55, 385]. У результаті 

взаємодії патогена і хазяїна в ураженій рослині відбуваються різноманітні 

фізіологічні зміни. До таких змін належить адаптація асиміляційного апарату 

уражених рослин, яка включає в себе як мобілізацію наявних, так і 

виникнення нових захисних механізмів. Одні механізми є неспецифічними і 

активуються у відповідь на будь-який стрес, інші (структурні, фізіологічні та 

біохімічні) є наслідком специфічної реакції організму на дію певного 

чинника. Незважаючи на досить ґрунтовні знання щодо впливу вірусної 

інфекції на рослинний організм, загальні механізми, що призводять до змін 

метаболізму і розвитку симптомів хвороби, залишаються невідомими. Відтак, 

метою цієї частини роботи було вивчення впливу інфекції ВЖМК, на деякі 

фізіологічні процеси рослин сої, зокрема фотосинтезу, накопичення 

вуглеводів та білків, тощо. 

У результаті спектрофотометричних досліджень нами було встановлено, 

що вже через день після інокуляції ВЖМК в уражених та контрольних 

рослинах сої G. soja L. зміни вмісту хлорофілів (Chl) а та b зазнають 

незначних коливань, що пов‟язано, очевидно, з природними фізіологічними 

особливостями рослинного організму. Відносні зміни вмісту пігментів в 

екстрактах інфікованих ВЖМК рослин коливались залежно від тривалості 
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інфекційного процесу. Так, через 4 дні після інокуляції вірусом не 

спостерігалось значних змін концентрації як хлорофілу а, так і хлорофілу b 

(табл. 4.1).  

 

Таблиця 4.1 – Вплив ВЖМК на вміст фотосинтетичних пігментів в 

рослинах сої 

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 сої; Д/К – 

відношення досліду до контролю 

 

Кількісні показники вмісту хлорофілів а та b через 8 днів після 

інокуляції були нижчими на 58 % та 45 %, відповідно, ніж в контролі. 

Необхідно зазначити, що різке зниження вмісту хлорофілів не корелювало з 

появою перших симптомів, викликаних вірусною інфекцією. Так, посвітління 

жилок листкової пластинки, поодинокі жовті плями або лінії уздовж 

основних жилок з‟явились на 14-й день після інокуляції як в інокульованих, 

так і відрослих молодих листках дослідних рослин, тоді як різке зниження 

вмісту пігментів спостерігалось уже через 8 діб після інокуляції. Тенденція 

до зниження вмісту хлорофілів в екстрактах інфікованих рослин зберігалась 

до кінця досліду: на 21-шу добу співвідношення між дослідом та контролем 

не відрізнялось від такого на 25-ту добу після інокуляції вірусом. 
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Співвідношення хлорофілів а і b (Chla/Chlb) в інфікованих ВЖМК 

рослинах на ранніх етапах інфекції майже не відрізнялось від контролю, 

однак на більш пізніх етапах інфекційного процесу нами відмічено суттєве 

зниження цього параметра. Показники співвідношення Chla/Chlb 

використовуються для оцінки ступеня впливу вірусної інфекції на рослину 

[345]. Отримані дані Chla/Chlb можуть свідчити про спрямованість 

метаболічних процесів в інфікованій ВЖМК рослині у бік запасання 

асимілятів, деградації ламел та підсилення синтезу АТФ (як результат 

зростання показників PS II/PS I), а також про руйнування реакційних центрів 

фотосистеми ІІ внаслідок пролонгованого порушення транспорту електронів 

у процесі фотосинтезу [441, 442]. 

Стійкість рослин до патогена визначається в основному їхньою 

здатністю до швидких адаптацій, де певну роль виконують 

низькомолекулярні полієнові сполуки, що містять систему спряжених 

подвійних зв‟язків, – каротиноїди [486]. Завдяки своїм фізико-хімічним 

властивостям вони здатні створювати оптимальні умови для функціонування 

фотосинтезувальних клітин мембран хлоропластів. Різке зниження вмісту 

каротиноїдів – на 40 % порівняно з контролем, яке спостерігалось через 14 

діб після інокуляції, свідчить про значні порушення антиоксидантних систем 

інфікованих рослин, що призводить до порушеної рівноваги транспорту 

електронів до О2 та надмірного синтезу різних видів реактивного кисню. 

Зниження вмісту пігментів фотосинтезу є наслідком пошкодження 

фотосинтетичного апарату рослин, позаяк ряд метаболічних змін, 

спричинених вірусною інфекцією в тканинах ураженої рослини, залежить від 

локальних змін в структурі і функціях хлоропластів [103]. Однак ці 

пошкодження не можуть бути обмежуючим фактором у біосинтезі цукрів та 

білків [82]. 

За результатами наших досліджень, ВЖМК по різному впливає на зміни 

вмісту розчинних білків та вуглеводів у рослинах сої [448]. Зниження вмісту 

білків в екстрактах інфікованих рослин були незначними та поступовими і 
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через 3 тижні після інокуляції вірусом кількісні показники складали 86 % від 

контролю (рис. 4.1).  

 

Рис. 4.1 Вплив вірусної інфекції на вміст білків і вуглеводів в рослинах 

сої 

 

Незначним було також зниження вмісту сирого протеїну в інфікованих 

рослинах порівняно з інтактними впродовж перших 14 днів інфекції (на 6 %), 

однак на 21 день різниця була більш вагомою і становила 16 % (табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.2 – Вплив ВЖМК- інфекції на вміст сирого протеїну в 

рослинах сої 

Варіант 

Тривалість інфекції, дні 
Сирий протеїн, мг/г сухої речовини 

1 4 7 14 21 

Дослід (Д) 34,41 37,48 36,33 25,00 19,76 

Контроль (К) 37,55 39,55 38,36 26,45 23,58 

Д/К 0,92 0,94 0,94 0,94 0,84 

Примітки: Контроль – здорові рослини; дослід – інфіковані ВЖМК рослини; 

Д/К – відношення досліду до контролю 
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У той же час спостерігалось значне зростання вмісту вуглеводів (на 56 % 

порівняно з контролем). Ймовірно, за вірусної інфекції значного впливу 

зазнають структури та механізми, які впливають на процеси накопичення, 

транспортування та розподіл вуглеводів в рослині-хазяїні. Таке накопичення 

розчинних цукрів може впливати на регуляцію генів і призводити до репресії 

(пригнічення функції) генів, залучених у процеси фотосинтезу [102]. 

 

4.2 Вплив ВЖМК- інфекції на функціональну активність 

фотосинтетичного апарату рослин 

 

Відомо, що зміни функціональної активності фотосинтетичного апарату, 

позначаються безпосередньо на ефективності фотосинтетичних процесів і, 

відповідно, на продуктивності культурних рослин. Порушення стану 

фотосинтетичних мембран під впливом зовнішніх факторів супроводжується 

відповідною зміною оптичних властивостей хлорофілу а фотосистеми ІІ. 

Також відомо, що явище флюоресценції хлорофілу є процесом, протилежним 

фотосинтетичній асиміляції вуглецю, тому зміни відповідних параметрів 

флуоресценції відображує стан і активність фотосинтетичного апарату за дії 

певних чинників. 

 

4.2.1 Вплив ВЖМК-інфекції на фотосинтетичний апарат кінських 

бобів 

Встановлено, що показники індукційних змін флуоресценції хлорофілу, 

які відображають процеси перетворення енергії на початкових етапах 

фотосинтезу, у здорових та уражених рослин суттєво відрізняються (рис. 

4.2). За ВЖМК-інфекції часова залежність зміни інтенсивності флуоресценції 

хлорофілу кінських бобів мала характерний вигляд кривої з кількома 

максимумами, що графічно відображає ефект Каутського. Форма кривих 

Каутського показує, що в листках нижнього ярусу фонова флюоресценція під 

дією вірусної інфекції зросла порівняно з контролем. Це вказує на 
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збільшення в ушкоджених вірусом листках кількості хлорофілів, які не 

беруть участь у фотосинтетичному перенесенні енергії на реакційні центри. 

Графіки індукції флуоресценції хлорофілу практично не відрізняються в 

листках верхнього ярусу здорових та уражених рослин, що можна пояснити 

незначним патологічним впливом вірусу на фотосистему ІІ (PS ІІ) в молодих 

листках (молоде листя за фізіологічним станом ще є «здоровим»).  
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Рис. 4.2 Криві індукції флуоресценції хлорофілу листків здорових та 

інфікованих ВЗМК рослин кінських бобів (криві Каутського).  

Примітки, тут і на рис. 4.4: а – листки нижнього ярусу, б – листки 

середнього ярусу, в – листки верхівки; позначення на осі ординат – у 

відносних одиницях 
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Параметри флуоресценції дають можливість охарактеризувати стан 

рослини. За активного фотосинтезу, коли всі реакційні центри знаходяться у 

відкритому робочому процесі, використовується майже вся поглинута 

світлова енергія і тільки невелика її кількість (до 3 %) переходить в енергію 

світла у вигляді фонової флуоресценції (F0). Як правило, величина F0 в нормі 

має малі значення, що обумовлено активним використанням клітинами 

енергії поглиненого світла [478]. За вірусної інфекції чи інших 

несприятливих умов порушується стан фотосинтетичних мембран, і 

реакційні центри стають неактивними, в наслідок чого потік електронів 

призупиняється. При цьому поглинута енергія світла використовуватися в 

процесі фотосинтезу не може і тому флуоресценція хлорофілу зростає. 

Підвищення величини F0 у листках кінських бобів, інфікованих ВЗМК 

опосередковано свідчить про зростання функціонально неактивного 

хлорофілу. Так, під дією вірусної інфекції фоновий рівень флуоресценції F0 

зріс у порівнянні з контролем на 37 % у листках нижнього ярусу, та майже 

вдвічі – у листках середнього і верхнього ярусів (рис. 4.3а).  

Інтегральним показником, який характеризує ефективну структуру 

організації пігментної системи PS ІІ, є коефіцієнт Fv/Fp. Параметр Fp 

характеризує найвищий рівень флуоресценції хлорофілу, що реєструється у 

вигляді максимуму на індукційній кривій. У цій точці фотосинтез відповідає 

мінімальному рівню, а його значення залежить від динамічної рівноваги між 

процесами флуоресценції, фотохімії та теплової дисипації. Для оцінювання 

індукції флуоресценції хлорофілоносних тканин, як правило, 

використовують розрахунковий параметр Fv – змінну флуоресценції 

хлорофілу, що виражається як різниця між показниками найвищого рівня 

флуоресценції і рівнем фонової флуоресценції (Fp – F0), інформуючи про 

величину амплітуди змін кривої Каутського. Максимальну ефективність 

первинних процесів фотосинтезу, що залежать від фізіологічного стану 

рослини, характеризує параметр Fv/Fp. Ефективність фотосинтезу, як і цей 

параметр, залежать від інтенсивності впливу абіотичних чинників.  
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Рис. 4.3 Критичні параметри ІФХ листків кінських бобів за вірусного 

зараження (F0, Kpl, Fv/Fp, Ki).  

Примітки, тут і на рис. 4.5: 1,3,5 – контроль (інтактні рослини); 2,4,6 – 

вірус-інфіковані рослини; 1-2 – листки нижнього ярусу; 3-4– листки 
середнього ярусу, 5-6 – листки верхівки. а – початкове значення 
флуоресценції після ввімкнення освітлення (F0, фонова флуоресценція); б – 

коефіцієнт плато, Кpl; с– параметр, що характеризує максимальну 
ефективність первинних процесів фотосинтезу, Fv/Fp; д– коефіцієнт 
ефективності електронного транспорту поблизу реакційних центрів ФС ΙΙ, Кі 

 

Отримані нами дані демонструють зниження квантової ефективності 

ФСІІ (пригнічення фотосинтетичної активності) в листках середнього ярусу 

та верхівки рослини, що свідчить про деструктивний вплив вірусної інфекції 

на фотосинтетичний апарат бобів (рис. 4.3 б).  
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Серед параметрів ІФХ коефіцієнт плато (Кpl) найбільш виразно 

характеризує вплив вірусної інфекції, а саме її патологічну дію на 

функціональний стан рослин. Цей коефіцієнт розраховують як: Кpl =(Fpl– 

F0)/(Fp –F0)=dFpl/Fv, де dFpl=Fpl–F0 – амплітуда плато флуоресценції, Fpl – 

тимчасове сповільнення флуоресценції; Fv=Fp–F0 – варіабельна 

флуоресценція. Так, у випадку листків кінських бобів всіх ярусів за вірусного 

ураження спостерігалося зростання показника Кpl, що є показником стресу і 

свідчить про скорочення пулу акцепторів електронів у електрон-

транспортному ланцюгу, тобто зростання відсотку QB-невідновлювальних 

комплексів ФСІІ (рис. 4.3 с). 

Показники ефективності рибулозобісфосфаткарбоксилази/оксигенази 

корелює із коефіцієнтом індукції флуоресценції Kі =(Fp–Ft )/Fp, який 

характеризує ефективність перебігу темнових фотосинтетичних процесів. 

Дослідження впливу вірусної інфекції на ефективність цього ключового 

фермента циклу Кальвіна показало суттєве зниження його величини в 

листках усіх ярусів заражених рослин (рис. 4.3 д). Одержані дані свідчать про 

істотне інгібування у інфікованих ВЖМК рослинах кінських бобів 

фотофізичних і фотохімічних процесів фотосинтезу. 

Таким чином, вірусна інфекція (ВЖМК) спричинювала зниження 

активності фотосинтетичного апарату кінських бобів на рівні цілісної 

рослини незалежно від фізіологічного стану (ярусності розташування) 

листків. Такі патологічні зміни обумовлено зниженням вмісту хлорофілу 

(складової пігмент-білкових комплексів PS ІІ) в рослин та його деструкції. 

Величини ключових параметрів ІФХ свідчать про істотне інгібування 

вірусом фотофізичних і фотохімічних процесів фотосинтезу та зниження 

ефективності роботи циклу Кальвіна [433]. 

 

4.2.2 Вплив ВЗМК-інфекції на фотосинтетичний апарат квасолі 

При вірусному ураженні рослин квасолі сорту Первомайська форма 

кривих Каутського відрізнялась від такої у кінських бобів. Так, під дією 
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вірусної інфекції фонова флюоресценція порівняно з контролем в листках 

середнього ярусу зростала (рис.4.4 б). Саме на листках цього ярусу були 

відмічені перші симптоми вірусної інфекції.  
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Рис. 4.4 Криві індукції флуоресценції хлорофілу листків здорових та 

інфікованих ВЗМК рослин квасолі (криві Каутського). а – листки нижнього 

ярусу, б – листки середнього ярусу, в – листки верхівки 

 

В результаті аналізу індукційних кривих у нижніх та верхніх листках 

квасолі спостерігається зниження емісії флуоресценції на 57-66 %, що може 

свідчити про зменшення хлорофілів антенного комплексу. Такі зміни можуть 
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свідчити про розвиток адаптивних процесів у структурі пігментного 

комплексу інфікованих рослин, а саме: (рис.4.4 а, в). 

Зниження величини F0 у листках квасолі за вірусного ураження свідчить 

про зниження вмісту хлорофілу (рис. 4.5 а). Зростання показника Кpl в 

інфікованих листках середнього ярусу обумовлене швидким насиченням 

енергією реакційних центрів фотосистеми ІІ, які не відновлюють 

первинний(і) акцептор(и) Qa, тобто не передають енергію на електрон-

транспортний ланцюг (рис. 4.5 б).  
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Рис. 4.5 Критичні параметри ІФХ листків квасолі за ураження рослин сої 

ВЖМК (F0, Kpl, Fv/Fp, Ki).  
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У фотосинтетичному апараті верхівкових листків, очевидно, задіяні 

певні адаптивні механізми, хоча зниження квантової ефективності PS ІІ – 

показник Fv/Fp в цих листках свідчить про стресовий стан рослин (рис. 4.5 с). 

Зниження фіксації СО2 (ефективність Рубіско), що корелює з параметром Кі 

спостерігалось в листках верхнього ярусу, тоді як в листках середнього ярусу 

фіксація СО2, навпаки, зростала (рис. 4.5 д). Такі зміни критичних параметрів 

індукції флуоресценції листків квасолі за вірусного ураження можуть 

свідчити про адаптивні і/або компенсаторні зміни у роботі фотосинтетичного 

апарату інфікованих рослин. 

Таким чином, на моделі двох потівірусів (вірусу жовтої мозаїки квасолі і 

вірусу звичайної мозаїки квасолі) та двох видів рослин родини бобових нами 

показано значний вплив вірусної інфекції на фотосинтетичний апарат вірус-

інфікованих рослин. Було відмічено включення в деяких зрілих вегетуючих 

листках (зокрема середнього ярусу) компенсаторних механізмів, які 

виявляються у зростанні активності (порівняно із контролем) «темнових» 

біохімічних процесів, пов‟язаних із асиміляцією вуглецю. Отримані 

результати можуть свідчити про те, що у рослинах, інфікованих (+)РНК-

геномними вірусами, відбуваються певні функціональні зміни 

фотосинтетичного апарату, які дають рослині змогу певним чином 

адаптуватися до порушення метаболізму за вірусного ураження, хоча ця 

адаптація може мати обмеження у часі (за подальшого розвитку вірусного 

ураження). Проте, це питання потребує додаткових, цілеспрямованих 

досліджень [433].  

 

4.3 Впив вірусної інфекції на активність каталази та пероксидази  

 

Однією з реакцій рослинного організму на інфікування патогенами як 

бактеріальної та грибної, так і вірусної природи є генерація і накопичення 

активних форм кисню (АФК), зокрема перекису водню (Н2О2), який відіграє 

вирішальну роль у формуванні окиснювального вибуху [113]. В роботі ми 
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зосередили нашу увагу на декількох антиоксидантних ферментах, що 

регулюють внутрішньоклітинний вміст Н2О2 – каталазі і пероксидазі [84, 

459].  

За результатами досліджень активності ферментів квасолі сорту 

Первомайська в динаміці вірусної інфекції (через 7, 14 та 24 дні) було 

встановлено незначне підвищення активності каталази на початку розвитку 

патологічного процесу (на 17 % порівняно з контролем) та досить суттєве 

(майже вдвічі) – через 2 тижні після механічної інокуляції перших справжніх 

листків вірус-вмісним екстрактом (рис. 4.6). Через 24 дні після інфікування 

показники активності цього фермента в дослідних рослинах квасолі мало 

відрізнялись від таких у контролі – активність каталази зростала на 11 %. 

 

Рис. 4.6 Зміни активності каталази у здорових (К) та інфікованих ВЗМК 

(Д) рослинах квасолі 

Слід зазначити, що максимальний рівень активності фермента 

спостерігався за 7 діб до появи перших симптомів системного ураження 

рослин квасолі ВЗМК, тоді як в період розвитку видимих патологічних змін у 

вигляді деформації листкової пластинки та системної мозаїки на молодих 

листках – мало відрізнявся від контролю. Позаяк каталаза – це фермент, який 

безпосередньо бере участь у інактивації H2O2, підвищення рівня експресії 

цього фермента в сприйнятливих до вірусу рослинах запобігає згубному 
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впливу високих концентрацій пероксиду, що накопичується під впливом 

вірусної інфекції. 

Пероксидази є поліфункціональними окисно-відновними ферментами. 

Важливим процесом, який пов‟язаний з каталітичним розкладенням перекису 

водню є процес окиснення поліфенольних сполук, після чого вони набувають 

нових властивостей, зазвичай токсичних щодо клітин потенційних 

патогенних організмів. Вважають [230], що підвищення пероксидазної 

активності корелює зі стійкістю рослин до фітопатогенів, а зниження 

активності фермента відбувається в чутливих до вірусу рослин. Саме тому 

пероксидазу розглядають як маркер системної стійкості рослин до патогенів 

[76]. 

Вплив вірусної інфекції на активність пероксидази досліджували в 

коренеплодах цукрових буряків, інфікованих вірусом некротичного 

пожовтіння жилок буряка (ВНПЖБ). Залежність зміни оптичної густини 

екстрактів, отриманих із здорових та вірус-інфікованих рослин, від часу 

експозиції ферментативної реакції показано на рис. 4.7.  

 

Рис. 4.7 Кінетика окислення бензидину продуктами пероксидазного 

розкладання пероксиду водню в здорових (К) і вірус-інфікованих (Д) 

рослинах 

 

Встановлено, що в процесі розвитку патологічного процесу активність 

пероксидази збільшується: в екстрактах вірус-інфікованих рослин її 
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активність була майже втричі вищою, порівняно з такою в екстрактах 

здорових рослин (рис. 4.7) [419, 421]. Таке зростання пероксидазної 

активності може сприяти накопиченню активних форм кисню у рослинах, 

системно уражених вірусом, а також синтезу суберину і лігніфікації 

клітинних стінок через окислення оксикоричних спиртів з утворенням 

фенольних радикалів, які у подальшому полімеризуються в лігнін. Таке 

«укріплення» клітинної стінки рослин фенольними сполуками і лігніном 

підвищує стійкість росин і діє як механічний барˊєр проти проникнення 

патогенів у протопласти [253]. Тому нами було досліджено 

морфофізіологічні особливості патогенезу рослин цукрових буряків, 

уражених ВНПЖБ. Для гістохімічних досліджень вірусного патогенезу нами 

були використані уражені й здорові рослини цукрових буряків.  

Детальний гістохімічний аналіз провідних пучків жилок листків показав, 

що у здорових рослин до основної фракції пероксидаз відносяться аніонні 

форми ферментів, зв‟язані з клітинними стінками (рис. 4.8).  

 

Рис. 4.8 Локалізація пероксидази в тканинах провідних пучків і 

паренхіми центральних жилок листків здорових рослин цукрових буряків 

Примітки: а, б – провідні пучки, у яких пероксидаза виявляється в 
клітинних стінках флоеми і паренхіми (стрілками позначено локалізацію 
пероксидази); в – клітини паренхіми кори з високим вмістом фермента; 
лінійки: а – 50 µm; б – 100 µm; в – 20 µm 
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Значна кількість аніонних пероксидаз локалізувалась в зоні 

диференціації трахеальних елементів метаксилеми. У цілком сформованих 

клітинах провідної системи пероксидаза не виявлялась. Встановлено, що в 

жилках більшості рослин у клітинах основної паренхіми спорадично 

формуються окремі клітини з високим вмістом пероксисом. Останні є 

важливим ланцюгом кисневого метаболізму і пероксид-залежних процесів у 

паренхімній тканині. 

У провідних пучках листків інфікованих ВНПЖБ рослин як у клітинних 

стінках паренхіми, так і в ситоподібних трубок флоеми кількість аніонних 

пероксидаз порівняно з контролем значно зростала (рис. 4.9 а).  

 

  

Рис. 4.9 Локалізація пероксидази в тканинах провідних пучків і 

паренхіми центральних жилок листків інфікованих ВНПЖБ рослин цукрових 

буряків 

Примітки: а – фрагмент провідного пучка (стрілками позначено 
пероксидази у ситоподібних трубках); б – пероксидази, зв‟язані з клітинними 
стінками клітин обкладинки (стрілками позначено локалізацію пероксидази); 
в – нагромадження пероксидази в клітинних стінках ендокортекса;  лінійки: 
а, б – 50 µm; в – 200 µm 

 

Вміст зв‟язаних з клітинними стінками пероксидаз збільшувався 

переважно у матриксі клітинних стінок ендокортексу, а також камбіальних 
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клітин відкритих колатеральних пучків (рис. 4.9 б, в). За реакцією окислення 

бензидину клітини зі значною кількістю зв‟язаних з клітинними стінками 

пероксидаз на зрізах виділялись підвищеною інтенсивністю забарвлення 

клітинних стінок. Розвиток патогенної трансформації тканини 

супроводжувався вивільненням пероксидази, яка розподілялася дифузно по 

протопластах клітин флоеми, а також активно нагромаджувалася в клітинних 

стінках обкладинки провідних пучків. Така висока активність пероксидаз 

сприяла синтезу суберину, лігніфікації клітинних стінок через окиснювання 

оксикоричних спиртів з утворенням фенольних радикалів, і їх подальшою 

полімеризацією цих сполук в лігнін. Внаслідок процесу лігніфікації може 

суттєво знижуватись транслокація збудників по провідних пучках. 

Пероксидазний тест може слугувати додатковим інформаційним джерелом 

для визначення потенційної резистентності рослин цукрових буряків щодо 

патогенних організмів і вірусів. 

 

4.4. Утворення внутрішньоклітинних включень 

 

Тип внутрішньоклітинних включень, особливості їхньої будови і 

локалізації в клітині є характерними для кожного вірусу і використовується 

для ідентифікації вірусів рослин. Внутрішньоклітинні включення в епідермісі 

листків інфікованих рослин можна виявити за допомогою світлового 

мікроскопа [415]. Важливо, щоб досліджувані клітини були живими, оскільки 

при пошкодженні клітинної оболонки вірусні включення швидко 

ушкоджуються і зникають. Нами було досліджено включення в 

епідермальних клітинах, де хлоропласти відсутні або їх кількість незначна, 

тому, основними пофарбованими компонентами клітин були ядра (рожеві) і 

включення (фіолетові). Для дослідження включень препарати фіксувались 

рідиною Карнуа або 3 % трихлороцтовою кислотою [415]. Час, необхідний 

для кращої фіксації підбирали дослідним шляхом. Як виявилося, у більшості 

випадків достатньо було витримати препарат у фіксаторі 10-15 хвилин.  
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Так, в епідермісі листків рослин кінських бобів, інфікованих шляхом 

механічної інокуляції соком із уражених ВЖМК рослин чи очищеним 

вірусом, включення виявлялись як в інокульованих листках (рис. 4.10 а, в), 

так і в листках, що виросли після інфікування (рис. 4.10 б, г).  

Необхідно зазначити, що включення в епідермісі листків, інфікованих 

очищеним вірусом не відрізнялись від таких, інфікованих рослинним 

екстрактом і являли собою мілкозернисті утворення, локалізовані не лише 

біля ядер, але і в інших частинах клітини. 

 

Рис. 4.10 Цитоплазматичні включення в нижньому епідермісі листків 

рослин Vicia faba (А, Б) та Vigna sinensis (В, Г), інфікованих ВЖМК 

Примітки: А, В – інокульовані ВЖМК листки; Б, Г – відрослі листки; 

стрілками показані скупчення вірусних включень; збільшення x420 

 

За даними літератури, включення не залишаються незмінними в процесі 

розвитку захворювання; із компактних утворень, локалізованих поблизу 

ядра, вони перетворюються в неоформлені гранулярні скупчення, розміщені 

в різних частинах клітини [406]. Причиною цього може бути висока 



179 

температура повітря, оскільки відомо, що за таких умов включення 

розпадаються. У цитоплазмі клітин ми виявили правильні кристали – форма 

включень, які виявляються на ранніх стадіях інфекції. Але нам не вдалось 

встановити суттєву різницю в формі та локалізації включень в клітинах 

нижнього епідермісу у досліджуваних видів інфікованих рослин, що може 

свідчити про здатність вірусу індукувати кристалічні утворення в цитоплазмі 

інфікованих епідермальних клітин не лише гороху (Pisum sativum), кормових 

бобів (Vicia faba), тютюну (Nicotiana clevelandii), але і рослин вігни (Vigna 

sinensis) [22, 449].  

У процесі досліджень 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. 4.11).  

Утворення в живих клітинах таких включень (нуклеопротеїдних 

комплексів) можуть слугувати діагностичною ознакою присутності в 

рослинах ВЗМК. Вірусні включення являють собою ізометричні кристали 

0,4-0,8 мкм у поперечнику й овальні зернисті тільця розміром 2-6 мкм, які 

демонструють характерні хімічні реакції на білок [371]. За обробки тканин 

зародка гарячою (90о С) трихлороцтовою кислотою повністю гаситься 

світіння нуклеїнових кислот у ядрах і ядерцях і значно посилюється світіння 

білкових включень (рис. 4.11 а). В окремих клітинах зернисті включення 

вірусів утворювали невеликі агрегати розміром 2,8-3,0 мкм. В ендотелії вони 

траплялися значно рідше (рис. 4.11 в). У клітинах нуцеллуса й ендосперму 

вірусних включень не виявлено (рис. 4.11 а, в). Найбільшу кількість клітин з 

вірусними включеннями було виявлено в зародку й суспензорі (рис. 4.11 б, 

г), зокрема, 20-27 % клітин зародка містили вірус-індуковані включення 

[190]. 
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Рис. 4.11 Вірусні включення в тканинах зародка і сім‟язародків Ph. 

vulgaris 

Примітки: А – локалізація ядерних вірусних включень у зародку й їх 

відсутність в ендоспермі; Б – дифузні вірусні включення в клітинах 

суспензора; В – вірусні 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 – 

зовнішній інтегумент; ВІ – внутрішній інтегумент, НЦ – нуцеллус; ЗР – 

зародок; ЕС – ендосперм; СП – суспензор; стрілками показані вірусні 

включення. Фарбування акридиновим помаранчевим (1 : 10 000) 

 

4.5 Перебіг вірусних інфекцій в рослинах та культурах тканин і 

органів in vitro за дії комплексних антивірусних препаратів  

 

Вірусні хвороби рослин широко розповсюджені в природних 

угрупуваннях та агроценозах і поряд з іншими захворюваннями 
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спричинюють значні збитки у рослинництві. Методи боротьби з вірусними 

хворобами рослин передбачають застосування в основному профілактичних 

заходів, які зводяться до усунення джерела вірусної інфекції, селекції та 

вирощування вірусостійких сортів, а також контроль за поширенням вірусів 

переносниками. Позаяк репродукція вірусів тісно пов‟язана із метаболізмом 

рослини-хазяїна, застосування хімічних засобів, які пригнічують 

розмноження вірусів, призводять до порушення нормальних метаболічних 

процесів у рослинах та значно ускладнюють проблеми екологічної рівноваги 

в довкіллі. Всупереч певним позитивним результатам щодо антивірусної дії 

аналогів нуклеотидів та нуклеозидів (тіоурацилу, віразолу), тіазофуріну, 

піразофуріну, 8‟-азагуаніну тощо), циклічних сполук та оксазолів, 

застосування їх не набуло практичного значення з огляду на значну 

фітотоксичність, різну ефективність щодо різних вірусів та високу вартість 

при використанні у промислових масштабах [117, 331]. Окрім того, 

внутрішньоклітинний паразитизм вірусів на генетичному рівні потребує 

поглинання та доставки антивірусних препаратів безпосередньо в клітину, а 

наявність товстої клітинної стінки та кутикули заважають зв‟язуванню та 

проникненню речовин. Саме тому поряд з антиметаболітами як можливі 

антивірусні чинники нашу увагу привернули природні речовини, зокрема, 

нетоксичні щодо рослин мікробні полісахариди, а також поверхнево-активні 

компоненти, здатні забезпечувати зв‟язування препаратів з поверхнею 

рослинних тканин та проникнення їх в клітини. 

 

4.5.1 Вплив деяких антиметаболітів і ксенобіотиків на біологічну 

активність ВТМ 

Ґрунтуючись на традиціях і практиці досліджень інгібіторів фітовірусів, 

для попередньої оцінки антивірусної активності комплексних препаратів та 

їхніх складників, як модельні системи ми вибрали комбінації ВТМ з 

чутливими та надчутливими до цього вірусу рослинами [407]. Щодо дії проти 

ВТМ досліджували антиметаболіти (синтетичні сполуки, близькі за хімічною 
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будовою до метаболітів (речовин, що утворюються в процесі обміну, здатні 

займати місце метаболітів і тим самим порушувати обмін речовин) – аналоги 

піримідинової основи урацилу, зокрема 2-4-діоксогексагідро-1,3,5-триазин 

(ДГТ) та діацетил-ДГТ, а також ціаногуанідин (ЦГ), які інгібують пізні стадії 

репродукції фітовірусів [313] як можливі складові комплексних антивірусних 

препаратів із наступним випробуванням їх як засобів оздоровлення рослин. 

Комбінуючи речовини, що легко утилізуються в рослинних тканинах [31; 

162] і мають своїми мішенями різні метаболічні процеси, ми поставили за 

мету досягти у комплексному препараті високого антивірусного ефекту без 

помітної шкідливої дії на рослину та побудувати на цій основі ефективну 

систему оздоровлення і захисту рослин від вірусних інфекцій. Для створення 

комплексних препаратів на першому етапі необхідно було провести скринінг 

речовин на антивірусну активність щодо модельних вірусів і оцінити їх 

нетоксичність чи толерантність щодо рослин-хазяїв. Для цього препарати і їх 

суміші в різних концентраціях додавали до очищеної суспензії ВТМ (2-10 

мкг/мл) та інокулювали листя рослин, що реагують на інокуляцію даним 

вірусом утворенням локальних некрозів, а саме: D. stramonium, N. tabacum 

(сорт Імунний 580, надчутливий до ВТМ), та D. metel, який має лише 

напівнадчутливість до цього вірусу, яка виражається в утворенні локальних 

некрозів з наступною тотальною інфекцією, що часто призводить до 

летального наслідку для рослин [457].  

Досліди in vitro показали, що досліджувані поверхнево активні речовини 

(ПАР) типу алкансульфокислот (емульгатор Е-30) окремо та в комбінації з 

природними (дріжджовий манан) і синтетичними (ЦГ, ДГТ та діацетил-2,4-

діоксогексагідрo-1,3,5-триазин (ДА-ДГТ) сполуками по-різному 

пригнічували інфекційність ВТМ на різних рослинах-індикаторах (рис.4.12). 

При використанні речовин окремо найбільш ефективним щодо ВТМ 

виявився дріжджовий манан (ДМ): на 3-х видах рослин-індикаторів в 

концентрації 0,02 % він пригнічував інфекційність вірусу на 93-99 % і лише 

на рослинах виду N. sanderae, який, подібно до D. metel, належить до 
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напівнадчутливих до ВТМ рослин [457], виявився неактивним (дані не 

наведено). Високу активність щодо ВТМ мав також емульгатор Е-30 як ПАР; 

помірною дією щодо обох вірусів відзначалися ЦГ та діацетил-ДГТ. Причому 

антивірусна активність останнього виявилась дещо вищою за активність 

вихідної речовини – ДГТ. 

 

 

Рис. 4.12 Вплив ДМ, антиметаболітів і ксенобіотиків на інфекційність 

ВТМ щодо рослин D. stramonium, N. tabacum (сорт Імунний 580), D. metel 

Примітки. Концентрації речовин (у суміші з вірусом): ДМ (0,01 %), ЦГ 

(0,05 %), ДА-ДГТ(0,05 %), E-30 (0,025 %); ДМ (0,01 %) + ЦГ (0,05 %); у 2-,4- 

компонентних препаратах концентрація речовин зменшувалась відповідно у 

2 і 4 рази 

 

Комбінування двох і навіть 4-х речовин в одному комплексному 

препараті здебільшого супроводжувалось підсиленням антивірусної дії. 

Щоправда 4-х-компонентна комбінація, як правило, була менш ефективною, 

ніж 2-х-компонентна, особливо в комбінації ДМ+Е-30, очевидно тому, що 

концентрація ефективних речовин (ДМ та Е-30) у першому випадку 

зменшувалась завдяки розведенню їх ДА-ДГТ та ЦГ у 4 рази, а в другому – 

лише у 2 рази. 
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Вплив досліджуваних речовин на репродукцію ВТМ у листі чутливих до 

цього вірусу рослин тютюну вивчали за інфільтрації ними листової тканини 

до та після інокуляції. Дослідження показали, що антивірусна активність 

препаратів за профілактичного застосування в цілому була вищою, ніж за 

терапевтичного (рис. 4.13).  

 

0

20

40

60

80

100

120

Зн
иж

ен
ня

 ін
ф

ек
ці

йн
ог

о 
ти

тр
у 

ві
ру

су
, %

Препарати

профілактика

терапія

 

Рис. 4.13 Зниження інфекційного титру ВТМ в ізольованих листках 

чутливого до цього вірусу сорту тютюну N. tabacum в присутності ДМ 

(0,02%), ЦГ (0,1 %), ДА-ДГТ (0,1 %), Е-30 (0,25 %) та їхніх сумішей  

Примітки: концентрація окремих речовин у 2- і 4-компонентних 
сумішах відповідно у 2 і 4 рази нижча. Листя ін‟єковано препаратами 
(дослід) або водою (контроль) за (через) 30 хв до (після) інокуляції; зниження 
інфекційного титру виражено у відношеннях досліду до контролю (х100 %) 

 

Найбільш ефективними щодо репродукції ВТМ, як і у попередніх 

дослідах щодо інфекційності цього вірусу, виявились препарати ДМ та 

емульгатора Е-30. Висока антивірусна активність останнього, очевидно, 

значною мірою обумовлена фітотоксичністю препарату, про що свідчили 

ушкодження обробленої ним листкової тканини. ДГТ та ДА-ДГТ мали 
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середню ефективність і порівняно однакову як профілактичну, так і 

терапевтичну дію. ЦГ у жодному випадку достовірно не пригнічував 

репродукції ВТМ в рослинних тканинах. При комбінуванні випробуваних 

препаратів було досягнуто значного профілактичного (97 %) і 

терапевтичного (74 %) ефекту, незважаючи на те, що їхня концентрація в 

сумішах була відповідно у 2 і 3 рази нижчою, ніж при застосуванні кожного 

препарату окремо.  

Таким чином, при дослідженні впливу деяких антиметаболітів і 

ксенобіотиків на біологічну активність ВТМ нами встановлено інгібіторну 

дію щодо вірусу у дріжджового манану за використання його окремо чи в 

комбінації з деякими антиметаболітами, зокрема триазинами (ДГТ, діацетил-

ДГТ), ціаногуанідином та алкансульфокислотами (емульгатор Е-30). 

Ефективність досліджуваних препаратів залежала від способу застосування, 

їх комбінацій та видів рослини-хазяїна [455]. Оскільки концентрація кожного 

препарату в суміші була у 4 рази нижчою за таку в окремому препараті, 

отримані результати можуть свідчити про синергізм захисної дії або 

адитивну активність препаратів у суміші, а також про можливість зниження 

фітотоксичності емульгатора Е-30 за комбінованого використання. Слід 

зазначити, що пошкоджень тканини у варіанті із сумішшю антивірусних 

речовин не спостерігалось, а антивірусна активність комбінованих препаратів 

не поступалась такій токсичного Е-30. 

Отже, комбінування препаратів з різним характером дії на вірус і 

рослини має вищий ефект при застосуванні поверхнево активних речовин, а 

саме – алкансульфокислот у складі емульгатора Е-30. Недоліком його як 

допоміжної речовини та індуктора резистентності [165] є значна токсичність 

щодо рослинних тканин. Щоправда, комбінування ПАР з іншими, 

нетоксичними речовинами, завдяки розведенню токсичного Е-30, призводить 

до значного зменшення токсичності без значної втрати антивірусної 

активності композиційного препарату. Саме тому, при оздоровленні рослин 
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від вірусів та для досягнення кращого ефекту важливим є комбінування 

декількох речовин в одному препараті. 

 

4.5.2 Випробування комплексних препаратів для оздоровлення і 

регенерації рослин картоплі в культурі in vitro  

За результатами попередніх досліджень (розділ 4.5.1) було встановлено, 

що один із компонентів комплексного препарату – емульгатор Е-30, до 

складу якого входять поверхнево-активні речовини (ПАР) – 

алкансульфокислоти, хоча і має досить високу антивірусну активність, 

виявляв помітну токсичну дію на рослини. Оскільки, за нашими попередніми 

спостереженнями, рослинні клітини в культурі in vitro мають не меншу 

чутливість щодо токсичної дії ПАР типу алкансульфінокислот, виникла 

необхідність пошуку допоміжних речовин серед інших ПАР, у тому числі 

біологічного (бактеріального) походження (біоПАР). З цією метою 

досліджували вторинні метаболіти Pseudomonas sp [428]. Так, нами було 

досліджено три препарати метаболітів: 1) PS-17 – комплексний препарат, що 

складається з полісахариду та двох рамноліпідів – Rl-1 (монорамноліпід) та 

Rl-2 (дирамноліпід); 2) ПС – полісахарид; 3) РЛ – рамноліпіди. 

Випробування цих препаратів щодо інфекційності ВТМ в умовах in vitro 

показало (табл. 4.3), що комплекс полісахариду та рамноліпіду, як і 

рамноліпіди самі по собі у концентраціях 0,001-1 % суттєво пригнічував, в 

той час як полісахарид окремо не впливав, а в високій концентрації (1 %) 

навіть стимулював інфекційність вірусу на дурмані. 

У зв‟язку з отриманими даними важливо було дослідити вплив цих 

препаратів на проростання і схожість насіння рослин як тест на 

фітотоксичність. Попередні дослідження показали, що Е-30 був також 

токсичним щодо насіння і проростків тютюну та томатів. Оброблене 0,1 %-

ним розчином препарату насіння томатів взагалі не проросло, а насіння 

тютюну втратило схожість майже у 1,5 раза (порівняно з контролем). 0,01 %-

ні концентрації цього препарату дещо знижували схожість та енергію 
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проростання насіння тютюну і томатів, а 0,001 %-ні були на рівні контролю 

(дані не наведено). 

 

Таблиця 4.3 – Вплив вторинних метаболітів Pseudomonas sp. на 

інфекційність ВТМ in vitro 

Препарат 
Концентрація, 

% 

Кількість некрозів/ 
лист дурману Відношення 

Д/К, % у досліді 
(Д) 

у контролі 
(К) 

PS-17 

(Rl-1 + Rl-2 + 

ПС) 

1 33,9 140,4 24,1 

0.1 63,0 158,4 31,8 

0,01 50,4 72,0 70,0 

0,001 91.6 119,7 76,5 

РЛ 

(Rl-1 + Rl-2) 

1 39,5 119,6 33,0 

0,1 6,3 46,2 13,6 

0.01 139,6 180,2 77,1 

0,001 125,0 149,6 83,5 

ПС 

1 209,3 123,0 170,0 

0,1 113,8 128,9 88,2 

0,01 137,4 142,2 96,6 

0,001 141,2 135,2 103,9 

Примітки: тривалість контакту препаратів з ВТМ in vitro 30 хв; PS-17 – 

комплексний препарат, що складається з полісахариду та рамноліпідів Rl-1 і 

Rl-2, ПС – полісахарид, РЛ – рамноліпіди Rl-1 і Rl-2 

 

Перевірка дії препаратів PS-17 і РЛ на схожість та енергію проростання 

насіння тютюну (рис. 4.14) та томатів (рис. 4.15), показала, що вони у 

підвищеній концентрації (0,1 %) дещо негативно впливають на проростки, 

але в нижчій (0,001 %) – суттєво не впливають, або навіть стимулюють 

проростання насіння томатів.  

Порівняльне вивчення ПАР синтетичного (препарат Е-30) і біологічного 

походження (препарат PS-17) вони суттєво не відрізняються за здатністю 

пригнічувати інфекційність ВТМ на дурмані (рис. 4.16). На N. glutinosa PS-17 

виявився дещо менш активним у підвищеній концентрації. 
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Рис. 4.14. Вплив препаратів PS-17 (а) і РЛ (б) у різних концентраціях на 

проростання насіння тютюну сорту Імунний 580 

Примітка. Тут та на рис. 4.15 концентрації препаратів наведені в легенді 

до рисунків 

 

 

Рис. 4.15 Вплив препаратів PS-17 (а) і РЛ (б) у різних концентраціях на 

проростання насіння томатів сорту Ляна  

 

Таким чином, проведеними випробуваннями встановлено, що 

основними компонентами, які надають комплексному препарату PS-17 

здатність пригнічувати інфекційність фітопатогенних вірусів, є рамноліпіди, 

присутні в ньому. Препарати – як синтетичний (Е-30), так і РЛ та PS-17 у 

а б

а б

а б 

а б 



189 

концентрації 0,1 % негативно впливали на репродуктивну здатність цих 

рослин, знижуючи схожість та енергію проростання насіння тютюну і 

томатів. БіоПАР – у концентраціях, активних щодо фітопатогенних вірусів 

(0,01 %), є толерантними щодо життєво важливих (репродуктивних) функцій 

рослин. Ця властивість РЛ виявилась досить цінною для використання його 

як складового компонента комплексного препарату (КП), придатного для 

оздоровлення рослин від вірусів методами культури тканини. 

 

 

Рис. 4.16 Пригнічення інфекційності ВТМ препаратами Е-30 і PS-17 на 

листі D. stramonium (а) та N. glutinosa (б) 

 

З огляду на отримані у попередніх дослідах результати, нами було 

сформовано та випробувано 2 комплексні препарати (табл. 4.4). Основними 

складниками були: мікробні глікани, зокрема дріжджовий манан C. maltosa; 

антиметаболіти діацетил-2,4-діоксигексагідро-1,3,5-триазин і ціаногуанідин; 

алкансульфокислоти (в складі емульгатора Е-30) (КП 1) або вторинні 

метаболіти Pseudomonas sp. PS-17, в тому числі гліколіпіди та 

ліпополісахарид (ЛПС), що виконували функцію ПАР (КП 2). Зазначені 

комплексні препарати за складом відрізнялись один від одного наявністю 

алкансульфокислот в першому, і метаболітів Pseudomonas sp. (PS-17) у 

другому. Інші інгредієнти препаратів були однаковими (табл. 4.4).  
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Таблиця 4.4 – Компонентний склад комплексних препаратів (КП) 
 

Інградієнти КП 
КП – 1 

г/л  

КП – 2  

г/л 

Дріжджовий манан (ДМ) 0,2 0,2 

Діацетил-2,4-діоксогексагідро-1,3,5-

триазин (ДГТ) 
 

0,05 

 

0,05 

Ціаногуанідин (ЦГ) 0,05 0,05 

Алкансульфокислоти (емульгатор Е-30) 0,1 - 

Комплекс вторинних метаболітів 

Pseudomonas sp. (PS-17)  
- 0,1 

Примітка:  «-» – компонент відсутній 
 

При дослідженні фітотоксичної активності препаратів було встановлено, 

що вирощування здорових (неінфікованих вірусами) живців картоплі сорту 

Слов‟янка на середовищі із алкансульфокислотами в якості ПАР (КП-1), 

супроводжується інгібуванням росту і розвитку рослин (рис. 4.17). Рослини 

розвивались повільно, відставали в рості і не утворювали листя, коренів та 

пазушних бруньок. Деяке відставання в рості відмічено також у рослин, що 

вирощувались на середовищі з ПАР біологічного походження (КП-2), однак 

при цьому спостерігалось майже нормальне утворення коренів, листя та 

бруньок. 

З огляду на ці результати, згадані комплексні препарати (КП-1 і КП-2) 

були випробувані нами як засоби оздоровлення рослини картоплі від ХВК за 

культивування живців in vitro [163]. Дослідження проводили в наступних 

варіантах: 1) при безперервному культивуванні живців на середовищі МС із 

препаратами без пасування їх на нове середовище; 2) при періодичному 

пасуванні вірус-інфікованих живців на нове середовище з препаратами (КП-1 

або КП-2).  
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Рис. 4.17 Вплив КП-1 і КП-2 на ріст живців картоплі сорту Слов‟янка 

Примітки. КП (0,2 г/л) були додані до живильного середовища МС і 

містили поверхнево активні речовини: 1 – алкансульфокислоти (КП-1); 2 – 

вторинні метаболіти Pseudomonas sp. (КП-2); 3 – контроль 

 

Встановлено, що вже через 22 доби після висаджування живців на 

середовище з досліджуваними препаратами титр вірусного антигену значно 

знижувався порівняно з контролем. Причому, процеси приживання та 

регенерації рослин відбувались значно краще за використання в комплексних 

препаратах в якості ПАР природних, а не синтетичних сполук. У той же час 

обидва комплексних препарати інгібували репродукцію ХВК та сприяли 

елімінації вірусу з рослинної тканини. Так, КП-2, який містив метаболіти 

псевдомонад, виявився більш активним: у процесі безперервного 

культивування живців, інфікованих ХВК, спостерігалась повна елімінація 

вірусу на 49 день культивування і вірус методами ІФА не детектувався (рис. 

4.18).  
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Рис. 4.18 Вплив комплексних препаратів на накопичення антигена ХВК 

у живцях картоплі Слов‟янка в процесі безперервного культивування в 

середовищі з препаратами в умовах in vitro (результати ІФА). 

Примітка тут і на рис. 4.19. Титр вірусу в інфекційному соці рослин 

визначали в сендвіч-варіанті ІФА (якісний аналіз). За титр АГ приймали 

граничне розведення соку, за якого спостерігалось забарвлення в лунках 

такої ж інтенсивності, як і в кінцевій точці негативного контролю (здорова 

рослина) 

 

Концентрація антигену Х вірусу картоплі в рослинах-регенерантах 

також знижувалась в процесі пасажування живців картоплі на нові 

середовища з інгібіторами (рис. 4.19). При цьому концентрація вірусного 

антигену в рослинах-регенерантах зменшувалась, особливо у випадку 

регенерації рослин на середовищі, що містило препарат 2.  

Отримані результати свідчать про те, що між ПАР різного походження – 

синтетичних алкансульфокислот і вторинних метаболітів псевдомонад – для 

практичного використання слід надавати перевагу мікробним (біоПАР), 

зокрема рамноліпідам, позаяк вони не ушкоджують рослини картоплі при 

мікроклональному розмноженні в культурі in vitro. Враховуючи ще й те, що 

ці біоПАР не поступаються антивірусною активністю перед 
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алкансульфокислотами, вони можуть бути використані як допоміжні засоби 

при формуванні комплексних антивірусних препаратів широкого спектра дії. 
 

 

Рис. 4.19 Зміни в накопиченні антигену ХВК в живцях картоплі сорту 

Екстаз у процесі пасажування на середовищі з комплексними препаратами 

КП-1 і КП-2 in vitro.  

Примітка. Концентрація КП – 0,2 г/л   

 

4.5.3. Культура in vitro вірус-інфікованих калюсу квасолі і сої та 

елімінація вірусу з клітин за дії ліпосомальних препаратів гліканів. 

Одним із заходів з оздоровлення рослин від вірусних захворювань є 

культивування рослинних тканин в умовах in vitro, у поєднанні із методами 

термотерапії, хіміо- та електротерапії, соматичного ембріогенезу та культури 

верхівкових меристем [439]. При культивуванні тканин in vitro у поєднанні з 

застосуванням хімієтерапії, як оздоровчий засіб в культурі рослинних тканин 

найбільшу популярність набув рибавірин (віразол) і його похідні [168]. Так, 

використання рибавірину забезпечувало елімінування вірусів у 74,4-75 % 

регенерантів яблуні, інфікованих Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV), 

Apple stem grooving virus (ASGV) та Apple stem pitting virus (ASPV), а в 

комбінації з оселтамівіром – 100 % оздоровлення рослин винограду від 

Grapevine fleck virus [168, 454]. Незважаючи на досить обнадійливі 
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результати, отримані за використання рибавірину в культурі тканин, 

основним недоліком препарату є його висока фітотоксичність щодо 

рослинної тканини, що заважає отриманню високого виходу оздоровлених 

рослин.  

Позаяк деякі віруси бобових можуть передаватись від покоління до 

покоління через насіння із досить високою частотою, і, тим самим, значно 

знижувати репродукцію та врожайність квасолі, термотерапія та хімієтерапія 

із залученням методу культури калюсних клітин вбачається одним із 

перспективних методів оздоровлення уражених рослин бобових [164, 303, 

308, 371]. 

Так, за результатами наших досліджень було встановлено (див. розд. 

4.5.1., 4.5.2), що ефективність грибних полісахаридів як антивірусних 

чинників зростає в присутності таких поверхнево активних речовин (ПАР 

або сурфактантів) як гліколіпіди, зокрема, рамноліпіди псевдомонад. На 

основі гліколіпідів, зокрема рамноліпідів Pseudomonas sp. SP-17 та інших 

гліканів з дріжджів і базидіоміцетів за принципами супрамолекулярної хімії 

було сформовано ряд ліпосомальних глікан-гліколіпідних комплексів (ГГК) 

[131]. Два з них, а саме ГГК-3 та ГГК-4, отриманих на основі водорозчинного 

глюкану Ganoderma adspersum (ГГК-3) або на основі суми гліканів (манан 

Candida maltosa, глюкан G. adspersum, глюкуроноксиломанан Tremela 

mesenterica) (ГГК-4), ми використали у своїй роботі.  

З метою вивчення можливостей оздоровлення вірус-інфікованих рослин 

квасолі та сої і отримання безвірусного посівного матеріалу цих культур, нам 

належало дослідити вплив вірусної інфекції на калюсоутворення і 

культивування калюсів квасолі і сої в культурі тканин in vitro, а також 

дослідити антивірусну активність ліпосомальних ГГК в культурі калюсних 

клітин. Втім, попередньо необхідно було дослідити вплив вірусних інфекцій 

на калюсоутворення та адаптувати культури до випробування антивірусних 

речовин. 
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Для дослідження впливу вірусної інфекції на калюсоутворення та 

культивування калюсів квасолі і сої в культурі тканин in vitro 

використовували такі види експлантів: сім‟ядолі, зрілі та незрілі зародки, 

листки, а також міжвузля. З метою оптимізації процесів калюсоутворення 

експланти висаджували на середовище Мурасіге-Скуга [241] або Гамборга-

Евелега (В5) [99]. Було встановлено, що на середовищі Мурасіге-Скуга, рН 

5,6-5,8 калюс із сім‟ядолей, зародків і листкових дисків сої не утворювався. 

Відтак на наступному етапі досліджень для ініціації утворення калюсу сої 

використовували середовище В5. Культури вирощували в термостаті в 

діапазоні температур 21-24 ºС. На 20-й день у деяких колбах спостерігалося, 

хоча і дещо слабке, калюсоутворення (рис. 4.20). Різниці у швидкості росту, 

консистенції та кольорі калюсу, отриманого з інфікованого ВМС та 

здорового насіння сої не спостерігалось. 

 

 

Рис. 4.20 Культура калюсу сої сорту “Анжеліка”, отриманої з насіннєвих 

зародків здорового (а) та інфікованого ВМС насіння (б) 
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Калюс із листкових дисків наростав дещо швидше, мав світло-жовте або 

темно-жовте забарвлення, у центрі колонії формувалось щільне осердя (рис. 

4.21).  

 

Рис. 4.21 Калюсна культура сої, отримана з листкових дисків здорових 

(а) та інфікованих (б) рослин сої сорту «Анжеліка» 

 

Зважаючи на невисоку інтенсивність росту калюсної тканини, а також 

швидке спонтанне старіння культури та відмирання клітин калюсу сої 

спонукало нас дослідити процес формування калюсу із здорових та 

інфікованих рослин квасолі. Для отримання вірус-інфікованої культури 

калюсних клітин використовували рослини квасолі з симптомами вірусного 

ураження (яскраво вираженої жовтої мозаїки листкової пластинки, 

індуковані ВЖМК, та жовто-зеленої мозаїки – за інфікування ВЗМК). 

Калюсоутворення спостерігали вже через 20 діб після висаджування на 

поживне середовище дисків з інфікованих ВЖМК рослин. На відміну від 

калюсу сої, калюс, генерований з листя квасолі, за консистенцією був 

надзвичайно м‟який і ослизнений, без щільних осердь (рис. 4.22) [168, 458].  
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Рис. 4.22 Формування калюсу із листкових дисків квасолі, здорової (а) та 

ураженої ВЖМК (б, в) (середовище Гамборга, рН 5,5). 

 

Через місяць після пасажу культури калюс різко змінював забарвлення, 

набував коричневого кольору і ставав в‟язким, що робило його непридатним 

для подальшого використання. Калюсна тканина з м‟якою консистенцією, 

через 2-2,5 місяці некротизувалась та зморщувалась, а іноді і відмирала (рис 

4.23). 

 

Рис. 4.23 Культура калюсних клітин квасолі, ураженої ВЖМК 

Примітки:  а – молода культура; б– старіюча культура; в – експлант, що 

загинув  

 

Розвиток калюсної тканини з різних ділянок одного й того ж листка 

відбувався нерівномірно: частина експлантів гинула, не утворюючи 

калюсних клітин. Причому, це мало місце при вирощуванні калюсу на всіх 
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випробуваних поживних середовищах. Відмічені ознаки ККК квасолі, 

ураженої ВЖМК, а також невисока інтенсивність росту калюсної тканини, 

певно, обумовлені високою патогенністю цього вірусу щодо рослин квасолі і, 

очевидно, накопиченням великої кількості фенольних сполук, які суттєво 

стримували ріст тканини та призводили до старіння клітин і некротизації 

тканини в цілому. 

У процесі дослідження впливу ВЗМК на розвиток ККК було виявлено, 

що, калюс як із фрагментів листків, так і з міжвузля квасолі наростав досить 

інтенсивно, мав щільну структуру, характерне світло-жовте або біле 

забарвлення, не «водянистої» консистенції, дещо крихкий, але з тривким 

осердям (рис. 4.24). Калюсоутворення спостерігали вже через тиждень після 

висаджування експлантів, пасаж культури проводили раз у місяць. У цілому 

калюс виглядав однаково як зі здорових рослин, так і з рослин, уражених 

ВЗМК. Слід також зазначити, що більш придатними для отримання калюсу 

були експланти, отримані з міжвузля та ділянок листка вздовж центральної 

жилки. 

 

Рис. 4.24 Формування калюсу з рослин квасолі, уражених ВЗМК 

Примітки: а – експланти з листя; б – експланти з міжвузля; в – ККК 30-

добового віку 

 

Для дослідження антивірусної активності ліпосомальних ГГК в 

калюсній культурі нами спершу було визначено їхнє відношення щодо 

калюсних тканин. Дослідами було встановлено, що ГГК-3 та ГГК-4 за 
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концентрації їх у живильному середовищі, рівному 500 мг/л, а останній і 

нижчій концентрації (50-100 мг/л) мали токсичну дію щодо калюсу. Відтак у 

подальших дослідах випробовували лише ГГК-3 в концентрації 100 та 10 

мг/л. У результаті подальших дослідів було встановлено, що ГГК-3 не 

проявляв вираженої згубної дії щодо калюсної тканини in vitro за вмісту його 

в середовищі 10-100 мг/л у порівнянні з контролем.  

Здатність ГГК-3 впливати на репродукцію ВЗМК у культурі in vitro 

оцінювали за результатами полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною 

транскрипцією зразків калюсу, отриманого з експлантів квасолі, інфікованих 

ВЗМК та вирощених на поживному середовищі з додавання ГГК-3 та без 

нього. 

Нами було встановлено наявність продуктів синтезу ВЗМК у 

контрольних зразках калюсу, отриманого на поживному середовищі В5 без 

додавання ГГК-3 та у вихідному листку квасолі, інфікованого цим вірусом. 

Про це свідчить наявність продукту ампліфікації нуклеотидної послідовності 

391 п.н. – фрагмента гена, що кодує синтез білка оболонки вірусу. У зразках 

калюсу, отриманого на середовищі із додаванням ГГК-3, відповідних 

продуктів вірусної РНК виявити не вдалося (рис. 4.25). 

Таким чином, в результаті проведених досліджень in vitro встановлено 

патологічний вплив ВЖМК на ріст та розвиток ККК, тоді як ВМС і ВЗМК 

суттєво не впливали на процеси формування та ріст калюсу [458]. У калюсній 

тканині, отриманій з ВЗМК-інфікованої квасолі та культивованій впродовж 

10 тижнів на середовищі В-5 у присутності ліпосомального глікан-

гліколіпідного комплексу (10-100 мг/л) відбувається повне пригнічення 

репродукції та поступова елімінація вірусу. Ці дані можуть слугувати певною 

передумовою для розробки технології оздоровлення рослин від вірусних 

інфекцій з використанням калюсних культур та антивірусно-активних ГГК на 

ліпосомальній основі. 
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Рис. 4.25 Електрофореграма продуктів ЗТ-ПЛР аналізу продуктів 

синтезу ВЗМК в зразках калюсу, отриманого на середовищі з ГГК-3 

Примітки: 1-3 – ВЗМК-інфікований калюс; 1 – 0,1 мг/мл, 2 – 0,01 мг/мл; 

3 – без додавання ГГК, К+
 – позитивний контроль (вихідний листок) 

 

Отримані результати можуть бути використані у біотехнології рослин, 

що, разом із традиційними методами селекції, дозволить вдосконалювати 

технології оздоровлення і захисту рослин від хвороб вірусної етіології, а 

також в якості модельної системи для проведення скринінгу і випробування 

антивірусних засобів у культурі калюсних клітин [31, 168]. 

 

Результати, викладені у розділі, опубліковані в наступних роботах: [31, 

163, 168, 419, 421, 433, 441, 442, 448, 455, 458]. 

~390 п.н. 

Відсутність ВЗМК 
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РОЗДІЛ 5 

БІОЛОГІЧНІ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА СЕРОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

(+)РНК-ГЕНОМНИХ ВІРУСІВ 

 

5.1 Біологічні властивості ізолятів ВЖМК 

 

Вірус жовтої мозаїки квасолі (ВЖМК) широко розповсюджений і має 

велике різноманіття штамів та ізолятів. Наразі відомо більше як 2000 штамів 

та ізолятів ВЖМК [414], але чітких критеріїв для їхньої класифікації не існує. 

У порівнянні з іншими потівірусами, ВЖМК відзначається відносно 

широким колом рослин-хазяїв, його ізоляти відрізняються за своєю 

патогенністю та серологічними властивостями. Вивченню штамового 

різноманіття ВЖМК та розробці ефективних методів ідентифікації збудників 

захворювань, викликаних цим вірусом, в світі приділяється значна увага. 

Кількість нових охарактеризованих штамів чи ізолятів ВЖМК зростає з 

кожним роком [151, 390].  

В Україні в різні роки були виділені ізоляти ВЖМК із квасолі, бобів 

[461], конюшини [404] та люпину [405, 425], а також було встановлено 

наявність збудників в посівах цих культур за допомогою методів ЗТ-ПЛР та 

ІФА [402, 473]. Із рослин сої ВЖМК був виділений Білик в 1967 році [406]. 

Цей ізолят автором було віднесено до типового штаму ВЖМК.  

У 2010 р. [430] із рослин сої, інфікованих ВЖМК та ВМС (змішана 

інфекція) за допомогою пасування вірусу на різних рослинах 

диференціаторах нами було отримано генетично гомогенну популяцію 

ВЖМК. Для детальної характеристики виділеного ізоляту необхідно було 

дослідити його біологічні, фізико-хімічні та антигенні властивості. 

Досліджуваним ізолятом ми штучно інокулювали 19 видів сіянців 

культурних та дикорослих рослин із 8 родин. За результатами біологічного 

тестування було встановлено, що в коло рослин-хазяїв вірусу ввійшли 

рослини родин Aizoaceae (Tetragonia expansa L.), Amaranthaceae (Gomphrena 
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globosa L.), Chenopodiacea (Ch. alba L., Ch. аmaranticolor (Coste & A. Reyn.), 

C. quinoa Willd.), Fabaceae (Dolichos biflorus L., Phaseolus vulgaris L., Vicia 

faba L., Lupinus luteus L., Glycine soja L., Vigna sinensis (L.) Savi ex Hassk.), 

Solanaceae (Petunia hybrida Villm). Отримані дані свідчать про те, що для 

досліджуваного ізоляту характерно широке коло уражуваних рослин також 

поза межами родини бобових. І навпаки, безсимптомними хазяями з 

негативною зворотною інокуляцією (тріада Коха) були: Cucumis sativus L. 

(Cucurbitaceae), Lycopersicum esculentum Mill, Capsicum annuum L., N. 

tabacum L., cvs. Samsun, Datura stramonium L., Datura metel L. (Solanaceae) 

[430].  

Типовими штамами ВЖМК вважають ізолят Scott‟s B-25 та ізоляти, 

виділені із Gladiolus sp. [28]. Дані порівняння симптомів, індукованих соєвим 

ізолятом та типовим штамом ВЖМК на різних індикаторних рослинах 

наведено в табл. 5.1. На листках квасолі сорту Первомайська досліджуваний 

вірус викликав симптоми типової мозаїки у вигляді яскравої жовто-зеленої 

хлоротичної плямистості (рис. 5.1 а, в). Мозаїчність листя не зникала до 

кінця вегетації рослини, і з часом вся листкова пластинка набувала жовтого 

забарвлення (рис. 5.1 г). Уражені рослини були низькорослими, із 

вкороченими міжвузлями та деформованими бобами. Молоді листки часто 

скручувались, при цьому листок згинався в бік черешка, що є характерним 

симптомом для ВЖМК [414]. Жилки на листках інфікованих рослин квасолі 

поступово набували світло-жовтого кольору, розвивався так званий хлороз 

жилок. Саме ця ознака відрізняє ВЖМК від ВЗМК, за інфікування яким 

жилки та міжжилкові ділянки на листках стають темно-зеленими. За 

ураження квасолі сорту Black Valentine досліджуваним ізолятом 

спостерігалась некротизація мозаїчних ділянок на старіших листках, яка, як 

правило, поширювалась на всю листкову пластинку і листок згодом засихав 

та відпадав (рис. 5.1 б) [447, 449].  
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Таблиця 5.1 – Реакції рослин на інфікування соєвим ізолятом та 

типовим штамом ВЖМК*
 

Вид рослини 
Характерні вірусні симптоми 

ВЖМК (соєвий ізолят) B-25 (типовий штам) 
 

Aizoaceae 

Tetragonia expansa L. 
Численні некрози через 1-2 

тиж. після інфікування  

Некротичні локальні ураження 

Amaranthaceae 

Gomphrena globosa L. 

Локальна інфекція, некротичні 
локальні ураження з червоним 
краєм 

Кільцеві некрози неправильної 
форми, коричневого або 
червоного кольору 

Chenopodiacea 

Ch. alba L. Хлоротичні локальні некрози Локальні некрози 

Ch. аmaranticolor 

(Coste & A. Reyn.) 

Хлоротичні локальні некрози 
з краєм, системне пожовтіння 

жилок, скручування листків 

Через 2 тижні блідо-жовті 
цяточки, пізніше 
некротизуються. Системна 
крапчастість інокульованих 

листків і відрослих C. quinoa Willd. Хлоротичні локальні некрози 

Atriplex hortensis L. Хлоротичні локальні некрози Хлоротичні локальні некрози 

Fabaceae 

Dolichos biflorus L. 
Відставання в рості, некротиз. 
верхівки 

- 

Phaseolus vulgaris L. 

Системна жовта мозаїка, 
деформації листкової 
пластинки, некротизація 
листка, низькорослість, 
плямистість бобів 

Плямистість. Листкова 
пластинка рівна. Некротизація 
верхівки, системна мозаїка 

Vicia faba L. 

Яскрава жовто-зелена мозаїка, 
системне поширення, 
некротизація листка 

Хлороз жилок, жовто-зелена 
плямистість, зморшкуватість і 
деформації листкової 
пластинки, системне поширення 
вірусу 

Lupinus luteus L. 
Некротичні локальні 
ураження 

Вузькі, злегка деформовані 
листки, на розвинених – мозаїка. 

Glycine soja L. 
Жовта плямистість усієї 
листкової пластинки  

Системна мозаїка 

Pisum sativum L. 
Системне ураження Некроз верхівки, системна 

мозаїка 

Malvaceae 

Abelmoschus esculentus L. Системне ураження - 

Примітка. У таблиці наведено результат біологічного тестування за 

механічної інокуляції рослин соком з уражених рослин; «-» – відсутність 

симптомів 
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Рис. 5.1 Симптоми мозаїки на листках Phaseolus vulgaris L., ураженої 

ВЖМК 

Примітки: а, в, г – симптоми мозаїки на листках квасолі сорту 

Первомайська; б – некротизація листкової пластинки квасолі сорту Black 

Valentine  

 

На інокуляцію досліджуваним вірусом рослини Ch. аmaranticolor (Coste 

& A. Reyn.) та C. quinoa Willd реагували утворенням хлоротичних плям чи 

локальних некрозів на інокульованих листках, однак в рослинах Ch. 

amaranticolor вірус поширювався системно по всій рослині. Рослини 

Trifolium repens L., (Fabaceae), Cucumis sativum L. (Cucurbitaceae), Nicotiana 

glutinosa L., N. rustica L. (Solanaceae), Vigna sinensis (L.) Savi ex Hassk. 

(Leguminosae), Amaranthus retroflexus L. (Amaranthaceae) виявились 

нечутливими до вірусу. 

Перші симптоми жовтої мозаїки за ураження сої проявлялись через 6-14 

діб на інокульованих листках у вигляді жовтуватого посвітління жилок. 
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Згодом на інокульованих та молодих листках з‟являлась жовта плямистість 

вздовж головних жилок, яка не зникала до кінця вегетації рослини. Листкова 

пластинка була рівною, без гофрованості та пухирчастості. Спостерігалось 

ледь помітне скручування листків. Рослини не відставали у рості. На бобах 

ознаки захворювання були відсутні.  

Рослини гороху посівного Pisum sativum L. уражувались вірусом 

системно. Інокульовані листки були без чітких ознак вірусної інфекції, однак 

інколи спостерігалась мозаїчна штрихуватість листків по всій рослині, а 

молоді листки, що з‟явились після інокуляції, як і пазушні бруньки були 

деформовані, меншого розміру та жовтуватого кольору (рис. 5.2 а).  
 

 

Рис. 5.2 Симптоми на рослинах Pisum sativum L., уражених ВЖМК 

(ізолят із сої) 

Примітки: а – деформація та пожовтіння пазушних бруньок; в –

деформація і мозаїчна штрихуватість листків (2) та пожовтіння листкової 

пластинки (3) 

 

Посвітління жилок на уражених рослинах гороху спостерігалось після 

появи на листках слабкої плямистості. Верхні молоді листки інфікованих 

рослин були дрібнішими, ніж у здорових, їхні краї дещо закручувались 

догори, а згодом жовтіли (рис. 5.2 б). За інфікування молодих проростків 

а б 
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симптоми хвороби були значно суворішими, ніж за ураження у фазі цвітіння. 

Симптоми вірусної інфекції спостерігались вже через 2 тижні після 

інокуляції, тому саме рослини Pisum sativum L. ми використовували з метою 

накопичення вірусу для подальших експериментів. 

Рослини бобів садових реагували на інфікування ізолятом із сої 

утворенням яскравої мозаїки на інокульованих та молодих листках (рис. 5.3).  

 

 

Рис. 5.3 Симптоми на рослинах Vicia faba, уражених ВЖМК (ізолят із 

сої) 

Примітки: а – хлороз жилок та листкової пластинки; б – мозаїчна 

плямистість листків; в – локальні некротичні ураження листкової пластинки 

 

Розвиток патологічних процесів в інфікованих рослинах 

супроводжувався хлорозом жилок на інокульованих та верхніх молодих 

листках вже через 8-10 днів після інфікування; згодом на листковій пластинці 

з‟являлись жовтуваті, ледь помітні хлоротичні цятки (рис. 5.3 а), які з часом 

збільшувались у розмірі (рис. 5.3 б). Через 2-3 тижні після появи симптомів 



207 

системного ураження на листках утворювались некрози у вигляді бурих 

концентричних кілець, які не перешкоджали поширенню вірусу (рис. 5.3 в). 

Причому, досить часто спостерігалось «випадіння» некротичних плям – на 

місці локального некрозу утворювались перфорації. 

На листках новозеландського шпинату Tetragonia expansa L. вірус 

викликав численні місцеві некрози через 2 тижні після інокуляції, а на 

листках Gomphrena globosa L. – кільцеві некротичні плями неправильної 

форми червонуватого кольору, що є характерними ознаками для типового 

штаму ВЖМК (див. рис. 3.7; рис. 3.8). Системне поширення вірусу 

спостерігалось за механічної інокуляції рослин бамії. Вірус викликав 

скручування, гофрованість та зморшкуватість листків. Тому дану рослину 

можна рекомендувати для ідентифікації вірусів. 

Для більш детальної характеристики ізолятів ВЖМК, що циркулюють в 

агроценозах України на посівах не лише сої, а й квасолі та люпину, нами 

було досліджено коло рослин-хазяїв виділених ізолятів та реакції рослин-

індикаторів на інфікування вірусами. Так, окрім ізоляту ВЖМК із сої 

досліджували ізоляти, виділені із квасолі звичайної (сорт Первомайська) та 

люпину жовтого кормового (сорт Обрій). Наявність інфекції в зразках було 

підтверджено методами DAS-ELISA та біологічного тестування. 

За результатами досліджень кола рослин-хазяїв нами було констатовано, 

що всі три ізоляти вірусу не відрізнялись за здатністю інфікувати рослини 

родин Aizoaceae, Amaranthaceae, Chenopodiacea, Fabaceae та Solanaceae, 

кількістю чутливих видів та ступенем ураження інокульованих рослин. 

Рослини родин Cucurbitaceae, Leguminosae (Vigna sinensis L.) та деякі види 

Solanaceae (Lycopersicum esculentum Mill, Capsicum annuum L., N. tabacum L. 

cvs. Samsun, Datura stramonium L., D. metel L.) виявились не чутливими до 

вірусу. 

Для дослідження біологічних характеристик вірусних ізолятів нами 

застосовувався метод біологічного тестування на рослинах-індикаторах 

(табл. 5.2).  
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Таблиця 5.2 – Реакції рослин-індикаторів на інокуляцію різними 

ізолятами ВЖМК* 

Вид рослини 

Ізоляти ВЖМК 

ВЖМК із сої ВЖМК із квасолі ВЖМК із 
люпину 

Tetragonia 

expansa L. 

Локальні некрози 
через 1–2 тижні 
після інфікування  

Посвітління жилок, 
світло-жовта 
мозаїка, деформація 
стебла 

Посвітління 
жилок, мозаїка, 
деформація 
стебла 

Gomphrena 

globosa L. 

Локальні некрози з 
червоним краєм 

Локальні некрози з 
червоним краєм 

Локальні некрози 
з червоним краєм 

Chenopodium 

album L. 

Хлоротичні локальні 
некрози 

Хлоротичні локальні 
некрози 

Хлоротичні 
локальні некрози 

Ch. 

аmaranticolor 
(Coste & A. Reyn.) 

Хлоротичні локальні 
некрози, системне 
пожовтіння жилок, 
скручування листків 

Хлоротичні локальні 
некрози 
інокульованих і 
відрослих листків 

Хлоротичні 
локальні некрози 
інокульованих і 
відрослих листків 

Phaseolus 

vulgaris L. 

Системна жовта 
мозаїка, деформація 
листкової 
пластинки, 
некротизація листка, 
низькорослість 

Плямистість. 
Листкова пластинка 
рівна. Локальні 
некрози, системна 
мозаїка 

Системна жовта 
мозаїка, локальні 
некрози 

Vicia faba L. 

 

Яскрава жовто-

зелена мозаїка, 
коричневі некрози з 
рівним краєм 

Жовто-зелена 
плямистість, тоталь-

на некротизація 
листків та верхівки 

Яскрава жовто-

зелена мозаїка, 
системне поши-

рення вірусу 

Lupinus luteus L. 
Некротичні локальні 
ураження 

Вузьколистість, 
деформація, мозаїка 
листка 

Вузьколистість, 
деформація, 
мозаїка листка 

Pisum sativum L. 

Системне ураження, 
деформація 
верхівки, 
коротковузля 

Системне ураження, 
деформація верхівки 

стебла, 
коротковузля 

Системне 
ураження, 
деформація 
стебла, 
коротковузля 

Nicotiana rustica 

L. 

Хлоротичні локальні 
некрози 

Некротичні локальні 
ураження 

Некротичні 
локальні 
ураження 

 

Встановлено, що всі досліджувані ізоляти викликали посвітління жилок, 

хлоротичну плямистість листкової пластинки досліджуваних бобових 
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рослин, яка згодом переходила в мозаїчність, відставання в рості та 

пригнічення уражених рослин-хазяїв. Перші симптоми жовтої мозаїки 

з‟являлись у вигляді жовтуватого посвітління жилок на молодому листі через 

6-12 днів після ураження і не зникали до кінця вегетації. Однак, на рослинах 

коров‟ячого гороху (Vicia faba L.) та новозеландського шпинату (Tetragonia 

expansa L.) симптоми та ступінь ураження варіювали в залежності від 

ізоляту. 

Так, як вже зазначалось, ізолят ВЖМК із сої на рослинах Vicia faba L. 

викликав захворювання мозаїчного типу, часто з некротичною плямистістю 

(див. рис. 5.3). Некрози, спричинені цим ізолятом, мали локальний характер і 

проявлялись у вигляді концентричних кілець або кільцевих плям, тоді як за 

інокуляції рослин Vicia faba L. ізолятами із квасолі та люпину спостерігалось 

системне поширення вірусу, яке супроводжувалось жовто-зеленою мозаїкою 

та подальшою тотальною некротизацією стебла і верхівки, що призводило 

врешті-решт до загибелі інфікованої рослини (рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4 Рослини Vicia faba L., інфіковані ВЖМК (ізолят із квасолі) 

Примітки: а – локальні некротичні ураження листкової пластинки; б – 

системна некротизація рослини 
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Ізоляти різнились між собою за реакціями рослин новозеландського 

шпинату Tetragonia expansa. Так, ізоляти ВЖМК, виділені із квасолі та 

люпину через 8-10 днів після інфікування спричинювали розвиток системної 

інфекції рослин, яка проявлялась у вигляді посвітління жилок на початку 

розвитку інфекційного процесу (рис. 5.5 а), з поступовою появою жовтої 

хлоротичності міжжилкових ділянок (рис. 5.5 б) та деформації листків і 

розвитку вкорочених міжвузлів (рис. 5.5 в). У той же час ізолят ВЖМК, 

виділений із сої, на інокульованих листках тетрагонії спричинював чисельні 

дрібні некрози, що супроводжувались локалізацією вірусної інфекції (див. 

розділ 3.1, рис. 3.7). 

 

Рис. 5.5 Листки рослин Tetragonia expansa L., інфіковані ВЖМК (ізолят 

із квасолі) 

Примітки: а – посвітління жилок на початку розвитку інфекційного 

процесу; б – мозаїчна плямистість листкової пластинки; в – деформація 

листків 

 

Таким чином, порівняльний аналіз кола рослин-хазяїв досліджуваних 

ізолятів дозволив встановити, що ізолят ВЖМК із сої дещо відрізнявся від 

типового штаму та ізолятів, які були виявлені в Україні раніше: зокрема, на 

бобах вірус викликав чітко виражену мозаїку у вигляді яскравої жовтої 

плямистості та локальних некрозів, які не обмежували поширення вірусної 

інфекції. Дані ознаки не спостерігались у вірусів, виявлених на бобових в 
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Україні раніше. Експериментальне коло рослин-хазяїв для досліджуваного 

ізоляту є значно ширшим і включає рослини із родин Aizoaceae, 

Amaranthaceae, Chenopodiacea та Malvaceae. 

На відміну від штамів, описаних в Україні у попередні роки, 

досліджуваний ізолят викликав некротизацію всієї листкової пластинки 

рослин квасолі і значно більшу системну крапчастість, ніж типовий штам, 

однак вірус не уражував локально листя махорки (Nicotiana rustica), що є 

ознаками характерними для некротичних штамів ВЖМК. За характером 

симптомів, індукованих на рослинах Vicia faba L. та Tetragonia expansa L., 

соєвий ізолят ВЖМК також відрізнявся від ізолятів, що циркулюють в 

посівах квасолі та люпину. За реакціями рослин-індикаторів на інокуляцію 

вірусом виділений ізолят із сої можна віднести до групи 

середньовірулентних, в той час як ізоляти, виділені із квасолі та люпину – до 

некротичних штамів ВЖМК. 

 

5.2 Фізичні властивості вірусів квасолі 

 

Загальновідомо, що процес ідентифікації вірусів досить тривалий і 

починається з виявлення в біоценозі рослин з вірусоподібними симптомами. 

Подальші лабораторні дослідження дозволяють визначити конкретний вид 

або штам цього вірусу. Особливе значення при цьому приділяють оцінці 

біологічних властивостей вірусів, які обумовлюють характерні реакції 

рослин у відповідь на інфекцію. Чіткі і специфічні симптоми є основним 

критерієм, за яким віруси і їх штами розрізняються між собою. Для кожного 

вірусу характерна своя точка температурної інактивації (ТТІ), тобто гранична 

температура за якої зберігається інфекційність вірусної частки і ця ознака 

враховується при ідентифікації вірусів і їхніх штамів. Іншою важливою 

характеристикою фітовірусів є граничне розведення інфекційного соку 

(ГРС), за якого зберігається здатність останнього уражувати рослини; ГРС 

відображає початкову концентрацію вірусу в тест-рослині. Про стабільність 
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або лабільність вірусу свідчить такий показник, як період збереження 

інфекційності соку (ПЗІ) за кімнатної температури. Таким чином, вивчення 

фізичних властивостей вірусу є необхідною умовою для загальної 

характеристики вірусів та контролю вірусних хвороб рослин. 

Досліджуючи вплив температури на інфекційність ізоляту ВЖМК, 

виділеного із сої, ми встановили, що цей патоген досить стійкий щодо впливу 

температури та умов зберігання. Точка температурної інактивації 

досліджуваного вірусу знаходиться в межах 60-65 ºС; за кімнатної 

температури період збереження інфекційності в соці становив 2-3 доби, а за 

4º C при додаванні 0,02 % азиду натрію вірус зберігав інфекційність близько 

2 місяців. Активність вірусу втрачалась при розведенні соку у 10
-4

 - 10
-5

 разів, 

тобто концентрація вірусу в рослині була досить високою (табл. 5.3). 

 

Таблиця 5.3 – Фізичні властивості ВЖМК (ізолят із сої) 

Фізичні 
характеристики 

Результати 

ТТІ, ºC 
25

 

+ + + 

50 

+ + + 

55 

+ + 

60 

+ 

65 

00 

70 

00 

75 

00 

80 

00 

ГРС, разів 
10

 

+ + + 

10
-1 

+ +  

10
-2

 

+++ 

10
-3

 

+ + 

10
-4

 

+ 

10
-5

 

00 

10
-6

 

00 

10
-7

 

00 

ПЗІ, діб  
0

 

+ + + 

1 

+ + + 

2 

+ +  

3 

 +  

4 

00 

5 

00 

6 

00 

7 

00 

Примітки, тут та в табл. 5.4: + + + – значна кількість локальних некрозів; 
+ +  –  помірна кількість локальних некрозів; + – поодинокі некрози; 00 – 

відсутність некрозів; ТТІ – точка температурної інактивації; ГРС – граничне 
розведення інфекційного соку; ПЗІ – період збереження інфекційності соку 

 

Для виділення вірусу інфіковане листя гороху відбирали в момент 

максимального накопичення вірусів, а саме: через 14-20 днів після інокуляції. 

Очищення та концентрування вірусу проводили з використанням 
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модифікованого нами методу отримання очищених вірусних препаратів за 

Huttinga (див. розділ 3.1) [129]. В опалесціюючій зоні градієнтної пробірки на 

відстані 3 мм від меніска було виявлено вірусні частки без домішок 

рослинних білків. Електронно-мікроскопічні дослідження морфології і 

модальної величини вірусних часток в очищених вірусних препаратах 

показали наявність звивистих, ниткоподібних частинок розміром 750-760 нм 

(рис. 5.6). За довжиною часток та морфологією, отриманий ізолят ВЖМК не 

відрізнявся від потівірусів, описаних в літературі [6]. 

 

 

Рис. 5.6 Електронограма очищеного препарату ВЖМК (а) та окремої 

вірусної частки  

Примітки, тут та на рис. 5.8: препарати контрастування 2 %-ним 

розчином ФВК 

 

Очищений препарат мав типовий для нуклеопротеїдів спектр 

поглинання в ультрафіолетовому світлі з мінімумом 245 нм і максимумом 

260 нм. Співвідношення А260/280 становило 1,3. Специфічний коефіцієнт 

поглинання Е0,1%
260 =2,4. Отримані препарати вірусу зберігали високу 

інфекційність, мали належний ступінь очистки та концентрацію, необхідні 

для отримання специфічної антисироватки. Гомогенність вірусної популяції 

було підтверджено методом ІФА з використанням діагностичного набору для 

визначення ВМС («Agdia»). 

110000,,00  nnmm  220000,,00  nnmm  
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Електрофоретичний аналіз білкового компонента віріонів показав (рис. 

5.7), що в препаратах ВЖМК присутній один поліпептид молекулярною 

масою 34 кДа. 

 

Рис. 5.7 Електрофореграма капсидного білка ВЖМК 

Примітки: а – маркерні білки (овальбумін – 43 кДа; протамін сульфат – 

29 кДа; інгібітор трипсину – 20,1 кДа; ВТМ – 17 кДа), б – вірусний препарат 

 

Результати проведених досліджень свідчать про те, що за фізичними 

властивостями досліджуваний ізолят ВЖМК дещо відрізнявся від типового 

штаму В-25 та ізолятів, що були виявлені в Україні у попередні роки (табл. 

5.4).  

Подібним чином нами були досліджені фізичні властивості ВЗМК, що 

циркулює на півночі лісостепу України. Так, за результатами визначення 

граничного розведення інфекційного соку квасолі, інфікованої ВЗМК було 

встановлено, що ГРС досліджуваного ізоляту становить 10
-5

 (табл. 5.5).  
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Таблиця 5.4 – Фізичні властивості виділеного нами та відомих вірусних 

ізолятів ВЖМК 

Вірусний 
ізолят 

ТТІ, 
º C 

ГРС 
ПЗІ, 
днів 

Довжина 
часток, 
нм 

Молекуляр-

на маса 
капсидного 

білка, кДа 

Літературне  
джерело 

Ізолят із сої 58 1:4000 2 - - [406] 

Ізолят із 
конюшини 

55-60 1:2000 2 750 - [404] 

Ізолят із 
люпину І 

50 1:1000 1-2 750 - [405] 

Ізолят із 
люпину ІІ 

65 1:2000 1 750 - [405] 

Ізолят із 
люпину І 

55-60 1:800 3 755-760 33,4 [425] 

Ізолят із 
люпину ІІ 

60-65 1:2000 2 770 36,9 [425] 

Типовий штам 
В-25 

65 
1:1000

 
-

1:10000 
2-7 750 33-35 [28] 

Досліджува-

ний ізолят із 
сої 

60 1:10000 3 750-760 34 [188] 

Примітка. «-» – дані відсутні 

 

Утворення характерних симптомів вірусної інфекції за інокуляції рослин 

соком у розведенні 10-1
, 10

-2
, 10

-3
 та 10-4, а також у нерозведеному контролі 

спостерігали через 14-21 день після інфікування. Інфекційність соку у 

розведенні  10
-5

,  10
-6

  та  10
-7 

 втрачалась.  Значення,  встановлене для ВЗМК 

(10
-5) дещо відрізняється від такого ГРС 10

-3–10
-4

, описаного в літературі для 

цього вірусу, що можна пояснити деякими відмінностями між різними 

штамами одного і того ж вірусу. 
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Таблиця 5.5 – Вплив розведення соку на інфекційність вірусу 

Розведення Симптоми 
Кількість днів до 
появи симптомів 

10 
-1

 M, Сл, Х 13-14 

10 
-2

 M, Сл, Х 15 

10 
-3

 M, Сл, Х 15 

10 
-4

 M, Сл, Х 15 

10 
-5

 M, Сл, Х - 

10 
-6

 - - 

10 
-7

 - - 

Контроль M, Зл, Х 13 

Примітки, тут і в табл. 5.6: M – мозаїка; Сл – скручування листя, Х – 

хлоротична плямистість жилок; Зл – закручування листків донизу; «-» – 

відсутність симптомів інфекції 

 

При інокуляції рослин соком, витриманим за температури нижче 60° C 

вірус спричинював типові симптоми інфекції: скручування листків донизу, 

жовту мозаїку, світло- та темно-зелену плямистість на листках. Симптоми 

з‟являлися через 14-16 днів після інокуляції. Сік, витриманий за температури 

65° C впродовж 10 хв втрачав свою інфекційність (табл. 5.6). 

Таким чином, точка температурної інактивації ізоляту ВЗМК 

знаходиться в межах 65° C. Значення ТТІ, отримані нами для досліджуваного 

ізоляту, є близькими до таких для штамів ВЗМК і свідчать про досить 

високий рівень стійкості вірусу до температури. 

Стабільність вірусу in vitro (період збереження інфекційності, ПЗІ) за 

кімнатної температури становила 2-3 доби, подальше зберігання знижувало 

інфекційність вірусу і через тиждень після початку дослідження інфікування 

рослин соком не спричинювало появи симптомів інфекції на дослідних 
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рослинах. Отримані дані узгоджуються з літературними даними щодо ПЗІ 

для інших ізолятів ВЗМК, який знаходиться в межах 1-4 днів. 

 

Таблиця 5.6 – Вплив температури на інфекційність ВЗМК 

Температура, (°C) Симптоми* 
Кількість днів до 

появи симптомів 

Необроблений сік M, Сл, Х 13-14 

35 M, Сл, Х 14 

40 M, Сл, Х 14 

45 M, Сл, Х 14 

50 M, Сл, Х 15 

55 M, Сл, Х 14 

60 M, Сл, Х 16 

65 - - 

70 - - 

 

З метою уникнення агрегації та фрагментації вірусу, очищення ВЗМК, 

як і ВЖМК, проводили модифікованим нами методом Huttinga (див. розділ 

3.1) [129]. Модифікований спосіб очищення дозволив виділити вірус із 

високим ступенем чистоти. Вихід вірусу становив 4 мг із 100 мг 

свіжозірваного листя. Спектр ультрафіолетового поглинання (УФ) вірусу 

реєстрували спектрофотометрично. УФ-спектр очищеного ВЗМК показав 

типову криву для нуклеопротеїну з максимумом A260 нм та мінімумом 

близько A240 нм (рис. 5.8 а). Електронна мікроскопія негативно 

контрастованих очищених препаратів BЗМК виявила наявність 

ниткоподібних і гнучких часток вірусу довжиною приблизно 740-750 нм і 

діаметром 12-15 нм (рис. 5.8. б). Частинки за морфологією були подібні до 

таких типового штаму BЗМК. 
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Рис. 5.8 Спектр поглинання (а) та електронограма (б) очищеного 

препарату ВЗМК  

 

Електрофоретичний аналіз білкового компонента в денатуруючому 

поліакриламідному гелі продемонстрував наявність білкового компонента із 

молекулярною масою, що складала 32 кДа (рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9 Електрофореграма капсидного білка ВЗМК 

Примітки: М – маркерні білки (Thermo Scientific PageRuler Prestained 

Protein Ladder#26614); В – вірусний препарат 

200nm 
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Таким чином, результати, отримані при вивченні біологічних та 

фізичних властивостей ВЖМК, виділеного нами із сої, свідчать про наявність 

індивідуальних особливостей ізоляту, які відрізняють його від типового 

штаму цього вірусу та ізолятів, виявлених в Україні раніше [188]. За 

результатами досліджень фізичних властивостей ВЗМК, виділений ізолят 

мало відрізнявся від типового штаму [27, 182]. TТІ та ПЗІ вірусів звичайної 

мозаїки квасолі, описаних раніше, становлять 56-58º C і 1 день, відповідно 

[247, 272]. Такі відмінності можуть бути наслідком штамового різноманіття 

або рекомбінації вірусів, що відбуваються постійно впродовж еволюції 

вірусів. 

 

5.3 Серологічні властивості вірусних ізолятів  

 

Традиційна імунодіагностика фітовірусів, у тому числі ВЖМК, 

базується, головним чином, на антигенних властивостях капсидних білків 

вірусів. Для дослідження серологічних властивостей вірусу нами була 

отримана поліклональна гіперімунна антисироватка. Для отримання 

сироватки в першу чергу необхідно було підібрати раціональну схему 

імунізації тварин. Під цим розуміють перш за все такі фактори, як фізико-

хімічний стан антигенів (АГ), дози, способи, інтервали і кратність введення 

АГ, загальну тривалість циклу імунізації, застосування ад‟ювантів і 

імуномодуляторів. 

Специфічну антисироватку до виділеного ізоляту ВЖМК отримували з 

використанням очищеного вірусу. Два кролі породи Шиншила імунізували 

вірусним препаратом, емульгованим з масляним ад‟ювантом Montanide ISA 

25 виробництва фірми «SEPPIC», що утворює емульсію зворотнього типу. 

Очищений вірус і масло змішували у співвідношенні, рекомендованому 

виробником ад‟юванта впродовж 5-10 хвилин та використовували для 

імунізації. Імунізацію проводили за схемою, описаною в розділі 2. 
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Титр та робоче розведення отриманої поліклональної антивірусної 

сироватки визначали в реакції подвійної імунодифузії (РПД) відповідно до 

модифікованого методу Uyemoto et al. [352] в агарі (агар – noble, DIFCO Lab., 

0,8 % в 0,01 М ФБ, pH 7.0), що містив 0,04 % азиду натрію і 0,5 % SDS. Для 

подрібнення віріона на фрагменти використовували 3 % SDS. За деградуючої 

дії SDS фрагменти вірусних часток були здатні проникати крізь пори агару та 

взаємодіяти з специфічними антитілами. Причому, 0,5 % SDS, що входив до 

складу агару було достатньо для деградації вірусу в разі використання 

очищеного вірусного препарата. 

Для визначення титру специфічної антисироватки в якості антигена 

використовували інфекційний сік ураженої рослини або очищений препарат 

вірусу в розведенні 1:16. Титр діагностичної сироватки в реакції крапельної 

аглютинації з інфікованим ВЖМК рослинним матеріалом становив 1:128-

1:256, у реакції подвійної дифузії в гелі – 1:32-1:64. Отримана антисироватка 

була специфічна і не вступала в реакцію з екстрактами із здорових рослин-

накопичувачів (горох, соя), а також соком тест-рослин, інфікованих вірусом 

мозаїки сої та Y вірусом картоплі.  

Таким чином, використана нами схема імунізації дозволила отримати 

поліклональні антитіла з невисоким титром, який складав 1:32 – 1:64 в РПД, 

тобто виділений вірус не проявляв високої імуногенної та антигенної 

активності. Отриману антисироватку зберігали в замороженому стані (за 

температури 20-25 ºС) із додаванням консервантів (азид Na) або в 

ліофілізованому стані в ампулах [443, 449]. 

 

5.4 Вивчення насіннєвої передачі ВЗМК 

 

Передавання вірусів з насінням відіграє важливу роль у розповсюдженні 

багатьох вірусних та віроїдних хвороб рослин. Інфіковане насіння є 

найважливішим джерелом вірусів у природі і агропромисловому 

рослинництві. Наразі відомо понад 230 вірусів і віроїдів, здатних 
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передаватися з насінням. Серед них понад 70 вірусів передаються насінням 

рослин родини Fabaceae [303]. Так, ВЗМК з високою частотою передається з 

насінням P. vulgaris і може зберігати свою інфекційність у насінні до 38 років 

[308, 371]. При цьому, відсоток інфікованого насіння коливається від 0,67 % 

до 98 % і залежить від багатьох чинників, зокрема сорту культури, штаму 

вірусу, стадії розвитку рослини на момент інфікування, а також умов 

навколишнього середовища [303]. 

Відповідно до епідеміологічного значення пилку в розповсюдженні 

вірусів, BЗМК було віднесено до категорії С [303]. Віруси, що належать до 

цієї категорії виявляються в пилку та інфікують рослини під час 

перехресного запилення в лабораторних умовах. Результатом такого 

експериментального запилення є формування в жіночих рослинах 

інфікованого насіння. Поширення вірусів із пилком, очевидно, не становить 

значної епідеміологічної загрози, позаяк у літературі відсутні відомості щодо 

вертикального передавання ВЗМК у природних умовах. 

З огляду на важливе значення насіння у зберіганні вірусів та 

розповсюдженні хвороб, нами було вивчено можливість і рівень передавання 

ВЗМК, що циркулює в Україні. В роботі було використано насіння квасолі 

сорту Червона шапочка, інфіковане ВЗМК. 

Насіння, зібране з інфікованих рослин квасолі, висівали в теплиці в 

трьох повторностях по 50 насінин у кожній. Відсоток заражених проростків, 

що  оцінювали  за наявністю  вірус-специфічних  симптомів,  складав 81 %, 

75 % та 75 % у кожному повторенні відповідно. Середня кількість 

інфікованих рослин становила 77 %. Наявність ВЗМК у всіх уражених 

рослин було підтверджено за допомогою ЗТ-ПЛР [450]. Отримані дані 

свідчать про досить високу частоту передавання вірусу з насінням сорту 

Червона шапочка. Такий рівень зараженості насіння може бути зумовлено 

сортовими особливостями рослин (низька стійкість до вірусу) або високою 

патогенністю штаму, позаяк ВЗМК, що циркулював в Україні раніше 

передавався з частотою 35 % [466]. Слід зазначити, що вірусна інфекція не 



222 

впливала на схожість насіння і 96-98 % проростків були життєздатними 

(табл. 5.7). 

 

Таблиця 5.7 – Детекція ВЗМК в рослинах квасолі сорту Червона 

шапочка, що виросли з інфікованого вірусом насіння 

Проростки 
Повторності експерименту 
І ІІ ІІІ 

Кількість пророслих насінин  48 49 49 

Кількість інфікованих рослин 
за оцінкою інфекційності 
екстрактів  

39 37 37 

Кількість інфікованих рослин, 
виявлених методом ЗТ-ПЛР  

39 37 37 

Рівень насіннєвої інфекції, (%) 81 75 75 

Примітка: у кожній повторності використовували по 50 насінин 

 

Перші симптоми вірусної інфекції на рослинах, вирощених із 

зараженого насіння, зʼявлялися через 3-4 тижні у вигляді світло-зеленої 

мозаїки на перших трійчастих листках (рис. 5.10). Уражене листя 

деформувалося, грубішало і ставало крихким. Плямистість і деформація 

перших справжніх листків свідчить про те, що первинне зараження відбулося 

саме через насіння [21]. На відрослих молодих листках з‟явилися типові 

симптоми захворювання – світло-зелена й жовтувата плямистість листкової 

пластинки та темно-зелене забарвлення жилок (рис. 5.10 а, б). З часом 

хлоротичні листки зморщувались, а їхні краї згорталися донизу. На нижніх 

листках утворювались нелімітовані некротичні ураження, розміри яких 

збільшувались аж до тотальної некротизації листкової пластинки (рис. 5.10 

в). У фазі дозрівання насіння інфіковані рослини були пригніченими, із 

деформованими плямистими бобами, в більшості з яких насіння було 

недостатньо сформоване або його було мало. Симптоми вірусного ураження 
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в рослин, вирощених із зараженого насіння, були значно суворішими, ніж 

такі в рослин, інфікованих експериментально [450]. 

 

Рис. 5.10 Симптоми вірусного ураження на рослинах квасолі сорту 

Червона шапочка, вирощених із інфікованого насіння  

Примітки: а – загальний вигляд інфікованої рослини; б – темно-зелене 
забарвлення жилок інфікованих листків; в – нелімітовані некротичні 
ураження на нижніх листках 

 

Для виявлення вірусу в різних частинах насінини чи рослини, з 

уражених рослин зрізали квітки та молоді боби. Насіннєва оболонка й 

зародок насінини були повністю відокремлені. Досліджували інфекційність 

екстрактів, отриманих із бобів, насіннєвої оболонки та зародка. Паралельно 

проводили полімеразну ланцюгову реакцію зі зворотною транскрипцією із 

специфічними для ВЗМК праймерами. Механічну інокуляцію квасолі сорту 

Первомайська для підтвердження інфекційності екстрактів проводили в 

контрольованих умовах. Типові симптоми ВЗМК в інокульованих рослин 

з‟явилися через 12-16 днів після інокуляції. Наявність ВЗМК методом ЗТ-

ПЛР (продукт ампліфікації нуклеотидної послідовності –391 п.н.) було 

встановлено у всіх випробуваних зразках (табл. 5.8). Відсутність симптомів 

на рослинах, інокульованих екстрактами з насіннєвої оболонки, можна 
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пояснити низькою концентрацією вірусу на поверхні насінини, оскільки 

вірусну РНК в досліджуваних екстрактах було детектовано методом ЗТ-ПЛР 

(рис. 5.11). 

 

Таблиця 5.8 – Наявність ВЗМК в бобах та інфікованому насінні  

Метод аналізу 
Джерело вірусу 

Боби Зародок 
Насіннєва 
оболонка 

ЗТ-ПЛР + + + 

Інфекційність 
екстрактів  

+ + - 

Примітки: «+» – наявність продукту ампліфікації, системна мозаїка на 

інокульованому листі; «-» – відсутність симптомів  

 

 

Рис. 5.11 Визначення ВЗМК в екстрактах квасолі методом ЗТ-ПЛР 

Примітки: 1 – недозрілі боби, 2 – зародки, 3 – насіннєва оболонка 

 

Фрагменти вірусного геному були виявлені також у різних частинах 

квітки та молодих бобах (рис. 5.12). Вміст вірусу у бобах, чашечці та зав‟язі 

~390 
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виявився найвищим. За інтенсивністю флуоресценції продуктів ампліфікації, 

можна припустити, що кількість вірусної РНК у віночку та тичинках була 

значно меншою. Також було встановлено наявність вірусного геному в 

пилку, у той час як ВЗМК у приквіткових листках не детектувався. 

 

Рис. 5.12 Визначення ВЗМК в екстрактах квасолі методом ЗТ-ПЛР із 

застосуванням вірусоспецифічних праймерів 

Примітки: 1 – пилок, 2 – боби, 3 – чашолистки, 4 – віночок, 5 – 

приквіток, 6 – пилок з фрагментами тичинки, 7 – тичинки, 8 – зав‟язь, К+
 – 

позитивний контроль 

 

Таким чином, отримані дані свідчать про високий рівень передавання 

ВЗМК із насінням квасолі сорту Червона шапочка, що може мати велике 

епідеміологічне значення в поширенні хвороби. Методом ЗТ-ПЛР було 

встановлено наявність вірусної РНК у генеративних органах рослини і 

деяких частинах насінини та квітки. Оскільки вірус передається насінням із 

високою частотою, використання безвірусного посівного матеріалу можна 

розглядати як запобіжний захід проти поширення вірусів в культурі [190].  

Результати цього розділу опубліковані в наступних роботах: [166, 182, 

188, 190, 430, 443, 447, 449, 450, 472]. 
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РОЗДІЛ 6 

МОЛЕКУЛЯРНА СТРУКТУРА (+)РНК-ГЕНОМНИХ ВІРУСІВ 

 

Знання молекулярно-біологічних характеристик вірусів є надзвичайно 

важливими при вивченні механізмів, які спричинюють генетичну мінливість 

РНК-геномних вірусів, при розробці швидких і надійних методів діагностики 

вірусних хвороб та більш досконалих методів їхнього контролю, а також при 

дослідженні штамового різноманіття і генетичної спорідненості вірусів. 

Дотепер в різних частинах світу на різних культурах виявлено багато 

штамів BЖМК, однак більшість з них належним чином не охарактеризована. 

До того, як молекулярно-генетичні методи почали широко застосуватись для 

характеристики та ідентифікації вірусів, види і штами їх розрізняли за 

такими критеріями, як тип або вид хазяїна, характер індукованих на рослинах 

симптомів та серологічна спорідненість віріонів. Встановлення 

послідовностей амінокислот в білку оболонки (СР), а згодом і нуклеотидні 

послідовності вірусних геномів допомогли вдосконалити таксономію вірусів 

і використовувати їх як надійні критерії при уточненні класифікації 

споріднених видів і штамів вірусів. 

Для таксономічного аналізу методами філогенії найбільш зручною є 

область нуклеотидних послідовностей білка оболонки. Його 3‟ кінцеву 

область використовують як надійний критерій і в класифікації та 

розпізнаванні штамів та ізолятів ВЖМК, розрізняючи їх серед інших вірусів 

роду Рotyvirus [267], а характеристичні послідовності геному в області гена 

СР є надійним критерієм для реконструкції філогенетичних звʼязків між 

різними штамами [316].  

BЖМК у порівнянні з іншими потівірусами має відносно широке коло 

рослин-хазяїв, а ізоляти цього вірусу відрізняються від інших потівірусів за 

ступенем патогенності в рослинах та серологічними властивостями [368]. 

Дотепер генетична структура вірусної популяції ВЖМК (мінливість і 

штамове різноманіття) в Україні залишаються не дослідженими, попри те, що 
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в різні роки науковцями проводилось вивчення біологічних та фізико-

хімічних характеристик ізолятів цього вірусу, виділених в Україні із різних 

агротехнічних культур, а саме: квасолі, бобів, люпину та сої [188, 404, 405, 

425]. Тому, для дослідження молекулярно-біологічних особливостей ізолятів 

ВЖМК нам необхідно було підібрати праймери для детекції вірусів, 

оптимізувати умови проведення полімеразної ланцюгової реакції зі 

зворотною транскрипцією за температурними показниками відпалу 

праймерів, провести молекулярно- біологічні дослідження ізолятів методом 

ЗТ-ПЛР, а також здійснити порівняльний філогенетичний аналіз українських 

ізолятів ВЖМК, які циркулюють в агроценозах на різних стратегічних для 

країни культурах – сої та квасолі.  

 

6.1 Підбір специфічних праймерів для діагностики ВЖМК 

 

Після детального аналізу опублікованих джерел та скринінгу 

літературних даних щодо діагностики вірусів методом ЗТ-ПЛР для 

ампліфікації консервативної області в кодуючій частині білка оболонки 

ВЖМК нами були відібрані три пари праймерів (табл. 6.1). Вибрані праймери 

відносяться до C-кінцевої області СР вірусу та ампліфікують послідовності, 

характерні лише для ВЖМК [115]. Набори праймерів (BYMV-CPU, BYMV-

CPD та Р1, Р2) [7, 367] уможливлюють ампліфікацію фрагментів довжиною 

907 та 800 пар основ, відповідно, а BYMV1 f, BYMV2 r – 266 п.н. (табл. 6.1). 

Необхідно зазначити, що нам не вдалось виявити ВЖМК в екстрактах 

інфікованих рослин сої, квасолі та люпину із використанням праймерів 

BYMV CPD/CPU при температурі відпалу 45 та 55 ºС [7], що може свідчити 

про низьку специфічність цієї пари праймерів до вказаних ізолятів (дані не 

наведено). 

За результатами полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною 

транскрипцією було встановлено, що праймери Р1/Р2 є ефективними щодо 

виявлення ізолятів ВЖМК (квасоля) та ВЖМК (люпин) лише при низьких 
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1    2     3    4     5   6    7     8     9   10  11   12  13   14   15  16 

температурах відпалу (45 та 50 ºС), до того ж, з підвищенням температури 

кількість продуктів ампліфікації зменшується, про що свідчить зниження 

інтенсивності світіння відповідних смуг за УФ-опромінення гелю (рис. 6.1).  

 

Таблиця 6.1 – Праймери, використані для ідентифікації ВЖМК 

Праймер Послідовність Розмір амплікона, 
п.н. Автори 

Р1 5‟ttgaatctgaactgaagtatt 3‟ 
800 [367] Р2 5‟ ctcctttctacaaaatggaca 3‟ 

CPU 5‟gtcgatttcaatccgaacaag 3‟ 
907 [7] 

CPD 5‟ggaggtgaaacctcactaatac 3‟ 

BYMV1 f 5‟ ccaacattccgccaaataat 3‟ 
266  [402] 

BYMV2 r 5‟ tctgttccaacattgccatc 3‟ 
 

 

  

Рис. 6.1 Електрофореграма продуктів ЗТ-ПЛР ВЖМК в агарозному гелі 

за різної температури відпалу праймерів 

Примітки: трек 1-4 – праймери BЖМК P1/P2, матриця ВЖМК; трек 5-8 – 

праймери BЖМК P1/P2, матриця ВЗМК; трек 9-12 – праймери BYMV1/ 

BYMV2, матриця ВЖМК; трек 13-16 – праймери BYMV1/ BYMV2, матриця 

ВЗМК  

800 

~260 п.н.  

t
0
C 

Праймери  

Зразки  
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При пониженій температурі (45 ºС) виявляється незначна кількість 

продукту ЗТ-ПЛР в екстрактах із рослин квасолі, інфікованої вірусом 

звичайної мозаїки квасолі (ВЗМК) (лінія 5), про що свідчить слабка 

інтенсивність флуоресценції лінії на електрофореграмі. Тобто, ця пара 

праймерів при температурі 45 ºС надає можливість діагностувати як ВЖМК, 

так і ВЗМК. Праймери BYMV1/BYMV2 ефективно виявляють ампліфіковані 

копії геному ВЖМК у діапазоні температур 45-60 ºС, про що свідчить 

наявність продуктів ампліфікації розміром 266 п.н. При більш низькій 

температурі фіксувався слабкий сигнал для неспецифічного відпалу 

праймерів P1/P2 і BYMV1/BYMV2 на матриці ВЗМК, що обумовлено, 

очевидно, неспецифічною взаємодією частини геному ВЗМК з праймерами 

BYMV1/BYMV2 за «м‟яких» умов ампліфікації.  

Слід наголосити, що за пониженої температури (45 ºС) ВЖМК не 

виявлявся в зразках інфікованої сої, однак за температури відпалу 42 ºС 

з‟являється продукт ампліфікації розміром 800 п.н., що відповідає розміру 

очікуваних фрагментів (рис. 6.2). За таких умов (42 ºС) спостерігається 

утворення чітких смуг продуктів ампліфікації з розмірами, характерними для 

відповідних праймерів – BYMV P1/P2 та BYMV1/BYMV2. Наявність 

неспецифічних продуктів ампліфікації за використання BYMV P1/P2 може 

свідчити про виникнення деяких мутацій (ймовірно, інделів), зокрема в 

частині вірусного геному, що кодує капсидний білок, оскільки мінливість 

саме в цій області часто обумовлює важливі аспекти життєвого 

репродуктивного циклу та функцій вірусів, таких як рух вірусів у рослинах, 

здатність передаватись попелицями та накопичуватись в клітинах [179, 430, 

447].  

Отож, для діагностики ізолятів ВЖМК за критеріями чутливості і 

специфічності найефективнішою є полімеразна ланцюгова реакція зі 

зворотною транскрипцією з використанням праймерів BYMV1/BYMV2. 

Праймери CPU/CPD до ВЖМК (продукт ампліфікації 907 п.н.) не 

забезпечують детектування вірусу за різних температурних режимів. Пара 
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розроблених праймерів [367] не є обов‟язково специфічною щодо 

діагностики ВЖМК методом ЗТ-ПЛР, оскільки при низьких температурах 

відпалу виявляли як ВЖМК, так і неспецифічні продукти ампліфікації.  

 

Рис. 6.2 Електрофореграма продуктів ЗТ-ПЛР ВЖМК в агарозному гелі 

при температурі відпалу праймерів, що становила 42 ºС 

Примітки: трек 1-3, 11 – праймери BYMV-CPD/CPU; трек 4-6, 12 – 

праймери BYMV P1/P2; трек 7-9, 13 – праймери BYMV1/ BYMV2; 1 – 

ВЖМК (люпин); 2 – ВЖМК (соя); 3 – ВЖМК (квасоля); 4 –ВЗМК (квасоля); 
М – маркери 

 

Отже, праймери BYMV1/BYMV2 виявились оптимальними для 

ідентифікації за допомогою ЗТ-ПЛР ізолятів ВЖМК, що циркулюють в 

Україні і можуть бути рекомендованими для створення відповідних 

діагностичних тест-систем.  

 

6.2 Філогенетичний аналіз ізолятів ВЖМК 

Як зазначалось в розділі 5, за проявом симптомів, індукованих на тест-

рослинах ізоляти, виділені нами, було віднесено до двох різних груп: ізоляти 

із квасолі та люпину – до некротичних штамів ВЖМК, а ВЖМК із сої – до 
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групи середньовірулентних. Оскільки, досліджувані ізоляти відрізнялись за 

своїми біологічними властивостями, необхідно було встановити генетичні 

взаємозв‟язки між ізолятами та провести філогенетичний аналіз для 

з`ясування спорідненості українських ізолятів ВЖМК зі штамами, 

депонованими в базі даних GeneBank. Для проведення філогенетичного 

аналізу було відібрано 31 штам ВЖМК, зареєстрованих в генетичній базі 

даних. Відібрані для аналізу віруси циркулюють в різних країнах світу та на 

різних сільськогосподарських чи декоративних культурах. 

Для визначення нуклеотидної послідовності ділянки гена білка оболонки 

виділених ізолятів ВЖМК нам необхідно було провести ампліфікацію та 

сиквенування вибраної області геному. За результатами ЗТ-ПЛР аналізу 

(використовували праймери BYMV1/BYMV2) було встановлено наявність 

продуктів ампліфікації розміром ~260 п.н. (очікуваний розмір амплікону – 

266 п.н.), що свідчить про присутність ВЖМК у зразках 1 – 5 рослин квасолі 

та сої з симптомами вірусного ураження (рис. 6.3).  

 

Рис. 6.3 Електрофореграма продуктів ЗТ-ПЛР ВЖМК в агарозному гелі 

Примітки: 1-4 – аналізовані зразки квасолі, 5 – соя, 6 – негативний 

контроль 

~260 п.н. 
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Відсоток подібності досліджуваних полінуклеотидів можна визначити, 

порівнюючи оптимально вирівняні послідовності, які зазвичай можуть 

містити вставки або делеції. Для цього обчислюють кількість збіжних 

положень, в яких ідентичні основи РНК присутні в обох послідовностях. Для 

отримання відсотка ідентичності послідовностей число збіжних 

нуклеотидних основ ділять на загальне число основ, використаних в 

порівняльному аналізі і результат множать на 100. 

Так, за результатами оптимального вирівнювання послідовностей 

сиквенованих кДНК, рівень ідентичності між українськими ізолятами ВЖМК 

становить 98,0 % (кількість збіжних положень нуклеотидів – 262, загальне 

число основ – 266), що свідчить про значну подібність досліджуваних вірусів 

(рис. 6.4). 

 

 

Рис. 6.4 Порівняння ділянок нуклеотидного сиквенсу кДНК капсидних 

білків досліджуваних ізолятів ВЖМК між собою та з консенсусною 

послідовністю 

Примітка. 1 – ВЖМК із сої; 2 – ВЖМК із квасолі  

 

За літературними даними [2, 3], ізоляти вірусу, що мають достатній 

ступінь подібності послідовностей (понад 95 %), вважають такими, що 

належать до того ж самого виду вірусу. Позаяк відсоток подібності 

нуклеотидних послідовностей досліджуваних вірусів становить 98 %, можна 

з впевненістю стверджувати, що вони є ізолятами одного штаму ВЖМК.  

Порівняння нуклеотидних послідовностей українських ізолятів ВЖМК з 

іншими ізолятами показало значну подібність їх в області білка оболонки, 
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яка становила 98 % з ізолятами із Росії (EU082126.1; EU082124.1), 97-98 % з 

ізолятами із Австралії (HG970866.1; HG970848.1; EU082120.1; EU082119.1; 

HG970868.1) та 96 % – з Аргентини (KC731531.1) (табл. 6.2), у той час як 

серед 80 ізолятів, які мають 100 % покриття гену білка оболонки найменший 

відсоток гомології українських ізолятів ВЖМК відмічався переважно з 

ізолятами із Іраку, Ірану та Японії (89-95 %).  

 

Таблиця 6.2 – Ідентичність геномів штамів вірусів родини 

Potyviridae, представлених в GenBank, з досліджуваними ізолятами  

№ 

п/п 

Номер доступу в 
генетичній базі 

даних 

Країна 
походження 

Джерело вірусу 
Ідентичність 
геномів, % 

1 KT923791 Україна Phaseolus vulgaris L. 100 

2 KT923790 Україна Glycine max 98 

3 EU082126 Росія Lupinus luteus L. 98 

4 EU082124 Росія Lupinus luteus L. 98 

5 HG970866 Австралія Lupinus pilosus L. 98 

6 HG970848 Австралія Lupinus angustifolius L. 98 

7 EU082120 Австралія Lupinus pilosus L. 98 

8 EU082119 Австралія Lupinus pilosus L. 97 

9 HG970868 Австралія Vicia faba L. 97 

10 KC731531 Аргентина Glycine max (L.) Merr. 96 

 

З метою наглядного графічного відображення філогенетичних зв‟язків і 

ступеня спорідненості досліджуваних ізолятів та депонованих до генетичної 

бази даних нами було сконструйовано філогенетичні дерева на основі 

нуклеотидних (рис. 6.5) та амінокислотних послідовностей (рис. 6.6). Як 

видно з отриманого філогенетичного дерева (рис. 6.5), українські ізоляти 

ВЖМК знаходяться в одному субкластері з російським ізолятом R-Lut1 та в 

одній кладі з ізолятами із Австралії (LpexFB і LP-1). Таке розташування 
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зазначених ізолятів свідчить про досить високий рівень ідентичності 

послідовностей ділянки гена СР цих вірусів зі значеннями бутстрепу 86 %.  

 AJ311371.1_China_Hangzhou

 AF185961.1_Germany_Masdevallia_sp._Masdevallia

 AM884180.1_Taiwan_Eustoma_russellianum_lisianthus

 JN807770.1_India_Capsicum_annuum_Purple_flash

 JN692500.2_India_Vicia_faba_Vfaba2

 AJ289200.1_Germany_Gentiana_BBA99-71

 JQ012791.1_India_Hibiscus_rosa-sinensis_L.

 AY845012.1_India_Vanilla_fragrans_VM-23

 JF798580.1_India_Vicia_faba_Vicia_faba-Lucknow

 EU144131.1_Egypt_Pisum_sativum

 KR065419.1_Iran_leaf_BYMV-GPK

 JN792519.1_Spain_lentil_Sle19

 AM286741.1_Spain_Vicia_faba_MH113

 JN792521.1_Spain_broad_bean_AH4

 FJ752701.1_India_Vanilla_planifolia

 FM180011.1_Italy_Passiflora_caerulea_PAC-1

 KC731531.1_Argentina_soybean_Arg

 EU082119.1_Australia_Lupinus_pilosus_LP-1

 HG970868.1_Australia_Vicia_faba_LpexFB

 KT923791.1_Ukraine_Phaseolus_vulgaris_AI38

 KT923790.1_Ukraine_Glycine_max_AN

 EU082124.1_Russia_Lupinus_luteus_RLut-1

 AB439732.1_Japan_Trifolium_pratense

 EU144223.1_USA_Lupinus_luteus_Pullman

 EU082117.1_Australia_Vicia_faba_FBD1

 AB439731.1_Japan_Vicia_faba

 JQ026000.1_Iraq_broad_bean_BYMV-Iraq5

 KF961228.1_Iran_Vicia_faba_BYMVCP

 AJ289199.1_Netherlands_Gentiana_PD99913981

 JQ178366.1_India_canna_sp.CJ-1

 EF592168.1_China_Canna_Cgz89

81

93

91

97

73

67

60

86

54

29

34

58

22

23

57

32

2941

10

24

52

0.01  

Рис. 6.5 Філогенетичне дерево, побудоване з використанням 

філогенетичного методу Neighbor-joining на основі порівняння нуклеотидних 

послідовностей фрагмента гена капсидного білка ВЖМК 

Примітка, тут і на рис 6.6: цифрами показана достовірність розгалужень 

1000 альтернативних дерев 

 

Філогенетичне дерево, побудоване на основі послідовностей 

амінокислот, подібно до дерева на основі нуклеотидних послідовностей білка 
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оболонки ВЖМК показують дуже схоже (хоча і не ідентичне на 100 %) 

положення українського ізоляту по відношенню до відомих – в обох 

випадках ми бачимо окремий кластер, до якого входять ізоляти із Росії та 

Австралії (рис. 6.6). 

 

Рис. 6.6 Філогенетичне дерево, побудоване з використанням 

філогенетичного методу Neighbor-joining (модель Кімура) на основі 

порівняння трансльованих амінокислотних послідовностей фрагмента гена 

капсидного білка ВЖМК 

Таким чином, дендрограми, побудовані з використанням методу 

зв‟язування найближчих сусідів ілюструють значну спорідненість ізолятів 
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ВЖМК, що циркулюють в Україні, до ізолятів із Росії і Австралії. Зазначені 

ізоляти утворюють один кластер, що може свідчити про спільність їх 

походження від єдиного предка. Необхідно зазначити, що серед 253 повних 

чи часткових геномних сиквенсів ВЖМК, доступних в GenBank, лише два – 

ізолят із Аргентини (KC731531) та Індії (KJ872537) були отримані із рослин 

сої. На жаль, нам не вдалось порівняти український ізолят із сої (КТ923790) з 

індійським ізолятом, оскільки, очевидно, сиквенси доступні для аналізу були 

отримані із різних «корових» (консервативних) чи варіабельних ділянок 

білка оболонки (були сиквеновні різні ділянки даних ізолятів). 

Аргентинський та український ізоляти із сої розподілилися між окремими 

гілками філогенетичного дерева, досить віддаленими одна від одної. 

Географічне походження вірусу та вид рослини, яка в природних умовах 

є його хазяїном, було покладено в основу поділу всіх штамів ВЖМК на сім 

груп, а саме ізоляти гороху, однодольних, канн, квасолі, люпину та загальна 

група вірусів [390]. Для того, щоб визначити, до якої із семи груп виділені 

нами ізоляти є найбільш філогенетично спорідненими, з бази даних Genbank 

було відібрано 34 сиквенси білка оболонки відповідно до їх філогенетичного 

«групування»: група гороху (AB032023, AB041971, D00604, S71232, 

DQ641248), група однодольних (AB079782, AB097089, AF185961, AJ311371, 

AY845011, AY845012, EU082118), загальна група (AB097090, AF192783, 

DQ901435, EU082121, EU082122), група канн (EF592168, EF592169), група 

квасолі (EU082113, EU082114, EU082119, EU082120, EU082128, KF823012), 

група люпину (EU082117, EU082124, EU082125, EU082126, EU082127, 

EU144223). Ізолят Clover yellow vein virus (ClYVV) (AB011819) 

використовували як позагрупову послідовність. 

На філогенетичному дереві (рис. 6.7) ізолят із сої зайняв положення 

близько до групи люпину та до загальної групи – найбільшого кластера, до 

якого відносять ізоляти з різних видів дводольних та однодольних рослин з 

Азії, Австралії, Європи і Північної Америки, а також диких або окультурених 
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видів бобових культур, диких видів орхідей та окультурених видів Gladiolus 

hybrida [390]. 

 

Рис. 6.7 Філогенетичне дерево, побудоване з використанням 

філогенетичного методу Neighbor-joining на основі порівняння нуклеотидних 

послідовностей фрагмента гена капсидного білка 36 ізолятів ВЖМК. 

 

Ізоляти із сої на філограмі утворювали окрему кладу. Показано, що 

українські ізоляти ВЖМК із сої та квасолі належать до однієї і тієї ж 

фенотипової групи штамів із сої, хоча вони різняться за своєю патогенністю 

на тест-рослинах, тому були віднесені нами до некротичного та звичайного 

типу штамів, відповідно [180]. Це можна пояснити тим, що білки оболонки 

потівірусів беруть участь на різних етапах інфекційного циклу, таких як 

збирання віріонів, рух вірусних часток від клітини до клітини та по всій 

рослині: при цьому білки оболонки взаємодіють із хазяйськими факторами, 
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що, врешті-решт, і визначає сприйнятливість чи несумісність взаємодії 

«вірус-рослина» [124]. У визначенні діапазону рослин-хазяїв певного вірусу 

важлива роль належить геном-зв‟язаному вірусному білку (genome-linked 

viral protein, VPg) [277]. Очевидно, що еволюція вірусних капсидних білків та 

VPg відбувалась незалежно. Утворення однієї групи послідовностей білків 

оболонки ізолятів, отриманих нами та штамів з Індії й Австралії може 

представляти значний інтерес для розуміння еволюції штамів BЖМК з 

огляду їхню значну географічну віддаленість один від одного. Можливо, 

групова спеціалізація вірусних штамів щодо хазяїна формувалася незалежно 

на окремому континенті. Визначальна роль у цьому процесі, напевно, 

належить рекомбінації [181]. 

Отримані сиквенси українських ізолятів ВЖМК були задепоновані в базі 

даних NCBI за номерами доступу KT923790 для ізоляту із сої та KT923791 

для ізоляту із квасолі [431]. 

 

6.3 Філогенетичний аналіз ізолятів вірусу віспи слив 

 

Для дослідження філогенетичної спорідненості ізолятів ВВС, виявлених 

нами в трьох областях Центральної України, часткові послідовності 

кодувальної області капсидного білка (довжина фрагментів 181 п.н.) цих 

ізолятів були вирівняні у відповідності з послідовностями штамів, що 

належать до серогрупи D (PPV-D) та доступні у базі даних GenBank. При 

порівнянні послідовностей фрагментів, виявлених ЗТ-ПЛР в ізолятів ВВС, 

що були виділені нами із груші (seq1) та сливи (seq2, seq3), показано значну 

ідентичність нуклеотидів як у досліджуваних ізолятів, так і у таких, що 

наявні в базах даних. Усі досліджувані ізоляти розподілялись в одній кладі, 

що унеможливлювало детальний філогенетичний аналіз за допомогою 

програми MEGA 6. З огляду на це, ми використовували набір власних 

простих комп‟ютерних програм (утиліт), вузько спеціалізованих для 
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вирішення конкретних цілей порівняльного аналізу послідовностей, зокрема 

таких як визначення типів, позицій і числа нуклеотидних замін тощо [320]. 

Встановлено, що обрані ампліфіковані фрагменти seq1, seq2 та seq3 

містять термінальний  кодон  TAG  (кінець гена  СР)  та перші 8 нуклеотидів 

3‟ нетрансльованої області. Ізоляти з сливи, отримані з інфікованих дерев 

Яготина та Києва (seq2 і seq3) виявилися ідентичними між собою та на 

95,6 % тотожними ізоляту із груші (Черкаси, seq1) (табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 – Нуклеотидні заміни в ділянках гена білка оболонки 

вірусу віспи сливи 

Довжина1)
 Послідовність 

2)
 

Номер 

 сиквенсу 
3) 

1 - 60 

TGCGTGCACGTGAAGCTCATATACAGATGAAGGCAGCAGCATTGAGAAATGTTCAGAATC 1 

.......................................................a.... 2 

 a..g.................c..................................... 3 

 a..g.................c................................a.... 4,5,6,7,8 

.a..g.....c...........c................................a.... 9 

.....................................g.............cc....... 10 

61 - 120 

GTTTATTTGGCTTGGATGGAAACGTCGGAACACAAGAAGAGGACACAGAGAGGCACACCG 1 

............................................................ 2 

....................................................a....... 3,4,5,6,78,9 

......................t..t.................................. 10 

121-181 

CTGGTGACGTGAATCGCAACATGCACAACCTCCTCGGTGTGAGGGGAGTGTAGTGGTCTCA 1 

..................................................            2 

 .........t..................................................  6,7 

 ......t..t.................................................g  3,4,5,9 

.......t..t...........................a......................  8 

.......t..t..............t............a......................  10 

Примітки: 1)
 60-нуклеотидні фрагменти 3‟ кінця білка оболонки. 

2)
 Сиквенси 

аналізованих вірусів з ідентичними нуклеотидами (точками), замінами 
нуклеотидів (маленькі літери) та без одинадцяти кінцевих нуклеотидів у 
послідовності KJ914573.2 (11 пробілів). 3)

 Нумерація вірусних сиквенсів з їх 
номерами доступу в базах даних генбанку: 1 – ізолят із груші (seq1); 2 – 

KJ914573.2; 3 – KR028389; 4 – ізоляти із слив seq2 і seq3; 5 – 26 сиквенсів: 
AB576049, AB576071, AB576075, AM260934, AY591253, AY750961, 

AY953261, AY953266, DQ299538, DQ883816, HG452356, HG452357, 

JN637991, KC417483, KJ849228, KJ914573.2, KP198598, KP998124, KR028387, 

KT595211, KT595213, KU948432, KX423948, KX423952, X16415, X81079; 6 – 

KX423945; 7 – KX423949; 8 – KU508427; 9 – AB576080; 10 – X56258 

 

Сиквенс seq1 має найбільш високий рівень ідентичності (99,4 %) з 

іншим українським ізолятом KJ914573.2, в якому фіксувалась заміна G на A 

у 26 позиції (табл. 6.3, номер 2). Високий рівень ідентичності seq1 
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спостерігався також: з ізолятами із турецького персика (KX423945) та сливи 

(KX423949) (96,7 %; 4, 1 і 1 нуклеотидні заміни в трьох сиквенсах; табл. 6.3, 

номери 6 і 7); з українським ізолятом KR028389 (96,1 %, 3, 1 і 3 заміни 

нуклеотидів, табл. 6.3, номер 3); з досліджуваними ізолятами seq2 і seq3, 

ізолятом Ku508427 із Німеччини та ще з 26 ізолятами ВВС із різних країн та 

рослин-хазяїв (95,6 %, 4, 1 та 3 нуклеотидні заміни, табл. 6.3, номери 4, 5 та 

8). Рівень філогенетичної спорідненості seq1 з японським AB560080 та 

французьким X56258 ізолятами становив 95,0 % (5, 1, 3 та 3, 2, 4 нуклеотидні 

заміни відповідно; табл. 6.3, номери 9 і 10). 

Фрагменти гена білка оболонки усіх 32 ізолятів серогрупи D виявилися 

дуже подібними (95,0-99,4 %) до відповідних сиквенсів seq1, seq2 та seq3. 

Переважна більшість нуклеотидних замін (27 з 30) є синонімічними. Ці 

заміни локалізуються в третій кодонній позиції й не викликають заміни 

амінокислот в процесі синтезу вірусних білків оболонки. Дві несинонімічні 

заміни G на A в першій позиції кодонів (табл. 6.3, номери 8 і 10) викликають 

заміщення аланіну (GCA) на треонін (АСА), а заміна Т на С в другій позиції 

кодону приводить до заміни валіну (GT*) на аланін (GC*) (табл. 2, номер 10). 

Таким чином, українські ізоляти мають високий ступінь ідентичності (95 

-99,4 %) з усіма 33-ма ізолятами PPV-D, отриманих в різних країнах світу і 

різних рослин-хазяїв. Отримані нами ізоляти seq2 і seq3 виявились 

ідентичними між собою і близькоспорідненими з ізолятом seq1 [185, 186]. 

181-нуклеотидні сиквенси 33-х ізолятів містять 30 замін нуклеотидів 

відносно сиквенсу seq1. Переважна більшість замін (27 з 30) є синонімічними 

і не викликають заміщень амінокислот у вірусних білках. Ізоляти PPV-D 

утворюють 6 груп представників з однаковими замінами нуклеотидів, що 

нагадує гомологічні серії спадкової мінливості морфологічних ознак, 

відкриті Н.І.Вавиловим. 

Результати, викладені у розділі, опубліковані в наступних роботах: [166, 

179, 180, 181, 185, 186, 430, 431, 447]. 
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РОЗДІЛ 7 

СИГНАЛЬНО-РЕГУЛЯТОРНІ КОМПОНЕНТИ ЕКСПРЕСІЇ 

ВІРУСНИХ ГЕНІВ 

 

Дослідження сигнально-регуляторних компонентів експресії вірусних 

генів проводились нами на різних вірусних моделях та із використанням 

сиквенсів вірусних геномів, які найбільше відповідали поставленим задачам. 

Так, вірус карликовості сої (ВКС) належить до родини Luteoviridae, 

представники якої є досить зручною моделлю для вивчення явищ 

рекомбінації і еволюційної динаміки в кожному окремому гені за умови 

перекривання їх ORF (гени транспортного та капсидного білків). Оскільки, 

вибірковість використання синонімічних кодонів та її залежність від 

нуклеотидних замін у генах, що перекриваються майже не досліджена, в 

якості моделі нами були досліджені сиквенси генів шести штамів ВКС, які 

мають 190-нуклеотидні ділянки перекривання генів капсидного і 

транспортного білків. 

Спонтанні нуклеотидні заміни у генах нами досліджувались у п‟яти 

близько споріднених штамів Х-вірусу картоплі (ХВК). Відібрані штами ХВК 

мають однакову довжину геномів, а також генів реплікази (Re), капсидного 

білка (CP) та потрійного блоку транспортних білків Tgb1, Tgb2, Tgb3, що 

виключає у них можливість кількох типів мутацій (делецій, інсерцій, 

дублікацій, транслокацій тощо) і дозволяє аналізувати нуклеотидні заміни у 

чистому вигляді. Всі порівняльні аналізи нуклеотидних замін за їх типами 

(еквівалентні, нееквівалентні, транзиції, трансверсії, одно-, двох- та 

трьохнуклеотидні) і місцем локалізації (пари штамів, геноми, гени, генні та 

кодонні позиції) були проведені за єдиним показником – сумарною кількістю 

замін у генах десяти пар штамів, що спрощує інтерпретацію результатів 

досліджень. 

Структурно-функціональну організацію промоторів субгеномних РНК, 

виявлення і порівняння властивостей консервативних нуклеотидних мотивів 
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в субгеномних та геномних РНК, дослідження ролі первинних і вторинних 

структур РНК у активності промоторів проводили на моделі тобамовірусів, 

регуляторні механізми яких залишається маловивченими у порівнянні з 

іншими вірусами рослин і досліджувалась переважно на моделі двох 

звичайних штамів ВТМ: U1 та OM. 

 

7.1. Вибірковість синонімічних кодонів і заміни нуклеотидів у генах 

вірусу карликовості сої 

 

Генетичний код містить 64 триплетні кодони, з яких 61 кодують 20 

стандартних амінокислот, а 3 останніх виконують роль сигналів зупинки 

трансляції (термінальні кодони). Оскільки кількість кодонів втричі більша за 

кількість амінокислот, генетичний код є виродженим: три амінокислоти 

(аргінін, лейцин, серин) мають по 6 кодонів; п‟ять амінокислот (аланін, 

гліцин, пролін, треонін, валін) – по 4 кодони; одна амінокислота (ізолейцин) 

– 3 кодони; дев‟ять амінокислот (аспарагін, глутамін, аспарагінова та 

глутамінова кислота, гістидин, лізин, тирозин, фенілаланін, цистеїн) – по 2 

кодони і дві амінокислоти (метіонін, триптофан) мають по 1 кодону. 

Частота використання синонімічних кодонів, що кодують одну 

амінокислоту, значно варіює [36, 57, 95, 364]. Дуже часто для кожної 

амінокислоти існує переважний (домінуючий) кодон, який використовується 

найчастіше [341]. Це явище вибіркового використання кодонів, що отримало 

назву codon bias (нахил, схил, зміщення), залежить від нуклеотидного складу, 

довжини і рівня експресії гена; набору транспортних РНК, структурних 

властивостей кодованої амінокислоти, вторинної структури та стабільності 

мРНК, нуклеотидного складу в третій позиції кодонів тощо [33, 195, 296, 317, 

319, 340, 347]. Дані стосовно кореляції вибірковості кодонів із названими 

факторами у різних представників еукаріотів, прокаріотів і вірусів дуже 

суперечливі, а вибірковість кодонів у генах, що перекриваються, та її 

залежність від нуклеотидних замін майже не досліджена. 
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Зважаючи на це, ми мали на меті дослідити вибірковість використання 

синонімічних кодонів і замін нуклеотидів у генах шести штамів вірусу 

карликовості сої (ВКС), які мають 190-нуклеотидні ділянки перекривання 

генів капсидного і транспортного білків. 

Залежність вибірковості кодонів від контекстів. У таблицях 

генетичного коду синонімічні кодони, як правило, мають або всі 4 

нуклеотиди в третій кодонній позиції або по 2 пуринові (a і g) чи 

піримідинові нуклеотиди (t і c) в третій і зрідка в першій позиціях. Звідси 

випливає, що вибірковість кодонів фактично зводиться до помилкового 

включення в РНК нуклеотида a замість g та t замість c і навпаки, а дані про 

залежність вибірковості кодонів від контексту [33, 85] свідчать про значний 

вплив сусідніх нуклеотидів на реакцію полімеризації. Зважаючи на це, нами 

досліджено вплив на вибірковість кодонів кількох контекстів: два перші 

нуклеотиди кодонів, перший нуклеотид перед кодоном і перший за кодоном. 

Дослідження впливу двох перших нуклеотидів генетичних кодонів на 

частоту їх використання в чотирьох генах шести штамів ВКС показало 

високу залежність цієї частоти від послідовності нуклеотидів. Так, ga-

початкові кодони (gan, де n – будь-який нуклеотид) мають найбільший вміст 

у досліджених геномах (524), а кодони agn зустрічаються лише 284 рази. 

Така закономірність характерна для всіх кодонів, що мають неоднакові перші 

2 нуклеотиди. Зокрема, частоти використання кодонів tcn і ctn становлять, 

відповідно, 405 і 117, atn і tan – 352 і 159, can і acn – 327 і 250. 

Нуклеотиди, розташовані безпосередньо перед і за кодонами 

(передкодонні та післякодонні однонуклеотидні контексти), суттєво 

впливають на вибірковість кодонів, що проявляється як збільшення частоти 

їх використання в 2–5 разів порівняно з очікуваною. Ефективність контекстів 

широко варіює залежно від їхньої позиції, гена і кодона. Так, передкодонний 

контекст С кодона act (Cact) збільшує частоту використання act в гені Re в 

5,3 раза, a в гені CP – в 3,3 раза. Контекст Cacc підвищує частоту кодона в 
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гені CP у 4,2 раза, а accA – в 3,8 раза. Впливу перекривання генів на 

активність контекстів не виявлено. 

Вибірковість синонімічних кодонів у генах вірусу карликовості сої. 

Порівняння переважних (домінантних) кодонів на 190-нуклеотидних 

ділянках вірусних генів показує, що вибірковість кодонів за перекривання 

генів значно вища, ніж без нього (рис. 7.1).  

 

Рис. 7.1 Переважні (домінантні) кодони стандартного генетичного коду 
в 190-нуклеотидних ділянках чотирьох генів вірусу карликовості сої 

Примітки: Re...MP – гени реплікази (Re), капсидного білка (CP1), 

капсидного (CP) та транспортного (MP) білків, що перекриваються. tct...atg – 

кодони 20-ти стандартних амінокислот. S...Ser, M...Me – амінокислоти 

 

Так, у гені CP всі 18 амінокислот з синонімічними кодонами мають 

лише 1 переважний (домінуючий) кодон (18 кружків на графіку). Частота 

використання переважних кодонів (frequensy of optimal codons, Fop), яку 

визначали за відносною частотою їх використання [130], у цьому гені – 

Fop=18/18=1. В гені MP, локалізованому в гені CP зі зміщенням на 1 

нуклеотид, лише глутамін (Q) має однакову частоту обох кодонів (caa, cag). 

Fop гена становить (18-1)/18=0,94. На відміну від цього, ген Re має 3 

рівночастотні кодони, що кодують амінокислоти L, T, C. Fop цього гена 
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складає (18-3)/18=0,83. Ген CP1 містить 5 амінокислот з рівночастотними 

кодонами (P, G, H, E, K). Його Fop=(18-5)/18=0,72. 

Варіювання частоти використання синонімічних кодонів та стоп-

кодонів. Типи переважних (домінуючих) кодонів різних амінокислот значно 

варіюють у різних генах, незалежно від наявності чи відсутності 

перекривання. Зокрема, agt є переважним кодоном серина в генах MP і Re, 

кодон cgt – переважає за кількістю синонімічні кодони в генах MP і CP1, а ctg 

– в генах CP, CP1 та Re. Найбільша варіабельність переважних кодонів 

виявлена у треоніна, у якого acc переважає три інші синонімічні кодони в 

генах MP і Re, aca – в генах MP і CP, а acg – у генах CP1 і Re. 

Порівняння відхилення частоти використання переважних кодонів від 

очікуваної за процентним вмістом нуклеотидів у генах показало майже 

однакове відхилення у парах генів CP і MP (12,2 і 6,5 %), а також у CP1 і Re 

(13,3 і 6,2 %), незважаючи на те, що нуклеотидний склад генів CP і MP є 

ідентичним за рахунок їх перекривання, а генів CP1 і Re – зовсім різний. 

Отримані дані свідчать про можливість вибіркової селекції кодонів за 

постійного кількісного співвідношення нуклеотидів. Отже, віруси з 

однаковим процентним вмістом всіх 4-х нуклеотидів у геномах можуть мати 

різні переважні кодони, що спричиняє відмінності в експресії вірусних генів 

і, відповідно, позначиться на прояві інфекції. 

Вибірковість стоп-кодонів зводиться до того, що кодувальна рамка 

містить лише один термінальний кодон, а дві інші рамки – різну кількість 

можливих комбінацій трьох кодонів (tga, tag та taa), причому, одна з них 

більш насичена стоп-кодонами, ніж інша [282]. Наші дослідження показали, 

що кодувальна рамка гена транспортного білка всіх шести штамів вірусу має 

найбільш сильний термінальний кодон (taa). Наступна рамка зі зсувом +1 

містить 74 стоп-кодони (23 taa, 15 tag і 36 tga), а остання рамка зі зсувом +2 

зовсім не має термінальних кодонів, оскільки вона збігається з кодувальною 

рамкою гена білка оболонки. У свою чергу рамка СР зі зсувом +1 має 

термінальний кодон taa (збігається з кодувальною рамкою гена MP), а рамка 
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зі зсувом +2 збігається з рамкою гена MP зі зсувом +1. За відсутності 

перекривання генів рамки зі зсувом +1 містять 48 (ген CP1) і 43 стоп-кодони 

(ген Re), а рамки зі зсувом +2, відповідно – 90 і 120 термінальних кодонів. 

Cлабкий стоп-кодон tga у цих генах зустрічається вдвічі частіше за tag і taa. 

Таким чином, на ділянках перекривання генів всі позарамкові 

термінальні кодони зосереджені в одній некодуючій рамці і їх кількість 

близька до середньої величини стоп-кодонів у двох некодуючих рамках 

генів, що не перекриваються. Ділянки перекривання генів мають більшу 

вибірковість кодонів, ніж ділянки аналогічних генів поза зонами 

перекривання. За напрямком зменшення вибірковості синонімічних кодонів 

гени вірусу карликовості сої утворюють наступну послідовність: CP, MP, Re і 

CP1 і мають значення Fop 1; 0,94; 0,83 та 0,72, відповідно (рис. 7.1). 

Вплив GC-вмісту генів на вибірковість кодонів. Шляхом порівняння 

процентного вмісту GC (G + C, %) та кількісного вмісту 4-х стандартних 

нуклеотидів у трьох кодонних позиціях чотирьох генів вірусу карликовості 

сої ми виявили значне варіювання вмісту нуклеотидів, але досить стабільний 

відсоток GC у третій позиції кодонів всіх генів (табл. 7.1). Незважаючи на цю 

стабільність, спостерігається чітка кореляція між вибірковістю кодонів і 

відсотком GC-вмісту в третій кодонній позиції (GC3). Так, ген CP, у якого 

кожна із 18 амінокислот кодується лише одним із можливих синонімічних 

кодонів (Fop = 1), містить 34,9 % [(193+385)/(754+903)= 0,348823174] GC у 

третій кодонній позиції, а ген MP, локалізований в гені CP, має 17 

амінокислот з одним синонімічним кодоном (Fop =0,94) і 31,0 % GC (рис. 7.1; 

табл. 7.1). Ген Re має більшу вибірковість кодонів порівняно з CP1 (17 

амінокислот з одним синонімічним кодоном проти 15-ти у СР1), а також 

більший вміст GC3 (35,2 % проти 28,5 %). Попри цю чітку кореляцію, 

залежність між Fop і GC3 у генах CP, MP, CP1 і Re не є прямолінійною: 1; 

0,94; 0,83; 0,72 та 35,6; 30,1; 34,9; 31,0 % відповідно. Кореляція між 

вибірковістю кодонів і GC3 більш висока і більш стабільна за перекривання 
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генів (r = 0,737 і 0,725), ніж без нього (r = 0,435 та -0,526). При цьому 

кореляція у генах Re і CP1 не лише менша за рівнем, але й різна за знаком. 
 

Таблиця 7.1 – Вміст нуклеотидів у генах і третіх кодонних позиціях 
чотирьох генів вірусу карликовості сої 

Гени 
Кодонні 
позиції1)

 

Нуклеотиди Коефіцієнт 
кореляції, r     A     T     G     C G+C,% 

Re 
3 245 311 271 313 35,6 -0,526 

2)
 

1, 2, 3 897 882 839 802   

CP1 
3 322 346 213 259 30,1 0,435

 3)
 

1, 2, 3 1075 777 754 814   

CP 
3 325 237 193 385 34,9 0,737

 4)
 

1, 2, 3 1038 725 754 903   

MP 
3 393 233 284 230 31,0 0,725 

5)
 

1, 2, 3 1038 725 754 903   

4 

гена 

3 1285 1127 961 1187 32,9 0,840
 6)

 

1, 2, 3 4048 3109 3101 3422   

+3 1299 961 1315 961 34,9 0,373 
7)

 

3 1285 1127 961 1187 32,9  

+3 1299 961 1315 961 34,9 -0,176 
8)

 

Примітки: 1) позиція +3 – наступний (четвертий) нуклеотид за кодоном 
(контекст N1, від англійського next); 

2)-8)
 – кореляції між вмістом нуклеотидів: 

у третій кодонній позиції гена та в усіх трьох позиціях (2)-5)); у третіх 
кодонних позиціях чотирьох генів та в чотирьох генах (6)); у кодонних 
позиціях +3  чотирьох генів та в 4-х генах (7)); у позиціях 3 та +3 у чотирьох 
генах (8)

); r - показники кореляційного аналізу, проведеного за вбудованими 
статистичними функціями прикладного програмного пакета Microsoft Excel 

 

 

Сумарний вміст нуклеотидів у чотирьох генах найбільш чітко корелює з 

їхнім сумарним вмістом у третій кодонній позиції генів (r = 0,840) і значно 

менше – з сумарним вмістом у кодонній позиції +3 (r = 0,373), яка відповідає 

позиції нуклеотида, наступного за кодоном, і має назву контекст N1. 

Сумарний вміст нуклеотидів у кодонних позиція 3 та +3 має слабку 

негативну кореляцію (r = -0,176), що свідчить про обмеження в генах таких 

пар кодонів, у яких третій нуклеотид першого кодона збігається з першим 

нуклеотидом другого, наприклад, ATGGNN, де NN будь-які нуклеотиди. 

Доцільність такого обмеження, на нашу думку, зумовлена оптимальним 
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контекстом Козака (+4G) у кодона метионіна (ATG), що спричиняє дикодони 

типу ATGGNN, які є стартовими кодонами трансляціі генів різних організмів 

і вірусів. Накопичення дикодонів типу ATGGNN може порушувати 

однозначність відкритих (кодуючих, трансляційних) рамок генів. Виявлене 

нами обмеження частоти дикодонів у вірусних генах спонукало нас більш 

повно дослідити це явище. 

Частота використання (кількість повторів) дикодонів у трьох 

відкритих рамках зчитування 4-х генів шести штамів вірусу карликовості 

сої. Частота використання (сумарна кількість повторів) дикодонів у зоні 

перекривання генів MP і CP (233 і 268) суттєво відрізняється від такої в генах 

Re і CP1 (327 і 452), має найбільшу величину в кодувальній рамці (зсув 0) і 

дещо варіює в некодувальних рамках (табл. 7.2). 
 

Таблиця 7.2 – Повторність дикодонів у трьох відкритих рамках 
зчитування 4-х генів шести штамів вірусу карликовості сої 

Повтор- 

ність, 
крат 

Зсув рамок зчитування у генах 

MP CP CP1 Re 

0 +1 +2 0 +1 +2 0 +1 +2 0 +1 +2 

1 39 31 35 35 39 31 195 178 156 130 112 114 

2 27 21 24 24 27 21 71 73 66 72 65 49 

3 84 80 89 88 84 80 62 53 44 114 98 86 

4 8 6 11 11 8 6 62 60 52 31 20 18 

5 15 9 11 11 15 9 26 24 25 20 26 22 

6 88 71 81 81 88 71 31 26 23 36 37 35 

7 2 0 2 2 2 0 3 2 5 4 2 0 

9 5 8 3 4 5 8 1 2 2 4 4 2 

10 1 1 3 3 1 1 0 1 1 0 0 0 

11 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

12 3 2 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 

15 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Сума 275 233 268 268 275 233 452 419 374 412 366 327 

Позиції* 3051 3052 3053 3050 3051 3052 3638 3639 3640 144 145 146 

Примітка: початкові позиції зчитування кодонів 4-х генів у геномі штаму ys-1 
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Із загальної кількості варіантів дикодонів (61 х 61 = 3721) у генах 

зустрічаються лише від 6,3 до 12,1 відсотка можливих варіантів. Більшість з 

них (94,1 % у генах MP і CP, а також 99,2 % у генах Re і CP1) повторюються 

від 1 до 6 разів, решта – від 7 до 11 (Re, CP1) або від 7 до 25 разів (MP, CP). 

Найбільшу кількість повторів мають дикодони генів, що перекриваються: 25 

– дикодон acgacg (ген MP, зсув рамки +1; ген CP, зсув +2), 21 – aagatc (ген 

MP, зсув рамки +2), 18 – cgacga (ген MP, зсув +2; ген CP зсув 0). Наявність 

численних повторів дикодонів підтверджена шляхом ідентифікації їх позицій 

у генах. Зокрема, дикодон aagatc містять всі 6 штамів у позиціях 295, 532, 

550, а також 3 штами у позиції 502 (3 х 1 + 6 х 3 = 21). Через збіг різних 

рамок за перекривання генів деякі позиції зчитування представлені в таблиці 

двічі (3051 і 3052). Ці позиції, а також позиції 3050 і 3053 є початковими 

позиціями зчитування кодонів збіжних рамок. 

Таким чином, нами встановлено, що частота використання синонімічних 

кодонів у вірусних генах широко варіює залежно 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 [416]. Під впливом 

перекривання генів загальна кількість нуклеотидних замін зменшується у 2,5 

рази, кількість еквівалентних замін у третій позиції кодонів – у 2,8-4,3 раза, 

вміст дикодонів у генах – у 1,4-1,6 раза. Поряд із цим спостерігається 

збільшення кількості нееквівалентних замін нуклеотидів у другій кодонній 

позиції, а також висока вибірковість кодонів (Fop = 0,94-1,0) і кореляція між 

вмістом нуклеотидів у генах і третіх позиціях кодонів (r= 0,725-0,737). В усіх 

досліджених нами вірусних генах чітко проявляється інтенсивна селекція 

дикодонів, одною з можливих причин якої може бути елімінація дикодонів, 

які спричиняють оптимальні контексти Козака в усіх кодонах метіоніну, а не 

лише у стартових кодонах трансляції генів. 

Заміни нуклеотидів у штамів вірусу карликовості сої. Визначали 

сумарну кількість еквівалентних і нееквівалентних нуклеотидних замін у 
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семи кодонних позиціях (1, 2, 3, 1 і 2, 1 і 3, 2 і 3 та 1, 2 і 3) трьох генів шести 

штамів ВКС, а також середню кількість замін у семи кодонних позиціях 15-

ти комбінацій пар шести вибраних для аналізу штамів вірусу. Встановлено, 

що середня кількість замін у пар штамів варіює від 0,1 до 8,8 і суттєво 

відрізняється в різних генах (рис. 7.2). У генах Re і CP вона значно більша за 

ту, яка спостерігається на ділянках перекривання генів. 

 

Рис. 7.2 Заміни нуклеотидів у генах 15-ти пар комбінацій з шести штамів 
вірусу карликовості сої 

Примітки: CP(MP) – 190-нуклеотидна ділянка перекривання генів 
капсидного (CP) і транспортного (MP) білків. CP, Re – 190-нуклеотидні 
ділянки генів капсидного білка та реплікази 

 

Найбільшу сумарну кількість замін нуклеотидів складають еквівалентні 

однонуклеотидні заміни у третій кодонній позиції генів CP і Re, незначну 

кількість – одно-, двох- та трьох нуклеотидні нееквівалентні заміни в 

позиціях 1, 2, 1 і 2, 1 і 3, 2 і 3 та 1, 2 і 3, а також еквівалентні заміни в 

позиціях 1 та 1 і 3 (рис. 7.3). Еквівалентні заміни в «2-вмістних» позиціях (2, 

1 і 2, 2 і 3 та 1, 2 і 3) зовсім відсутні, що і очікується за структурою 

генетичного коду: еквівалентні (синонімічні) кодони у більшості випадків 
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відрізняються між собою за третім нуклеотидом і лише аргінін, лейцин та 

серин мають по 2 кодони, відмінні за першим нуклеотидом. 

 

 

Рис. 7.3 Заміни нуклеотидів у трьох генах вірусу карликовості сої 

Примітки: CP‟, CP, Re - 567-нуклеотидні ділянки генів реплікази (Re), 

капсидного білка (CP), та капсидного білка, що перекривається з геном 
транспортного білка (CP‟); e, n – типи замін (еквівалентні і не еквівалентні, 
відповідно). 1 – 123 кодонні позиції замін: 1 – перша, 2 – друга, 3 – третя, 12 
– перша і друга, 13 – перша і третя, 23 – друга і третя, 123 – перша, друга і 
третя (заміна всіх трьох нуклеотидів кодона) 

 

У зоні перекривання генів MP і CP спостерігається різке зменшення 

еквівалентних замін у кодонній позиції 3 і збільшення нееквівалентних у 

позиції 2 (рис. 7.3). Причиною цього явища, очевидно, є збіг позиції 3 у гені 

CP з позицією 2 у гені MP через зсув рамки зчитування на один нуклеотид. 

Оскільки еквівалентні заміни в позиції 3 гена CP, які становлять переважну 

більшість спонтанних нуклеотидних замін, не є еквівалентними в позиції 2 

гена MP, загальна кількість нуклеотидних замін на ділянках перекривання 

генів значно зменшується. Досить значна кількість двох- та 

трьохнуклеотидних замін у генах CP і Re, очевидно, є наслідком кількох 

послідовних однонуклеотидних замін, оскільки одночасна заміна двох і, 
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особливо, трьох нуклеотидів в одному кодоні малоймовірна. Відсутність 

двох- і трьохнуклеотидних замін у гені CP (на ділянці перекривання генів) 

спричинене різким зменшенням однонуклеотидних замін на цій ділянці. 

Таким чином, частота використання синонімічних кодонів у вірусних 

генах широко варіює залежно 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. Одержані в даному підрозділі 

результати свідчать про наявність селекції дикодонів у вірусних генах. 

 

7.2 Дослідження замін нуклеотидів у генах X-вірусу картоплі 

 

Відомо, що заміни поодиноких амінокислот у білках та/або поодиноких 

нуклеотидів у генах відбуваються в результаті спонтанних (не індукованих) 

точкових мутацій [193, 290, 373]. Такі заміни нуклеотидів та амінокислот 

проявляють широкий спектр дії на життєздатність, вірулентність та 

ефективність передачі вірусу, а також на прояв симптомів ураження і 

вірусостійкості рослин [34, 41, 119, 123, 210, 237]. Проте дані щодо частоти 

цих мутацій [107, 215, 232, 264, 290], а також їхньої залежності від 

функціональної активності і рівня експресії генів, нуклеотидних контекстів 

та позицій у генах і кодонах дуже фрагментарні та суперечливі [152, 210, 244, 

290, 372, 398]. В той же час дані про нуклеотидні заміни в наборах сиквенсів 

споріднених біологічних об‟єктів мають особливо важливе значення для 

моделювання процесів і темпів еволюції [138, 264, 372, 373], оцінки 

ймовірності та достовірності філогенетичних дерев [398], встановлення 

кодуючих ділянок геномів [375] тощо. Зважаючи на це, ми мали на меті 

дослідити спонтанні нуклеотидні заміни у генах (Re, CP, Tgb1, Tgb2, Tgb3) 

п‟яти близько споріднених штамів Х-вірусу картоплі (ХВК).  
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Встановлено, що сумарна кількість замін нуклеотидів у генах десяти пар 

штамів ХВК прямо пропорційна довжині гена і варіює від 183 у генах 

реплікази (Re) до 5 в генах транспортного білка (Tgb3) (табл. 7.3).  

 

Таблиця 7.3 – Заміни нуклеотидів 5-ти у генах та нетрансляційних 

ділянках десяти пар штамів Х-вірусу картоплі 

Пари штамів1)
 

Кількість замін в генах та нетрансляційних ділянках2)
: 

Re CP Tgb1 Tgb2 Tgb3 3‟UTR 5‟UTR Середнє 
ks / os 183 23 21 6 5 0 0 47,6 

ks / rb 162 28 21 10 3 0 0 44,8 

ks / s1 184 25 23 7 7 0 0 49,2 

ks / x3 164 24 20 7 6 0 0 44,2 

os / rb 211 30 25 9 4 0 0 55,8 

os / s1 217 26 28 5 8 0 0 56,8 

os / x3 199 23 23 5 5 0 0 51,0 

rb / s1 206 25 25 12 6 0 0 54,8 

rb / x3 178 24 20 12 5 0 0 47,8 

s1 / x3 118 9 13 6 5 0 0 30,2 

Сума замін 1822 237 219 79 54 0 0 1326 

Середнє 
значення 

182,2 23,7 21,9 7,9 5,4 0 0 132,6 

Замін на 1000 
нуклеотидів 

41,7 33,3 32,2 22,7 25,4 0 0 155,2 

Довжина гена 4371 711 681 348 213 71 84 837,8 

Ідентичність 
генів, % 

95,8 96,6 96,8 97,7 97,5 100 100 88,7 

Примітки, тут і в табл. 7.4: 
1) сиквенси генів кожного штаму співставляли 

із сиквенсами чотирьох інших (ks/os, ks/rb, ks/s1, ks/x3…); 2)
Re – ген 

реплікази, CP – ген білка оболонки, Tgb1, Tgb2, Tgb3 – потрійний блок генів 

транспортного білка; 0 – відсутність замін; 3‟UTR, 5‟UTR, 3‟, і 5‟– некодуючі 

ділянки геномів 
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Поряд із прямо пропорційною залежністю сумарної кількості замін від 

довжини гена, що цілком природно, подібна залежність чітко проявляється 

також щодо питомої величини: середньої кількості замін на 1000 

нуклеотидів. Причиною цього явища може бути більша ймовірність 

спонтанних мутацій у великих генах, ніж у малих, через формування 

нуклеотидних контекстів, CpG-сайтів чи інших компонентів, що підвищують 

частоту нуклеотидних замін. З іншого боку, оскільки мутації, як правило, 

шкідливі для вірусу, то більш ймовірною (менш шкідливою) буде заміна 

половини нуклеотидів у 10-нуклеотидному сайті, ніж у двохнуклеотидному, 

а ідентичність генів має обернено пропорційну залежність від їхньої довжини 

і становить від 97,7 % (ген Tgb2) до 95,8 % (ген Re). Кількість замін на 1000 

нуклеотидів пропорційна довжині гена і варіює від 41,7 (ген Re) до 25,4 (ген 

Tgb2).  

Кінцеві некодуючі ділянки геномів 3‟UTR та 5‟UTR ідентичні у всіх 

штамів вірусу (не виявлено жодної нуклеотидної заміни). Враховуючи малі 

розміри ділянок (72-84 нуклеотиди), це явище можна пояснити малою 

ймовірністю та великою шкідливістю мутацій у малих генах (нуклеотидних 

ділянках). Оскільки 3‟ і 5‟ некодуючі ділянки містять регуляторні елементи, 

важливі для репродукції вірусу, заміни нуклеотидів на цих ділянках не менш 

шкідливі, ніж у функціональних генах і тому не фіксуються. Серед десяти 

можливих комбінацій пар із п‟яти досліджуваних штамів (5×4:2 = 10) 

найменшу спорідненість мають пари os/s1, os/rb та rb/s1, у яких середня 

кількість замін на геном становить, відповідно, 56,8; 55,8 і 54,8. До найбільш 

споріднених пар штамів відносяться s1/x3 та ks/x3, що мають 30,2 і 44,2 

нуклеотидних замін на геном. У пари s1/x3 найменша кількість замін 

(найбільша спорідненість) проявляється також у довгих генах (Re, CP і Tgb1), 

однак за замінами нуклеотидів у гені Tgb2 найбільшу спорідненість мають 

пари os/s1 та os/x3, а за геном Tgb3 найбільш спорідненими є штами ks і rb 

(лише 3 заміни на ген).  
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Порівняння транзицій і трансверсій у генах п’яти штамів ХВК. Серед 

12-ти можливих комбінацій замін нуклеотидів: ag, au, ac, gu, gc 

та uc (4×3= 12) 4 варіанти замін відносяться до транзицій і 8 до трансверсій 

(табл. 7.4). Враховуючи назви типів нуклеотидів, наведені в розділі 2 

«Матеріали і методи досліджень», ми виділили 2 типи транзицій (ws та 

sw) з чотирма варіантами (ag, uc, ga, cu), а також 2 типи 

трансверсій (yr та ry) з чотирма підтипами (ur, cr, ru та rc) і 

восьми варіантами (ua, ug, ca, cg, au, gu, ac, gc).  

Порівняння виділених типів, підтипів і варіантів замін нуклеотидів 

показує, що сумарна кількість транзицій (85,4 %) у 5,8 раза перевищує 

кількість трансверсій (14,6 %), незважаючи на в 2 рази більшу кількість 

варіантів трансверсій (8), ніж транзицій (4). Відсотки двох типів сумарних 

транзицій в усіх генах (44,5 і 40,9), а також двох типів (7,2 і 7,4) та двох 

підтипів трансверсій (4,4 і 4,2) майже однакові між собою, проте сумарна 

кількість трансверсій підтипу cr (4,4 %) в 1,6 раза перевищує кількість 

трансверсій підтипу ur (2,8 %). Отже, заміни цитозина на пуринові 

нуклеотиди значно частіші, ніж заміни тиміна.  

За зменшенням сумарної частоти нуклеотидні заміни розподіляються у 

такій градації: uc (620 замін), cu (518), ga (467), ag (454), ca (3,9), 

ac (3,4), gu (2,0), ug (1,5), ua 1,3), au (1,2), gc (0,8), cg (0,5). 

Такий розподіл свідчить про близькі значення кількості прямих і зворотних 

замін у всіх варіантах пар нуклеотидів. Максимальна величина відношення 

частот прямих і зворотних транзицій складає 1,2 (uc (620 замін), cu 

(518)), а трансверсій – 1,6 (gc (0,8), cg (0,5)).  

Найбільша величина відношення частот у варіантів транзицій становить 

1,4 (uc (620), ag (454)), а серед трансверсій – 7,8 (ca (3,9), cg (0,5)). 

Отже, трансверсії мають набагато меншу частоту, але значно більшу 

варіабельність, ніж транзиції.  
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Таблиця 7.4 – Сумарна кількість транзицій і трансверсій у генах п’яти штамів Х-вірусу картоплі 

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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Результати наших досліджень (табл. 7.4) узгоджуються із 

загальновизнаним положенням про превалювання частоти транзицій над 

трансверсіями, однак принципово відрізняються від співвідношення цих 

типів замін у псевдогенах коника [152]. Знайдене нами значне перевищення 

частоти транзицій у 5,8 раза (84,4/14,6) свідчить про наявність ефективних 

механізмів обмеження трансверсій у генах ХВК. Розподілення транзицій і 

трансверсій на типи, підтипи та варіанти, вперше проведене нами, дозволило 

виявити додаткові показники обмеження нуклеотидних замін.  

Визначення кількості нуклеотидних замін у семи кодонних позиціях 

п’яти генів ХВК. Порівняння сумарної кількості нуклеотидних замін у різних 

генах п‟яти штамів вірусу показує, що переважну більшість їх (від 71,2 до 

100 %) складають однонуклеотидні еквівалентні заміни в третій кодонній 

позиції, які не призводять до замін амінокислот (табл. 7.5).  

Таблиця 7.5 – Заміни нуклеотидів у різних позиціях кодонів у генах 

п’яти штамів Х-вірусу картоплі 

Позиції 
замін у 

кодонах 

Кількість еквівалентних 
замін у генах: 

Кількість нееквівалентних 
замін у генах:  

Re CP Tgb1 Tgb2 Tgb3 Re CP Tgb1 Tgb2 Tgb3 

1 78 6 4 0 4 87 20 20 0 0 

2 0 0 0 0 0 84 7 14 0 7 

3 1415 190 152 79 41 37 0 4 0 0 

1 і 2 0 0 0 0 0 24 0 6 0 0 

1 і 3 24 4 0 0 0 32 8 8 0 0 

2 і 3 0 0 0 0 0 26 2 8 0 2 

1, 2 і 3 0 0 0 0 0 15 0 3 0 0 

Сума 
замін 

1517 200 156 79 45 305 37 63 0 9 

Замін на 
1000 нук-

леотидів 

34,7 28,1 22,9 22,7 21,1 7,0 5,2 9,3 0 4,2 

% замін 
83,3 84,4 71,2 100 83,3 16,7 15,6 28,8 0 16,7 

85,4 14,6 
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Еквівалентні заміни в першій кодонній позиції генів Re ХВК становлять 

лише 5,1 % (78/1517), генів CP – 3,0 % (6/200), генів Tgb1 – 2,6 % (4/156), 

генів Tgb3 – 8,9 % (4/45), а в генах Tgb2 такі заміни відсутні. 

Двохнуклеотидні еквівалентні заміни в першій і третій кодонних позиціях 

зустрічаються лише в довгих генах Re (1,6 %, 24/1517) та CP (2,0 %, 4/200). 

Одно-, двох- чи трьохнуклеотидні еквівалентні заміни у позиціях 2, 1 і 2, 2 і 3 

та 1, 2 і 3 відсутні в усіх генах цього вірусу. Таким чином, сумарний відсоток 

нееквівалентних замін нуклеотидів (14, 6) у 5,8 разів менший, ніж 

еквівалентних (85,4). Кількість нееквівалентних замін у різних генах варіює 

значно більше, ніж еквівалентних (від 0 до 9,3 на 1000 нуклеотидів) і не має 

прямої пропорційної залежності від довжини гена, яка чітко проявляється 

щодо еквівалентних замін. 

Наявність незначної кількості еквівалентних замін у першій кодонній 

позиції (4,6 %) та подвійних (двохнуклеотидних) замін у першій і третій 

позиціях (1,4 %) пояснюється тим, що по 2 кодони двох амінокислот: аргініна 

(AGA/CGA, AGG/CGG) та лейцина (UUA/CUA, UUG/CUG) містять сайти 

еквівалентних замін не в третій, а в перщій кодонній позиції. Цікаво, що дві з 

цих замін (C↔T) є транзиціями, а дві інщі (C↔A) – найбільш частими 

трансверсіями (табл. 7.5). Оскільки 4 кодони з 61 складають 6,6 %, сумарний 

відсоток еквівалентних замін у першій та першій і третій кодонних позиціях 

(4,6+1,4) дуже близький до очікуваного (6,6), особливо з урахуванням 

поправки на меншу частоту трансверсій, ніж транзицій. Відсутність одно-, 

двох- та трьохнуклеотидних еквівалентних замін у кодонних позиціях 2, 1 і 2, 

2 і 3 та 1, 2 і 3 зумовлена структурою генетичного коду: всі синонімічні 

кодони однієї амінокислоти мають однакові два перших нуклеотиди, через 

що еквівалентні заміни нуклеотидів у першій і другій кодонній позиції 

неможливі, за винятком раніше наведених кодонів аргініна та лейцина. 

Встановлений нами розподіл нуклеотидних замін за кодонними 

позиціями (табл. 7.5) узгоджується з даними про їх розподіл у 15-ти зразках 

ортологічних генів людини та миші [372]. Найбільша кількість замін у третій 
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кодонній позиції (94,0 % від еквівалентних замін і 9,9 % від нееквівалентних) 

пояснюється виродженістю генетичного коду. Оскільки кодони однієї 

амінокислоти (синонімічні кодони) відрізняються між собою лише за третім 

нуклеотидом, заміни у третій кодонній позиції не призводять до замін 

амінокислот і тому називаються нейтральними чи мовчазними мутаціями або 

трансляційно незалежними, синонімічними чи еквівалентними 

нуклеотидними замінами. Через повне збереження структури і функцій білків 

за таких мутацій вони не видаляються в процесі добору. 

Розподіл нуклеотидних замін на ділянках генів. Порівняння замін 

нуклеотидів на різних ділянках генів ХВК (від повної довжини до 1/30 

частини) показало, що на великих ділянках однакового розміру кількість 

замін практично однакова (рис. 7.4).  

 

Рис. 7.4 Розподіл нуклеотидних замін на ділянках двох генів п‟яти 

штамів Х-вірусу картоплі 

Примітки: Re – 30 ділянок гена реплікази довжиною по 145 нуклеотидів. 
Tgb3 – 10 ділянок гена транспортного білка довжиною по 23 нуклеотиди 
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Так, у гені Re довжиною 4371 нуклеотид середня кількість замін складає 

182,2 ±29,4; на половинах гена (2035 нуклеотидів) – 91,7 ±15,8; на 

четвертинах (1093 нуклеотидів) – 46,4 ± 10,4.З подальшим зменшенням 

довжини ділянок варіювання кількості нуклеотидних замін на них швидко 

збільшується. На 146-нуклеотидних ділянках гена Re (1/30 частина гена) 

кількість замін варіює від 15,1  11,4 (ділянка 29) до 93,5  29,6 (ділянка 12), 

а на 21-нуклеотидних ділянках гена Tgb3 (1/10 гена) чітко проявляються зони 

з високою частотою мутацій (6, 7, 8), з низькою – (1, 4), а також стабільні 

ділянки (2, 3, 5, 9, 10).  

Для з‟ясування природи варіювання частоти нуклеотидних замін у 

різних зонах генів (наявність так званих високо мутабельних гарячих точок 

чи випадкова локалізація мутацій на певних ділянках) ми дослідили розподіл 

позицій замін у гені Tgb3 (213 нуклеотидів), а також на 213-ти нуклеотидних 

5‟ кінцевих ділянках чотирьох інших генів ХВК. Встановлено, що на 

досліджених ділянках заміни нуклеотидів локалізовані в 66 позиціях: 11 

позицій у генах Re, 20 – у CP, 10 – у Tgb1, 14 –у Tgb2 та 11 у гені Tgb3 (рис. 

7.5). Більшість (28 із 66) позицій замін є різними у різних типах генів, однак 

10 з них збігаються у двох типах (позиції: 7 (гени Re, Tgb3), 22 (Re, Tgb2); 

позиції: 28, 85 (Re, CP), 97 (CP, Tgb1); 142, 145 (Tgb2, Tgb3); 154, 157(CP, 

Tgb3); 180 (CP, Tgb1)) і шість – у трьох типах генів (91, 112, 130, 139, 160, 

163). Розподіл нуклеотидних замін на ділянках генів досліджених штамів 

ХВК цілком узгоджується з висновком, зробленим за результатами аналізу 

мутацій у геномних сиквенсах приматів [398], однак принципово 

відрізняється від розподілу замін нуклеотидів у генах трьох видів 

тетрахітеми [232]. У геномах і на великих ділянках генів ХВК частоти 

нуклеотидних замін кількісно подібні, що наводить на думку про однакову 

ймовірність мутацій на всіх ділянках геному. Розподіли замін на коротких 

ділянках, представлені на рисунках 7.4 та 7.5, не суперечать цьому 

припущенню, оскільки через малу кількість і випадкову локалізацію мутацій, 
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у генах повинні зустрічатись короткі ділянки без замін, а також з малою і 

великою їх кількістю.  

Рис. 7.5 Позиції замін нуклеотидів в генах 5-ти штамів Х-вірусу картоплі 

Примітки: 10...190 – маркери позицій 213-нуклеотидних ділянок генів. 
Re – ген реплікази; Cp – ген білка оболонки; Tgb1, Tgb2, Tgb3 – гени 
транспортних білків. Вертикальні ряди по 10 точок – збіжність (світлі точки) 
і заміни нуклеотидів (темні кружки) в однакових позиціях генів у 10-ти пар 
штамів: ks/os, ks/s1, ks/rb, ks/y1, os/s1, os/rb, os/y1, s1/rb, s1/y1, rb/y1 (зверху 
вниз). (92-164) – збіжні позиції замін нуклеотидів у трьох генах. – 

збіжність позицій замін у двох генах  
 

Моделювання випадкового збігу нуклеотидних замін у одній, двох і 

трьох позиціях кодонів, проведене шляхом генерування по 100 повторів 11, 

20, 14 і 11 випадкових чисел, показало, що більшість позицій випадкових 

замін (25,7; 41,6 та 48,2) локалізовані лише в одному гені (у різних генах ці 

позиції не збігаються) (табл. 7.6). Найбільша кількість незбіжних позицій 

(48,2) виявляється за індукування замін у трьох кодонних позиціях, 

найменша – у одній позиції (25,7). Кількість модельованих позицій 

випадкових нуклеотидних замін, збіжних у двох генах варіює від 7,4 до 12,4; 

збіжних у трьох генах – від 1,0 до 5,2. Збіжність позицій випадкових замін у 

чотирьох генах зустрічається дуже рідко, а в усіх п‟яти генах в численних 

модельних дослідженнях його зовсім не виявлено. 
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Таблиця 7.6 – Розподіл дійсних і модельованих позицій нуклеотидних 

замін на 213-нуклеотидних ділянках п’яти генів Х-вірусу картоплі 

Збіжність 
позицій 
замін* 

Частота замін 

дійсна модельована за випадкових замін у кодонних позиціях: 
в одній у двох у трьох 

1 28 25,7  2,4 41,6  6,9 48,2  3,7 

2 10 12,4  3,8 9,8  3,0 7,4  1,5 

3 6 5,2  2,0 1,7  1,1 1,0  1,2 

4 0 0 0 0,1  0,3 

5 0 0 0 0 

Сума замін 66 66,1 66,3 66,4 

Примітка: *– кількість генів, що мають позиції нуклеотидних замін, 

відсутні у інших генах 

 

Порівняння наведених (фактичних) величин збіжності позицій 

нуклеотидних замін з отриманими нами методом комп‟ютерного 

моделювання показує, що модельована збіжність найкраще відповідає 

фактичній за умов випадкових замін нуклеотидів в одній із кодонних позицій 

(першій, другій чи третій). Тобто, якщо заміни відбуваються в певній позиції, 

то в цій позиції збіжність буде частішою, ніж у двох інших [490]. 

 

7.3 Виявлення консервативних нуклеотидних сайтів в промоторах 

субгеномних РНК тобамовірусів 

 

Геноми тобамовірусів являють собою кеповану одноланцюгову (+)РНК 

розміром близько 6400 нуклеотидів, яка кодує принаймні 4 білки [49]. Білки 

126 kDa та 183 kDa (компоненти вірусної реплікази) транслюються 

безпосередньо з геномної РНК, а транспортний білок (MP) 32 kDa і білок 

оболонки (СР) 17,5 kDa – з субгеномних РНК, які синтезуються шляхом 

ініціації транскрипції на стартових сайтах субгеномних промоторів. 

Структурно-функціональна організація промоторів субгеномних РНК 
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тобамовірусів вивчена досить фрагментарно у порівнянні з іншими 

фітопатогенними вірусами [112, 228, 260] і досліджувалась лише на моделі 

штамів ВТМ. Так, стартова точка транскрипції гена транспортного білка у 

штаму ВТМob була картована у позиції 4838 [376], а у штаму ВТМv – 

спочатку в позиції 4828 [200], а потім – у позиції 4838 [106].  

Методом делеційного аналізу встановлено, що мінімальний промотор 

субгеномної РНК транспортного білка локалізований в позиціях від -35 до 

+10 відносно стартової точки транскрипції, а повністю активний промотор – 

в позиціях від -95 до +40. Мінімальний промотор субгеномної РНК 

капсидного білка картовано між позиціями -69 і +12, а повний – від -157 до 

+54 [106]. Активність мінімального промотора зростає до 50 разів, якщо 

перед ним вставити енхансер – перші 20 нуклеотидів гена СР [216]. Подібні 

енхансери синтезу транспортного та капсидного білків звичайного штаму 

ВТМ і штаму із хрестоцвітих являють собою 75-нуклеотидні ділянки (сайти 

зв‟язування рибосом), локалізовані перед даними генами [376].  

Методами комп‟ютерного та делеційного аналізу і сайт-спрямованого 

мутагенезу показано, що активність субгеномних промоторів MР і СР 

залежить від вторинної структури РНК-стеблових петель (stem-loop), 

локалізованих перед стартовою точкою транскрипції, а не від їхніх 

нуклеотидних послідовностей [106]. Водночас у багатьох промоторах 

функціональну активність проявляють консервативні нуклеотидні сайти [16, 

40, 157, 228]. З метою виявлення таких сайтів у промоторах субгеномних 

РНК тобамовірусів, нами проведено пошук їх в промоторах генів MР і СР. 

Пошук консервативних нуклеотидних сайтів, які можуть бути 

причетними до регуляції транскрипції генів транспортного і капсидного 

білків тобамовірусів, було проведено в 30-ти сиквенсах (15 вірусів, 2 гени) 

промоторів субгеномних РНК.  

У результаті комп‟ютерного аналізу, проведеного нами, було 

встановлено, що серед 256 можливих комбінацій чотиринуклеотидних сайтів 

(тетраплетів) (4
4 

= 256) у переважній кількості сиквенсів (19/30) міститься 
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тетраплет tgat (рис. 7.6 А). Оскільки його локалізація відносно стартового 

кодона трансляції широко варіює і позиційно-зв‟язаний з ним 

пʼятинуклеотидний сайт (пентаплет) tgatg міститься лише в трьох сиквенсах, 

тетраплет tgat, очевидно, не має відношення до регуляції транскрипції. Серед 

пентаплетів в найбільшій кількості сиквенсів зустрічаються atgtc (18/30) та 

tcgtt (22/30). Локалізація atgtc і його позиційно-зв‟язаних сайтів у позиції 

стартового кодона трансляції (рис. 7.6 Б) свідчать про причетність цих 

послідовностей до контексту стартового кодона.  

А           
19s tgat   4d   

3s tgatg  5d    

Б              
18s     atgtc      

8s    tatgt        

4s   atatg         

8s     atgtctt     

6s    tatgtct      

4s   atatgtc       
8s       atgtcttac  

4s    aatatgtct     

3s   aaatatgtc      

В              
22s   tcgtt    

19s  ttcgt     

10s attcg      

13s  ttcgttt   

7s attcgtt     

8s gattcgt     
 

  

Рис. 7.6 Консервативні нулеотидні сайти у промоторах субгеномних 

РНК 15-ти тобамовірусів 

Примітки: А – розсіяна локалізація сайтів у промоторних зонах; Б – 

локалізація сайтів біля стартових кодонів трансляції (ATG). s – кількість 
сиквенсів, в яких встановлена наявність відповідного сайта. Вертикальні лінії 
– позиції ATG, горизонтальні – позиції сайтів відносно ATG генів білка 
оболонки  

 

Сканограма локалізації atgtc показує наявність ідентичних нуклеотидів в 

контексті генів MР і СР, а сканограма локалізації aatatgtcttac – ідентичні 12-
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нуклеотидні сайти поблизу стартового кодона трансляції генів СР у 4-х 

близько споріднених тобамовірусів. Пентаплет tcgtt (рис. 7.6 В) має дві чіткі 

зони локалізації відносно стартового кодона трансляції генів MР і СР, а його 

позиційно-зв‟язані сайти містяться в багатьох генах. Такі властивості сайта 

дозволяють припустити, що він може бути функціональним елементом 

промоторів.  

Локалізація сайта gattcgtt перед стартовим кодоном трансляції лише 

генів СР свідчить про те, що подібний сайт в промоторах генів MP має інші 

нуклеотиди в першій і/або в другій позиції. Тобто, функціональним 

елементом може бути gattcgt з деякими замінами нуклеотидів. Для перевірки 

висунутого 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 збіжний нуклеотид “а” (рис. 7.7 А). 

Недавно визначені стартові точки транскрипції гена СР (5703) і MР 

(4848) звичайного штаму ВТМ [106] відповідають геномним позиціям 

шостого нуклеотида в сайтах gattcgttt і ggttcgttt, що дає підставу припустити 

причетність даних сайтів до впізнавання стартової точки транскрипції. На 

користь такого припущення свідчить мала ймовірність випадкового вмісту 

знайденого консервативного блока в промоторах 8-ми генів п‟яти 

тобамовірусів. 

Подальше виявлення консервативних сайтів у промоторах проводили 

шляхом пошуку їх в трансформованих сиквенсах, представлених 

двохсимвольними алфавітами. Трансформація сиквенсів у двохсимвольний 

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. 7.7 А, підкреслені). Присутність at-вмісної ділянки, яка сприяє 

розплітанню дволанцюгових нуклеїнових кислот, характерна для стартових 
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точок транскрипції [463]. За алфавітом ws виявляється більша кількість 

ідентичних елементів у сиквенсах, ніж за іншими алфавітами (рис. 7.7 Б). 

Поряд з консервативним блоком, виявленим у вихідних сиквенсах, знайдено 

додаткову позицію локалізації нуклеотидів “s” (за триплетом cgc) і 7 позицій 

– нуклеотидів “w”.  

А    ctActgtCGCcgaatcgGATTCGTTTtaaatatgtcttaca 1 СР 
     agAAgtaCGCcggtcctGATTCGTTTaaTTtgaaagaagaa 2 СР  
     agAAataCGCcggtcctGATTCGTTTaaTTtaaaagaagaa 3 СР  
     atAAgacCGCccctccaGGTTCGTTTgtTTataaaagtctg 1 MР  
     atAAgacCGCggtaggcGGTTCGTTTgcTTtttgtagtata 2 ТР  
     atAAgacCGCggtaggcGGTTCGTTTgcTTtttgtagtata 3 MР  
Б    swWswswSSSSswWwssSwWWSSWWWwwWWWwWsWswWwsw 1 СР  
     wsWwswwSSSSssWsswSwWWSSWWWwwWWWsWwWswWsww 2 СР  
     wsWwwwwSSSSssWsswSwWWSSWWWwwWWWwWwWswWsww 3 СР  
     wwWwswsSSSSssWsswSsWWSSWWWswWWWwWwWwsWsws 1 MР  
     wwWwswsSSSSswWsssSsWWSSWWWssWWWwWsWwsWwww 2 MР  
     wwWwswsSSSSswWsssSsWWSSWWWssWWWwWsWwsWwww 3 MР  
В    yyRyyryYRYyrrryyrRRYYYRYYYyrrryryRyyyyryr 1 СР  
     rrRrryrYRYyrryyyyRRYYYRYYYrryyyrrRrrrrrrr 2 СР  
     rrRrryrYRYyrryyyyRRYYYRYYYrryyyrrRrrrrrrr 3 СР  
     ryRrrryYRYyyyyyyrRRYYYRYYYryyyryrRrrryyyr 1 MР  
     ryRrrryYRYrryrrryRRYYYRYYYryyyyyyRyrryryr 2 MР  
     ryRrrryYRYrryrrryRRYYYRYYYryyyyyyRyrryryr 3 MР  
Г    MKMMkkkMKMmkmmkmkKmKKMKKKKkmmmkmkkkmkkmmm 1 СР  
     MKMMkkmMKMmkkkmmkKmKKMKKKKmmkkkkmmmkmmkmm 2 СР  
     MKMMmkmMKMmkkkmmkKmKKMKKKKmmkkkmmmmkmmkmm 3 СР  
     MKMMkmmMKMmmmkmmmKkKKMKKKKkkkkmkmmmmkkmkk 1 MР  
     MKMMkmmMKMkkkmkkmKkKKMKKKKkmkkkkkkkmkkmkm 2 MР  
     MKMMkmmMKMkkkmkkmKkKKMKKKKkmkkkkkkkmkkmkm 3 MР  
Рис. 7.7 Консервативні нуклеотидні сайти в промоторах генів 

транспортного та капсидного білка тобамовірусів, що виявляються за 
різними типами алфавітів 

Примітки: А – вихідні сиквенси. Б – алфавіт sw (s=g або c, w=t або a). В 
– алфавіт ry (r=a або g, y=t або c). Г – алфавіт mk (m=a або c, k=g або t). 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 
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З використанням алфавіту ry (r = a або g; y = c або t) виявлено дві 

додаткові позиції локалізації спільних нуклеотидів “a” або “t” (рис. 7.7 В), а 

за алфавітом mk (m = a або c; k = g або t) – спільний тетраплет, що містить 

комбінації нуклеотидів a/c і g/t (рис. 7.7 Г). Оскільки даний тетраплет має 16 

нуклеотидних варіантів (24=16), виникає питання: за якими параметрами ці 

варіанти подібні між собою? Пошук подібності показав, що всі 16 

нуклеотидних сайтів мають схожу конфігурацію водневих зв‟язків (рис. 7.8). 

Так, пуриновий нуклеотид “а” може утворювати водневі зв‟язки в позиціях 1 

– N і 6 – NH2, а піримідиновий нуклеотид “с” – подібні водневі зв‟язки в 

позиціях 3 – N і 4 – NH2. Така ж ситуація має місце і стосовно нуклеотидів 

“g” і “t”. Пуриновий нуклеотид має водневі зв‟язки 1 – NH і 6 – O, а 

піримідиновий – 3 – NH і 4 – O.  

     A 

Б         В         Г 
agac       mkmm      ANKIANan 

atcc       mkmm      ANkianan 

cgca       mkmm      anKIanAN 

Рис. 7.8 Подібність нуклеотидних сайтів за конфігурацією водневих 

зв‟язків 

Примітки:  А – подібні водневі зв‟язки аденіну і цитозину (стрілки зліва) 
та гуаніну і тиміну (стрілки справа). A, a – аміногрупи; N, n – атоми азоту; K, 

k – кетогрупи; I, i – іміногрупи. Б – тетраплети з різними нуклеотидними 
послідовностями; В – подібність тетраплетів за двохсимвольним алфавітом 
mk (m=a або c; k=g або t); Г – подібність тетраплетів за чотирьохсимвольним 
алфавітом конфігурації водневих зв‟язків anki  
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Отже, трансформація сиквенсів в різні типи алфавітів дає можливість 

виявити подібність таких нуклеотидних сайтів, які не можуть вважатись 

подібними за послідовністю нуклеотидів. Ще більшою мірою це стосується 

амінокислотних сиквенсів, які можуть бути трансформовані в численні типи 

алфавітів – гідрофільні, гідрофобні, основні, кислі, нейтральні, полярні, 

моноамінокарбонові, ароматичні тощо. Представляє інтерес також 

трансформація нуклеотидних сиквенсів в 4 можливих типи трьохсимвольних 

алфавітів – atg, atc, agc та tgc. 

Результати проведених досліджень свідчать про те, що сигнальні і 

регуляторні функції можуть виконувати не лише певні послідовності 

конкретних елементів (нуклеотидів чи амінокислот), а також і різноманітні 

комбінації їх типів, завдяки чому утворюються така структурна конфігурація, 

яка впізнається компетентними молекулами. Щодо механізмів розпізнавання 

партнерів міжмолекулярної взаємодії на сьогодні відомо дуже мало [228]. 

Тому одним із об‟єктів їхнього вивчення можуть бути трансформовані 

сиквенси. Наявність зовсім різних функціональних нуклеотидних сайтів в 

промоторах одного штаму вірусу [40, 157, 228] може бути наслідком того, що 

дані сайти впізнаються не за послідовністю конкретних нуклеотидів, а за 

комбінаціями певних їх типів (А, Т, Г, Ц). 

Оскільки субгеномні РНК синтезуються на матриці (-) ланцюга, знайдені 

нами консервативні сайти gattcgttt і ggttcgttt представлені на матриці 

комплементарними сайтами cuaagcaaa або ccaagcaaa (табл. 7.7). Зважаючи на 

те, що позиції 6-того нуклеотида консервативних сайтів в геномі звичайного 

штаму ВТМ збігаються із результатами картування позицій стартових точок 

транскрипції генів СР і MР [106], можна вважати, що: 1) знайдені нами 

консервативні нуклеотидні блоки причетні до ініціації транскрипції 

субгеномних РНК тобамовірусів; 2) позиції 6-того нуклеотида знайдених 

сайтів в геномах 8-ми досліджених вірусів відповідають позиціям стартових 

точок транскрипції субгеномних РНК; 3) стартові точки транскрипції 

субгеномних РНК тобамовірусів локалізовані поблизу стартових кодонів 
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трансляції генів (за 14-77 нуклеотидів перед стартовим кодоном); 4) знайдені 

нами точки транскрипції генів СР і MР звичайного штаму ВТМ (в позиціях -9 

і -72 відносно початку трансляції генів) містяться в сайтах зв‟язування 

рибосом, які локалізовані за 75 нуклеотидів перед генами капсидного (СР) і 

транспортного (ТР) білків [400]. 

 

Таблиця 7.7 – Параметри ініціації транскрипції субгеномних РНК 

тобамовірусів на матриці (-) ланцюга вірусної РНК 

Примітки: * – збіг отриманих результатів з експериментальним 

картуванням стартових точок транскрипції [106]; ** – передбачені нами 

(computer predicted) стартові точки транскрипції 

 

Таким чином, нами вперше показано наявність консервативного блоку 

нуклеотидів в промоторах субгеномних РНК трьох штамів ВТМ, а також 

вірусу м΄якої зеленої мозаїки тютюну і вірусу посвітління жилок турнепсу. 

Локалізація даного блоку в зоні стартових точок транскрипції генів СР і MР 

[106] свідчать про його причетність до регуляції транскрипції субгеномних 

РНК тобамовірусів [446].  

 

Вірус, штам Ген 

Консервативний сайт, 
що містить стартову 
точку транскрипції 
гена (виділена) 

Позиція стартової точки 
транскрипції 

в геномі (від 
3‟ кінця) 

відносно 
початкової 
позиції гена 

ВТМ, звичайний 
штам 

СР 3’-ctaagCaaa 5703* -9 

MР 3’-ccaagCaaa 4838* -65 

ВТМ, штам із 
хрестоцвітих  

СР 3’-ctaagCaaa 5584** -20 

MР 3’-ccaagCaaa 4805** -72 

ВТМ, томатний 
штам 

СР 3’-ctaagCaaa 5694** -9 

MР 3’-ccaagCaaa 4841** -65 

Вірус посвітління 
жилок турнепсу 

MР 3’-ccaagCaaa 4982** -72 

Вірус м‟якої зеленої 
мозаїки тютюну  MР 3’-ccaagCaaa 4825** -65 
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7.4 Подібні нуклеотидні блоки в субгеномних промоторах 

тобамовірусів 

 

У попередньому підрозділі 7.3 нами було показано наявність частини 

(tcgtt) консервативного 9-нуклеотидного сайта gattcgttt у 22-х із 30-ти 

досліджених промоторів транспортного та капсидного білків. Отримані 

результати дають підставу припустити, що більшість тобамовірусів можуть 

мати консервативні нуклеотидні блоки, подібні до блоку, виявленого нами в 

субгеномних промоторах 5-ти тобамовірусів (трьох штамів ВТМ і вірусів 

посвітління жилок турнепсу та м‟якої зеленої мозаїки тютюну). Для 

перевірки даного припущення нами було досліджено наявність 

консервативних нуклеотидних блоків у субгеномних промоторах 15-ти 

тобамовірусів за консенсусними послідовностями, встановленими на основі 

аналізу консервативних сайтів, знайдених у 8-ми промоторних ділянках 5-ти 

тобамовірусів [446]. Для виявлення таких блоків були використані 4 

консенсусні послідовності, що містять збіжні елементи (нуклеотиди чи їх 

типи) поблизу консервативного мотиву, знайденого в 8-ми промоторних 

ділянках 5-ти тобамовірусів (табл. 7.8).  

Таблиця 7.8 – Частота трапляння консенсусних послідовностей 
консервативного мотиву субгеномних промоторів тобамовірусів в геномі 

звичайного штаму ВТМ за різної кількості незбіжних нуклеотидів 

Консенсусна послідовність* 
Кількість незбіжних нуклеотидів 

0 1 2 3 4 

a....cgc.......gattcgttt 2 2 2 5 25 

w....ssss..w...s.wwsswww 2 6 33 172 536 

r....yry.......rryyyryyy 2 2 24 130 428 

mkmm...mkm.......k.kkmkkkk 2 7 29 117 406 

Примітки: a, c, g, t, w, s, r, y, m, k –  збіжні нуклеотиди  у сиквенсах 8-ми 
промоторних ділянок;  “.” – довільні нуклеотиди; w = a або t;  s = c або g;  r = 

a або g;  y = c або t;  m = a або c;  k = g або t    
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Встановлено, що в геномі звичайного штаму ВТМ містяться лише 2 

нуклеотидні сайти, що відповідають вибраним консенсусним 

послідовностям. Кількість сайтів, що відрізняються від консенсусу за одним 

нуклеотидом, варіює від 2-х до 7-ми, за двома – від 2-х до 33-х, за трьома – 

від 5-ти до 172-х, за чотирма – від 25-ти до 536. Найменша кількість подібних 

сайтів виявляється за консенсусом a....cgc.......gattcgttt, найбільша – за 

w....ssss..w...s.wwsswww. Отже, найбільш придатною для пошуку 

консервативних блоків є консенсусна послідовність a....cgc.......gattcgttt, однак 

вона не враховує наявності AT-вмісного сайта, локалізованого за мотивом 

gattcgttt. Через це для подальшої роботи були вибрані 24-нуклеотидні 

консенсусні послідовності ssss......ggttcGttt..www (для генів MР) та 

ssss......gattcGttt..www (для генів СР). 

Пошук подібних нуклеотидних блоків проводили за такими критеріями: 

1) найбільша збіжність з консенсусною послідовністю всіх нуклеотидів 

блоку; 2) найбільша збіжність нуклеотидів центрального мотиву з 

консенсусною послідовністю; 3) наявність стартового нуклеотида G в 6-тій 

позиції центрального мотиву (передбачена стартова точка транскрипції); 4) 

локалізація стартового нуклеотида транскрипції субгеномної РНК перед 

початком гена; 5) наявність GC-вмісного сайта перед центральним мотивом і 

AT-вмісного після нього.  

За названими критеріями пошуку в промоторних ділянках генів 

транспортного білка 15-ти тобамовірусів виявлено подібні нуклеотидні 

блоки, які мають 9-16 нуклеотидів, збіжних з консенсусною послідовністю і 

4-9 нуклеотидів, збіжних з центральним мотивом даної послідовності (табл. 

7.9). Більшість вірусів мають мотив CGC в GC-вмісному сайті (10 із 15-ти) та 

мотив GGTTCGTTT (8 із 15-ти). Найбільш подібні нуклеотидні блоки мають 

10 вірусів: 3 штами ВТМ і віруси мозаїки томату, м‟якої зеленої мозаїки 

тютюну, посвітління жилок турнепсу, м‟якої плямистості перцю, мозаїки 

подорожника вузьколистого, а також тобамовірус хрестоцвітих та вірус 

перцю обуда. Останній вірус містить мотив GC замість CGC.  
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Таблиця 7.9 – Подібні нуклеотидні блоки в промоторних ділянках гена транспортного білка тобамовірусів 

 

Віруси Промоторні ділянки з подібними блоками 1)
 

Збіж-

ність 2)
 СТТ 3)

 
Від  

ORF 
4)

 К М 
      

ВТМv ataagacCGCccctccaGGTTCGTTTGtttataaa 16 9 4838 -65 

ВТМ1 ataaaacCGCcccacctGGTTCGTTTGtttataag 16 9 4841 -65 

crВТМ ataagacCGCggtaggcGGTTCGTTTGctttttgt 16 9 4805 -72 

Вірус мозаїки томату  ataaaacCGCcccacctGGTTCGTTTGtttataag 16 9 4841 -65 

Вірус м’якої зеленої мозаїки тютюну  ataaaacCGCgattgatGGTTCGTTTGcttttaat 16 9 4825 -65 

Вірус посвітління жилок турнепсу  ataagacCGCggtaggcGGTTCGTTTGctttttgt 16 9 4804 -72 

Вірус м’якої плямистості перцю  ttaagacCGCacctcttGGTTCGTTTGtttataga 16 9 4839 -70 

Тобамовірус хрестоцвітних  ataaaacCGCggttggcGGaTCGTTTGcttattgt 15 8 4791 -72 

Вірус мозаїки подорожника вузьколистого ataagacCGCggttggcGGagCGTTTGtttactgt 14 7 4793 -81 

Вірус перцю обуда  ataagactGCccctccgGGTTCGTTTGtttataag 15 9 4853 -74 

Вірус кільцевої плямистості одонтоглосума   acaagacCGCagtaaatGGgTCGTTTgcgttttgt 13 8 4821 +7 

agaatgtCGCtgtgtgacGTaaGcTcttctttaaa 9 4 4739 -75 

Вірус плямистості плодів огірка   tagtgttgGgggtagcacGTTtGcTattagttctt 11 5 4989 -75 

Вірус зеленої плямистої мозаїки огірка taatgctgGgggttgcaGtTTtGTaattaattgtt 12 5 4933 -61 

Вірус зеленої плямистої мозаїки кіурі tagcgtagGgggtagcaGtTTtGcTattaattctt 12 5 4996 -77 

Вірус зеленої плямистої мозаїки цукіні tagcgtcgGgggtagcaGtTTtGcTattaattctt 12 5 4998 -77 

 

Примітки: 1) – жирний шрифт, прописні літери – 9-нуклеотидний мотив GGTTCGTTT; курсив, прописні літери – мотив 
CGC; підкреслені – GC- та AT-вмісні сайти, локалізовані навколо 9-нуклеотидного мотиву; 2) – кількість нуклеотидів 
збіжних з консенсусною послідовністю (К) і з 9-нуклеотидним мотивом (М); 3) – передбачувана стартова точка 
транскрипції; 4) 

- відстань від початку гена до стартової точки транскрипції 
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Віруси плямистості плодів огірка, зеленої плямистої мозаїки огірка, 

зеленої плямистої мозаїки кіурі та зеленої плямистої мозаїки цукіні суттєво 

відрізняються від решти досліджених тобамовірусів за нуклеотидними 

блоками. Вони мають мотив GGG замість CGC, а також по 4 заміни 

нуклеотидів в мотиві GGTTCGTTT.  

Знайдені консервативні нуклеотидні блоки та передбачені (computer 

predicted) стартові точки транскрипції гена MР всіх досліджених 

тобамовірусів локалізовані перед початком гена транспортного білка (за 81-

65 нуклеотидів до стартового кодона трансляції), за винятком вірусу 

кільцевої плямистості одонтоглосума. У промоторній ділянці цього вірусу 

виявлено два нуклеотидні блоки з мотивом CGC, один з яких має високу 

збіжність нуклеотидів центрального мотиву (8 із 9-ти), але аномальну 

локалізацію стартового кодона транскрипції (+7). Інший блок має дуже 

низьку збіжність нуклеотидів центрального мотиву (4 із 9-ти), схожість за 

центральним мотивом з вірусом плямистості плодів огірка та типову 

локалізацію стартового кодона транскрипції (-75). З точки зору причетності 

виявлених консервативних блоків до ініціації транскрипції функціонально 

активним має бути блок з більшою збіжністю нуклеотидів, але в такому 

випадку субгеномна РНК не містить перших шести нуклеотидів гена 

транспортного білка в тому числі і стартового кодона трансляції. Можливо, 

що трансляція транспортного білка даного вірусу ініціюється не з першого 

кодона AUG. 

Консервативні нуклеотидні блоки в промоторних ділянках капсидного 

білка тобамовірусів (табл. 7.10) схожі та ті, які знайдені в промоторах 

транспортного білка. Блоки 10-ти тобамовірусів: трьох штамів ВТМ, вірусів 

мозаїки томату, посвітління жилок турнепсу, тобамовірусу хрестоцвітих, а 

також вірусів мозаїки подорожника вузьколистого, кільцевої плямистості 

одонтоглосума, м‟якої зеленої мозаїки тютюну та м‟якої плямистості перцю 

мають мотив CGC в GC-вмісному сайті та мотив GATTCGTTT з 

поодинокими замінами нуклеотидів (1-3).                   
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Таблиця 7.10 – Подібні нуклеотидні блоки в промоторних ділянках гена капсидного білка тобамовірусів 

Віруси Промоторні ділянки з подібними блоками 1)
 

Збіж-

ність 2)
 СТТ 3)

 
Від  

ORF 
4)

 К М 
      

ВТМv ctactgtCGCcgaatcgGATTCGTTTtaaat***t 16 9 5703 -9 

ВТМ1 cgtcggtCGCggattctGATTCGTaTtaaat***t 15 8 5694 -9 

crВТМ agaagtaCGCcggtcctGATTCGTTTaatttgaaa 16 9 5584 -20 

Вірус мозаїки томату  cgtcggtCGCggattctGATTCGTaTtaaat***t 15 8 5694 -9 

Вірус посвітління жилок турнепсу  agaaataCGCcggtcctGATTCGTTTaatttaaaa 16 9 5583 -20 

Тобамовірус хрестоцвітних  agaagtaCGCcggtcctGATTCGTTacttaataaa 15 8 5570 -20 

Вірус мозаїки подорожника вузьколистого agagataCGCcggtcctGATTCGTTacaatataaa 15 8 5572 -20 

Вірус кільцевої плямистості одонтоглосума   catttgaCGCacaatctGAaTCGTaTtgaat***t 14 7 5719 -9 

Вірус м’якої зеленої мозаїки тютюну  agtctatCGCgtcatcgagTaCGTTTtaatcaata 13 6 5654 -12 

Вірус м’якої плямистості перцю  catcggaCGCcgagtcttcTTCGTTTtaact***g 14 7 5676 -9 

Вірус перцю обуда  caagcgagatatcatccGATTCGTTTatttaatca 13 9 5742 -12 

Вірус плямистості плодів огірка   agcggcgcttctgagccacTaaGTTcataatcaag 9 4 5833 -13 

aggttcaacccttttttGATTCGgTTccgattacg 13 7 5854 -162 

Вірус зеленої плямистої мозаїки огірка tgcttctgaagagtccaGtTctGTTTcttttgaag 11 6 5750 -13 

agtctgtCGtctcttccGATcaGTcTattgtccta 11 6 5563 -200 

Вірус зеленої плямистої мозаїки кіурі ggcgatgcttatgaaccaccTCGTTTataacaaga 9 6 5854 -12 

catcgccCGCgatagatctTatGTTTctaagtcag 11 5 5736 -130 

Вірус зеленої плямистої мозаїки цукіні ggatagCGCttctgagctAccCGgTTtataacaag 10 5 5852 -13 

catttctCGCgataggtctTaCGTTTctaagtctg 12 6 5738 -127 

Примітки: 1) – жирний шрифт, прописні літери – 9-нуклеотидний мотив GATTCGTTT; курсив, прописні літери – мотив 
CGC; підкреслені – GC- та AT-вмісні сайти, локалізовані навколо 9-нуклеотидного мотиву; 2) – кількість нуклеотидів 
збіжних з консенсусною послідовністю (К) і з 9-нуклеотидним мотивом (М); 3) – преднаречена стартова точка 
транскрипції; 4) 

- відстань від початку гена до стартової точки транскрипції; ***– стартові кодони трансляції гена 
капсидного білка 
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Консервативні нуклеотидні блоки та преднаречені стартові точки 

транскрипції гена СР цих вірусів, а також вірусу перцю обуда, який не має 

мотиву CGC, локалізовані перед початком гена (за 9-20 нуклеотидів до 

стартового кодона трансляції). Віруси плямистості плодів огірка, зеленої 

плямистої мозаїки огірка, зеленої плямистої мозаїки кіурі та зеленої 

плямистої мозаїки цукіні, які відрізняються від решти досліджених 

тобамовірусів за консервативними блоками в промоторах транспортного 

білка, мають ще більші відмінності в промоторах капсидного білка. У цих 

вірусів виявлено по 2 консервативних блоки, один з яких має меншу 

збіжність нуклеотидів (9, 4; 11, 6; 9, 6; 10, 5), але типову локалізацію 

відносно початку гена (-12, -13), а інший – більшу збіжність (13, 7; 11, 6; 11, 

5; 12, 6), але значну відмінність від більшості блоків за локалізацією (-127, -

200). 

У результаті проведених досліджень нами вперше показано, що 

промоторні ділянки субгеномних РНК транспортного і капсидного білків 

більшості досліджених тобамовірусів (10-ти із 15-ти) містять майже 

ідентичні нуклеотидні блоки, які мають варіабельні за довжиною GC-вмісні 

сайти з мотивом СGС, центральні 9-нуклеотидні мотиви G(G або 

A)TTCGTTT та варіабельні за довжиною AT-вмісні сайти. Оскільки в шостій 

позиції центрального мотиву міститься нуклеотид G, позиція якого в геномі 

звичайного штаму ВТМ збігається з результатами картування стартової 

точки транскрипції субгеномних РНК даного штаму [106, 376], очевидно, що 

позиції нуклеотида G в геномах тобамовірусів з майже ідентичними 

нуклеотидними блоками, наведені в таблицях 7.9 і 7.10, також відповідають 

стартовим точкам транскрипції субгеномних РНК. Про це ж свідчить і 

наявність AT-вмісної ділянки після нуклеотида G, яка сприяє розплітанню 

дволанцюгової РНК в процесі транскрипції [463]. 

Стосовно вірусів плямистості плодів огірка, зеленої плямистої мозаїки 

огірка, зеленої плямистої мозаїки кіурі та зеленої плямистої мозаїки цукіні, 

які суттєво відрізняються від решти досліджених тобамовірусів за 
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консервативними блоками, а також мають по 2 таких блоки в субгеномних 

промоторах капсидного білка, стартові точки транскрипції їх субгеномних 

РНК залишаються невідомими. Питання про можливість функціонування 

двох стартових точок у цих вірусів (синтезу двох фракцій субгеномних РНК 

різної довжини) також залишається відкритим. Можливо також, що 

субгеномні промотори даних вірусів зовсім втратили функціональну 

активність через велику кількість замін в консервативному блоці. В такому 

випадку їхні білки можуть транслюватись не з субгеномних РНК, а шляхом 

внутрішнього зв‟язування рибосом специфічними сайтами РНК [400]. 

Причиною наявності у даних вірусів додаткового консервативного блоку, 

локалізованого на великій відстані від початку гена капсидного білка, може 

бути генетична рекомбінація. На користь такого припущення свідчать дані 

про здатність транскрипційно активних промоторів підтримувати генетичну 

рекомбінацію вірусних РНК [335, 386]. 

 

7.5 Консервативні нуклеотидні мотиви та вторинні структури в 

промоторах субгеномних РНК тобамовірусів 

 

За результатами останніх досліджень активність sg промоторів залежить 

не лише від їх первинної (послідовності нуклеотидів), а і вторинної 

структури – наявності стеблових петель [157]. Так, за результатами 

дослідників [106] промотори генів двох білків ВТМ (32 kDa транспортного 

білка та 17,5 kDa білка оболонки), трансляція яких відбувається на 

субгеномних РНК, мають різну первинну і вторинну структуру навіть у 

одного штаму ВТМ. Зокрема, в промоторі гена MР знайдено дві стеблові 

петлі, а в промоторі СР – лише одну. В іншій роботі [216] показано наявність 

двох стеблових петель в промоторах обох генів звичайного штаму ВТМ. 

Зважаючи на фрагментарність і суперечливість наведених даних, необхідно 

було провести комп‟ютерний пошук та порівняльне дослідження 
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властивостей консервативних нуклеотидних мотивів і вторинних структур у 

субгеномних промоторах 38-ми тобамовірусів. 

Консервативні нуклеотидні мотиви в субгеномних промоторах 

тобамовірусів. Трьохкомпонентні блоки в промоторах штамів ВТМ. В 

підрозділі 7.3 нами було показано наявність консервативних нуклеотидних 

сайтів в субгеномних промоторах тобамовірусів. За консенсусними 

послідовностями, встановленими на основі аналізу консервативних сайтів, 

знайдених у 8-ми промоторних ділянках 5-ти тобамовірусів, були виявлені 

консервативні трьохкомпонентні нуклеотидні блоки (ТНБ) у субгеномних 

промоторах у 10-ти із 15-ти тобамовірусів. Шляхом порівняльного 

комп‟ютерного аналізу виявлених ТНБ нами встановлено консенсусну 

послідовність SSSSSnnnnnCYAAGCWWWnnWWWWW для виявлення ТНБ 

на негативних ланцюгах вірусних РНК. Вона містить 5-ти нуклеотидний (нт) 

GC-багатий мотив SSSSS, 2 та 5 довільних (не консенсусних) нуклеотидів n, 

9-нт центральний мотив CYAAGCWWW, та 5-ти нт AU-багатий мотив 

WWWWW (табл. 7.9, 7.10). За цією консенсусною послідовністю нами було 

проведено пошук консервативних ТНБ у субгеномних промоторах генів 

капсидного і транспортного білків 17-ти штамів ВТМ та 21 штаму інших 

видів, отриманих з ГенБанку (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) (табл. 7.11). 

Пошук консервативних нуклеотидних мотивів та вторинних структур 

проводили в повногеномних сиквенсах та в ділянках субгеномних 

промоторів генів капсидного і транспортного білків, локалізованих у 

геномних позиціях від -300 до +100 нуклеотидів відносно стартового кодона 

трансляції генів. 

Встановлено, що всі три мотиви 34-х ТНБ (17 штамів по 2 гени) мають 

повну збіжність нуклеотидів з консенсусною послідовністю (19 з 19), за 

винятком трьох замін: в AU-багатому мотиві гена СР штаму cr та GC-

багатому мотиві генів MР і СР штаму ob. Оскільки 19-ти нт ділянки 34-х ТНБ 

містять 646 (19 х 34) нуклеотидів і мають лише 3 нуклеотидні заміни, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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ідентичність мотивів ТНБ штамів ВТМ консенсусній послідовності 

становить 99,5 % (643/646) (табл. 7.12).  
 

Таблиця 7.11 – Штами ВТМ і види тобамовірусів, використані в роботі 

№ 

пп 

Коротке 
ім‟я 

Повне ім‟я та походження 
Родини рослин- 

хазяїв1)
 

Номери 
доступу 

                                    Штами ВТМ   

1 u1   Звичайний штам U1 Пасльонові J02415 

2 x1   Немає  ? V01408  

3 kc   NC 82 Корейський штам  ? X68110 

4 im   IM ізолят (з бальзаміну)     Бальзамінові AB369276 

5 pet  Петунієвий штам  pet       Пасльонові AB369275  

6 ch   Немає (Китайський штам)       ? AF165190 

7 ch1 Китайський ізолят Fujian ? AF395127  

8 ch2 Китайський ізолят TMV-017 ? AF395128 

9 ch3  Китайський ізолят TMV-152 ? AF395129 

10 chm Китайський  мутант ВТМ-L Пасльонові AF155507.2 

11 tsL   Томатний штам L  (ВТМ-L) Пасльонові X02144 

12 k1    Казахський штам  K1 Пасльонові AJ243571  

13 k2    Казахський штам  K2 Пасльонові Z92909 

14 pt     Петунієвий штам  pet-TW  Пасльонові EF392659 

15 b9    Ізолят B935A (Vicia faba)  Бобові AJ011933 

16 cr     ВТМ із хрестоцвітих Хрестоцвіті Z29370 

17 ob    Штам Ob  ? L11665   

  Тобамовіруси   

 1 TMGMV Вірус м‟якої зеленої мозаїки тютюну Пасльонові M34077  

 2 CGMMV Вірус зеленої плямистої мозаїки огірка Гарбузові D12505 

 3 PMMV    Вірус м‟якої плямистості перцю Пасльонові M81413  

 4 RMV-S       Вірус мозаїки подорожника ізолят Shanghai                       Подорожникові AF254924  

 5 ToMV     Вірус мозаїки томатів Пасльонові AF332868 

 6 CrTV-W     Тобамовірус хрестоцвітих  штам Wasabi Хрестоцвіті AB017503 

 7 CFMMV Вірус м‟якої плямистості плодів огірка   Гарбузові AF321057  

 8 ORSV        Вірус кільцевої плямистості одонтоглосума Орхідні X82130 

 9 TVCV     Вірус посвітління жилок турнепсу Хрестоцвіті U03387 

10 ObPV       Вірус перцю обуда Пасльонові D13438 

11 ZGMMV Вірус зеленої плямистої мозаїки цукіні Гарбузові AJ295949  

12 KGMMV Вірус зеленої плямистої мозаїки кіурі Гарбузові AJ295948 

13 HLSV     Сінгапурський латентний вірус гібіскусу          Мальвові AF395898  

14 BMMV   Вірус м‟якої плямистості бругмансії            Пасльонові AM398436 

15 CrTV-U     Тобамовірус хрестоцвітих (unclassified )                      Хрестоцвіті AY318866 

16 CRMV   Вірус мозаїки китайської ріпи              Хрестоцвіті EU571218 

17 YoMV      Вірус мозаїки йокаї                           Хрестоцвіті U30944  

18 RMV-I      Вірус мозаїки подорожника ізолят Impatiens    Подорожникові DQ223770 

19 BPeMV  Вірус плямистості болгарського перцю         Пасльонові DQ355023 

20 MMV     Вірус мозаїки маракуї (пасіфлори)                      Пасифлорові DQ356949 

21 CMMoV Вірус м‟якої плямистості кактуса Кактусові EU043335 

Примітка: 1) 
"?" – родин рослин-хазяїв не наведено в анотаціях сиквенсів 
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Таблиця 7.12 – Консервативні трьохкомпонентні нуклеотидні блоки 
(ТНБ) в ділянках промоторів субгеномних РНК генів MP та CP 17-ти 

штамів ВТМ 

Штами Гени 
Консенсусна послідовність ТНБ та відповідні 
їй три консервативні мотиви на (-)РНК1)

 
Збіжність 2) 

СТТ3)  

u1, kc, x1, 

im, pet, ch, 

ch1, ch2, 

ch3 

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

auucugGCGGGgagguCCAAGCAAAcaAAUAUuuu 19 19 4838 -65 

CP augacaGCGGCuuagcCUAAGCAAAauUUAUAcag 19 19 5703 -9 

b9 
MP auuuugGCGGGgagguCCAAGCAAAcaAAUAUuuu 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: 1)
 консенсусна послідовність ТНБ: SSSSS – GC-багатий 

мотив, CYAAGCWWW – 9-нуклеотидний центральний мотив, WWWWW – 

AT-багатий мотив, n – ділянки довільних (неконсенсусних) нуклеотидів, 
виділені жовтим фоном. 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 5‟ та 3‟ кінців вірусних геномів – позитивні і негативні значення, 
відповідно. Позиції відносно 5‟ кінців – відомі стартові точки транскрипції 
субгеномних РНК штаму ВТМ-U1 і передбачувані СТТ решти штамів вірусу 

 

Відносно мотивів ТНБ генів MР і СР штаму ВТМ-U1 відповідні мотиви 

решти 16-ти штамів вірусу мають 19 нуклеотидних замін: по одній у GC-

багатому мотиві генів білка оболонки 4-х штамів (tsl, k1, k2, chm); вісім у 

GC- та AU-багатих мотивах генів капсидного і транспортного білків штаму cr 

та 7 замін у мотивах двох генів штаму ob. Зважаючи на те, що ТНБ 16-ти 

штамів ВТМ містять 608 нуклеотидів (16 штамів х 2 гени х 19 нт) і мають 19 

нуклеотидних замін, ідентичність мотивів ТНБ цих штамів відповідним 

мотивам штаму ВТМ-U1 складає 96,9 % (589/608).  
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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 CP 

штаму ВТМ-U1 відповідно [106]. Зважаючи на це, знайдені нами позиції 

шостих нуклеотидів центральних мотивів ТНБ, очевидно, являють собою 

стартові точки транскрипції субгеномних РНК штамів ВТМ. Крім названих 

10-ти штамів, однакові позиції СТТ sg РНК генів MP – 4805 і CP – 5694 

мають штами tsL, k1, k2 та chm. СТТ sg РНК генів MP і CP решти 4805 і 5584 

та 4853 і 5742 відповідно.  

Таким чином, 3 мотиви ТНБ субгеномних промоторів генів MP і CP 17-

ти досліджених штамів ВТМ мають майже однакові властивості: 99,5 % 

ідентичності консенсусній послідовності; 96,9 % ідентичності відповідним 

мотивам звичайного штаму ВТМ; наявність нуклеотида С у шостих позиціях 

центрального мотиву, геномні позиції якого відповідають стартовим точкам 

транскрипції субгеномних РНК; ідентичність нуклеотидів центральних 

мотивів та наявність замін від 1-го до 4-х нуклеотидів у AU- та/або GC-

багатих мотивах; локалізація СТТ sgРНК і GC-багатих мотивів перед 

стартовими кодонами трансляції генів, а AU-багатих мотивів – після них. 

ТНБ в субгеномних промоторах тобамовірусів. Промотори гена CP. 

Консервативні трьохкомпонентні нуклеотидні блоки субгеномних 

промоторів гена CP досліджених тобамовірусів подібні відповідним ТНБ 

штамів ВТМ за наявністю високої збіжності з консенсусною послідовністю 

та з мотивами ТНБ ВТМ-U1; за локалізацією СТТ, GC- та AU-багатих 

мотивів відносно стартової точки транскрипції генів, а також за наявністю 

нуклеотида С у шостій позиції центрального мотиву всіх вірусів, за винятком 

вірусу зеленої плямистої мозаїки цукіні (табл. 7.13, вірус 11). У цього виду 

тобамовірусів, а, можливо, і в інших видів, які інфікують рослини родини 

гарбузових (віруси 7, 12), стартовою точкою транскрипції може бути 

нуклеотид С, локалізований у сьомій позиції центрального мотиву.  
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Таблиця 7.13 – Консервативні трьохкомпонентні нуклеотидні блоки 
(ТНБ) у ділянках промоторів субгеномних РНК генів CP 21 видів 

тобамовірусів  

Тобамо-

віруси1)
 

Консенсусна послідовність ТНБ та відповідні 
їй три консервативні мотиви на (-)РНК2)

 
Збіжність 3) 

СТТ 4)
 

......SSSSS.....CYAAGCWWW..WWWWW... КП U18 

17  9 

Хр
ес

то
цв

іті
 

cuuuauGCGGCcaggaCUAAGCAAAuuAAAUUuuc 19 16 5583 -20 

 6 cuucauGCGGCcaggaCUAAGCAAUgaAUUAUuuc 19 14 5570 -20 

15 cucuauGCGGCcaggaCUAAGCAAUguUAUAUuuc 19 14 5575 -20 

16 cuguauGCGGCcaggaCUAAGCAAUguUAUAUuuc 19 14 5572 -20 

17 cucuauGCGGCcaggaCUAAGCAAUguUAUAUuuc 19 14 5575 -20 

      
 4 

По 
cucuauGCGGCcaggaCUAAGCAAUguUAUAUuuc 19 14 5572 -20 

18 cucuauGCGGCcaggaCUAAGCAAUguUAUAUucc 19 14 5574 -20 

      
 5 

Па
сл

ьо
но

ві 

cagccaGCGCCuaagaCUAAGCAUAauUUAUAcag 19 17 5694 -9 

 3 uagccuGCGGCucagaagAAGCAAAauUgAUAccg 16 16 5676   -9 

19 cuaucuGCGCCuaaggCUAAGCAUgaaUAUUAaua 18 15 5683 -12 

 1 cagauaGCGCaguagcuCAUGCAAAauUAgUUaua 16 12 5654 -12 

10 uucGCuCuauaguaggCUAAGCAAAuaAAUUAgua 17 13 5742 -12 

14 aucGCuCCacagaaggCUAAGCAAAuaAAcUUuac 17 13 5698 -11 

      
 8 Ор uaaacuGCGuGuuagaCUuAGCAUAacUUAUAcag 17 15 5719   -9 

20 Па acuacGCCuCaguugcCaAAGCUUAauAAgAUgac 16 9 6103  -23 

13 Ма aaaaaguCCuCGccucuCAAGCAUAugAUgUcuua 15 9 5762 -38 

21 Ка uuucagGGuGGuaauagUAAaCUAUuaUUgAgaca 14 9 5536 -199 

      
 7 

Га
рб

уз
ов

і ccaaguuGGGaaaaaaCUAAGCcAAggcUAAUgcc 15 12 5684 -162 

11 ccaaguuGGGaagaagCUAAGucAAggAUAAUguc 15 11 5695 -170 

12 cagacuGCGGagguaauUAAaCcUAagAcAAAgcc 14 11 5654 -212 

 2 aaucuCCaGCgaacaaaUcAGCgAUguUgAUUgag 14 11 5492 -271 

Примітки: 1) порядкові номери тобамовірусів за таблицею 7.11 та родини 
їх рослин-хазяїв: По – Подорожникові, Ор – Орхідні, Ма – Мальвові, Па – 

Пасифлорові, Ка – кактусові. Чорним фоном виділено СТТ субгеномних 
промоторів (нуклеотид С), а також 7 тобамовірусів, у яких позиції СТТ, 
наведені в таблиці, відповідають знайденим американськими дослідниками 
[106]. 

2)
 Консенсусна послідовність ТНБ: SSSSS – GC-багатий мотив, 

CYAAGCWWW – 9-нуклеотидний центральний мотив, WWWWW – AU-

багатий мотив, n – ділянки довільних (не консенсусних) нуклеотидів, 
виділені жовтим фоном. Підкреслені заміни нуклеотидів у мотивах відносно 
відповідних мотивів штаму ВТМ-U1. Нуклеотидні заміни відносно 
консенсусної послідовності показано малими літерами. 3)

 Сумарна кількість 
нуклеотидів, збіжних з консенсусною послідовністю (КП) та з мотивами 
штаму ВТМ-U1 (U1). 

4)
 Позиції стартових точок транcкрипції (СТТ) 

субгеномних РНК відносно 5‟ кінців вірусних геномів та стартових точок 
трансляції генів – позитивні і негативні значення, відповідно. 
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AU-багаті мотиви ТНБ гена білка оболонки всіх досліджених 

тобамовірусів подібно AU-багатим мотивам ТНБ обох генів штамів ВТМ 

починаються на відстані двох нуклеотидів від кінця центрального мотиву, 

однак відстані між GC-багатим і центральним мотивом варіюють від 4-х до 

8-ми нуклеотидів. П‟ять тобамовірусів, виділених з рослин родини 

Хрестоцвітих (6, 9, 15, 16, 17), а також 2 віруси з родини Подорожникових (4, 

18) мають повну збіжність нуклеотидних блоків з консенсусом, однакові 

позиції СТТ відносно стартового кодона трансляції (-20), а також однаковий 

мотив GCGGC.  

Віруси, адаптовані до родини Пасльонових, мають інші позиції СТТ: 9 

(віруси 3, 5), 11 (вірус 14) або 12 (віруси 19, 1, 10), а також більшу 

варіабельність збіжності нуклеотидів з консенсусом: від 16 до 19. Віруси, що 

інфікують рослини родин Орхідних, Пасифлорових та Мальвових (віруси 8, 

13, 20 відповідно) мають близьку збіжність нуклеотидів з консенсусом (15-

17), але дещо варіабельні позиції СТТ (-9...-38). Найбільша варіабельність за 

збіжністю з консенсусом та позиціями СТТ спостерігається в нуклеотидних 

блоках тобамовірусів, адаптованих до родин Кактусових та Гарбузових: 

позиції -13...-199 і збіжність 12 - 15 (табл. 7.13, віруси 21, 7, 11, 12, 2). 

Отже, подібність консервативних нуклеотидних блоків у субгеномних 

промоторах генів білка оболонки тобамовірусів значною мірою залежить від 

родини рослин-хазяїв вірусу, однак віруси різних хазяїв можуть мати 

ідентичні блоки чи мотиви та/або позиції їх локалізації (віруси 6 – 17 та 4,18). 

Поряд з цим різні блоки, мотиви та/або позиції їх локалізації можуть мати 

віруси рослин-хазяїв однієї родини (табл. 7.13, віруси 5 – 14 та 7 – 2). 

19-ти нк ділянки ТНБ генів CP 21 штаму тобамовірусів містять 399 

нуклеотидів (19Х21), сумарна збіжність яких з консенсусною послідовністю 

становить 357 (19 х 8 + 18 + 17 х 3 +16 х 4 + 15 х 2 + 14 х 3), а ідентичність 

мотивів ТНБ консенсусній послідовності – 89,5 % (357/399). За аналогічним 

підрахунком ідентичність мотивів ТНБ відповідним мотивам штаму ВТМ-U1 

складає 68,4 % (273/399). Значно менша ідентичність мотивів ТНБ 
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тобамовірусів відповідним мотивам звичайного штаму ВТМ у порівнянні з 

ідентичністю консенсусній послідовності зумовлена, перш за все, значною 

відмінністю їх AU-багатих мотивів: UUAUA (у ВТМ) і UAUAU та їм 

подібним у промоторах гена CP інших видів тобамовірусів. Цікаво, що 

промотори гена транспортного білка штамів ВТМ містять мотив AAUAU, а 

гена CP – UUAUA, які є варіантами заміни всіх нуклеотидів A на U і навпаки. 

Наявність такої закономірності у багатьох штамів вірусу свідчить про 

можливість причетності її до забезпечення різної експресії генів MP і CP: 

синтез малої кількості транспортного білка на ранній стадії інфекції та 

інтенсивний синтез великої кількості білка оболонки на пізній стадії.  

Промотори гена транспортного білка (МР). У субгеномних промоторах 

гена МР досліджених тобамовірусів консервативні нуклеотидні блоки 

варіюють значно більше, ніж у промоторах генів білка оболонки та 

промоторах обох генів 17-ти штамів ВТМ. Повну збіжність нуклеотидів з 

консенсусною послідовністю (19 із 19) мають лише 4 тобамовіруси, 18-ти нт 

збіжність – 3, 16-ти нт – 9, 15-ти нт – 4 та 14-ти нуклеотидну збіжність – 1 

тобамовірус (табл. 7.14). Сумарна збіжність нуклеотидних мотивів ТНБ з 

консенсусною послідовністю становить 348 (19 х 4 + 18 х 3 + 16 х 9 + 15 х 4 + 

14), а їх сумарна кількість у ТНБ 21 штаму – 399 (19 х 21). За цими даними 

ідентичність консенсусній послідовності мотивів ТНБ субгеномних 

промоторів гена транспортного білка досліджених тобамовірусів становить 

87,2 % (348/399), а їх ідентичність відповідним мотивам штаму ВТМ-U1 за 

аналогічним підрахунком складає 63,7 % (254 з 399). Поряд з досить 

вираженою мінливістю консервативних мотивів нуклеотидні заміни в них не 

перевищують 2 з 5-ти (в AU- та GC- багатих мотивах) та 3 з 9-ти (в 

центральному мотиві). Як і в ТНБ генів білка оболонки AU- багаті мотиви 

ТНБ гена транспортного білка починаються на відстані двох нуклеотидів від 

кінця центрального мотиву, однак відстані між GC-багатим і центральним 

мотивом у ТНБ гена MP варіюють значно менше у порівнянні з геном СР. Ці 
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відстані є 5-нуклеотидними, за винятком шестинуклеотидних у двох вірусів 

та чотирьохнуклеотидних у одного.  
 

Таблиця 7.14 – Консервативні трьохкомпонентні нуклеотидні блоки 
(ТНБ) у ділянках промоторів субгеномних РНК генів транспортного 

білка 21 видів тобамовірусів 

Тобамо- 

віруси4)
 

Консенсусна послідовність ТНБ і відповідні їй 
три консервативні мотиви на (-)РНК1)

 
Збіжність 2)

 СТТ3)
 

......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), 4)  наведено в таблиці 7.11. +7 – локалізація стартової 
точки транскрипції субгеномної РНК гена MP вірусу кільцевої плямистості 
одонтоглосума після стартового кодона трансляції цього гена 

 

Промоторні ділянки гена MP семи тобамовірусів (1, 3, 5, 8, 9, 10, 17), 

знайдені нами методом комп‟ютерного аналізу, виявились ідентичними 

відповідним ділянкам, знайденим американськими вченими методом 

делеційного аналізу та сайт-спрямованого мутагенезу [106]. Картовані 

позиції стартових точок транскрипції субгеномних РНК гена MР цих вірусів 

відповідають позиціям шостого нуклеотида центрального мотиву. Оскільки 

75 із 76-ти досліджених нами ТНБ (38 вірусів по 2 гена) у шостій позиції 

центрального мотиву містять нуклеотид С, геномні позиції якого у 
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звичайного штаму ВТМ і названих 7-ми тобамовірусів відповідають 

стартовим точкам транскрипції субгеномних РНК, шостий нуклеотид 

центрального мотиву ТНБ, очевидно, є стартовою точкою транскрипції 

(СТТ) субгеномних РНК, а його геномні позиції відповідають позиціям СТТ.  

Позиції стартової точки транскрипції відносно першого нуклеотида 

стартового кодона трансляції генів MР варіюють від -36 до -148, за винятком 

такої СТТ вірусу кільцевої плямистості одонтоглосума, яка локалізована не 

перед, а після стартового кодона трансляції у позиції +7. Про подібне явище 

у інших тобамовірусів не повідомлялось. У всіх інших досліджених нами 75-

ти sg промоторів 38-ми тобамовірусів стартові точки транскрипції генів 

капсидного і транспортного білків локалізовані перед відповідними генами.  

Подібність консервативних мотивів субгеномних промоторів гена MР 

досліджених тобамовірусів не має чітко вираженої залежності ні від виду 

вірусу, ні від родини та виду рослини-хазяїна. Так, однакову збіжність 

мотивів ТНБ з консенсусною послідовністю мають віруси різних родин 

рослин: Пасльонових і Хрестоцвітих (19 із 19-ти ); Хрестоцвітих, 

Подорожникових, Орхідних, Мальвових, Гарбузових та Пасифлорових 

(16/19); Гарбузових і Пасльонових (15/19). Однакові заміни нуклеотидів у 

центральному та GC-багатому мотивах мають три віруси рослин родини 

Хрестоцвітих (15, 16, 17), а також два віруси родини Подорожникових (4, 18).  

Висока схожість консервативних нуклеотидних мотивів у субгеномних 

промоторах генів MP і CP всіх 38-ми досліджених тобамовірусів дає підстави 

вважати, що вони належать до важливих елементів регуляції транскрипції 

вірусних генів. Однак за даними літератури [106] для функціональної 

активності субгеномних промоторів звичайного штаму ВТМ більш важливі 

не первинні нуклеотидні послідовності, а їхня вторинна структура: стеблові 

петлі. Тому наступним етапом наших досліджень було виявлення і 

порівняння властивостей стеблових петель у субгеномних промоторах 

тобамовірусів.  
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Консервативні вторинні структури в субгеномних промоторах 

тобамовірусів. Стеблові петлі SL1 у промоторах гена транспортного білка. 

Для виявлення SL1 у субгеномних промоторах тобамовірусів було отримано 

21-нуклеотидну одноланцюгову розгортку її вторинної структури, 

встановленої методом комп‟ютерного передбачення за програмою MFOLD у 

промоторі гена MP штаму ВТМ-U1 [106]. Отримана нами розгортка петлі 

SL1 містить 17-ти нуклеотидне стебло з порядковими номерами 

комплементарних нуклеотидів 1-9, пару некомплементарних нуклеотидів (U, 

C) у позиції 4, неспарений нуклеотид А в позиції 8 та петлю UAUU (табл. 

7.15).  

 

Таблиця 7.15 – Стеблові петлі субгеномних промоторів тобамовірусів, 
подібні петлі SL1 гена MP звичайного штаму ВТМ  

Стеблові петлі на (–)РНК 1)
 Позиції 2)

 
Збіжність3)

 Тобамовіруси 
4)

 
нук пар ком 

123456789    9-7654321 
CCCUCCAAGUAUUC-UGGCGGG 4807 21 7 0 

u1, im, x1, kc, ch1, ch2, 

ch3, pet, chm, 19 

........*....u-....... 4810 20 6 0 b9, tsL, k1, k2, chm, 5 

.......g......-....... 4787 20 7 0 pt 

....u..g......-..a.... 4822 18 7 1 ob,10 

gg............-.....cc 4759 17 7 2 cr, 4, 9, 15, 16, 18 

.a......ua...*-.....u. 4808 17 6 1 3 

u*......*....u-.....cu 4794 17 4 0 1 

gg......*....u-.....cc 4760 16 6 2 6 

gg.....g......-.....cc 4762 16 7 2 17 

.*..u..g..g...-..a..a. 4793 16 6 1 14 

ga.....g..g...-.....uc 4790 15 7 2 8 

ga..u**caa...u-ccu..uc 4872 9 4 3 13 

Примітки: 1)
 розгортка стеблової петлі SL1 штаму ВТМ-U1 подана 

великими літерами, комплементарні нуклеотиди стебел – однаковими 
цифрами, не комплементарні нуклеотиди – чорним фоном, ділянки петель – 

жовтим фоном. Заміни нуклеотидів відмічені малими літерами: 
компенсаційні заміни – жирним шрифтом. Пари комплементарних 
нуклеотидів, збіжних з стебловою петлею позначені точками, непарні збіжні 
нуклеотиди – зірочками. 2)

 Позиції стеблових петель на (–)РНК відносно 5‟ 
кінця (+)РНК. 3)

 Кількість: нук – нуклеотидів збіжних з послідовністю 
стеблової петлі; пар – пар комплементарних нуклеотидів; ком – 

компенсаторних нуклеотидних замін, за яких зберігається вторинна 
структура стеблових петель). 4)

 Штами ВТМ та порядкові номери 
тобамовірусів за таблицею 7.11 
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Нуклеотидні послідовності, відповідні розгортці вторинної структури 

стеблової петлі SL1 виявлені нами в геномних сиквенсах всіх 17-ти штамів 

ВТМ і 15-ти штамів інших видів тобамовірусів, проте в сиквенсах 6-ти 

вірусів (2, 7, 11, 12, 20, 21) вони не знайдені. Позиції локалізації розгорток 

SL1  відносно  5‟ кінця геномів  варіюють від  4759 до 4872, однак відносно 

3‟ кінця вони однакові в усіх досліджених вірусів (-31), за винятком 

тобамовірусу 14 (-35). Нуклеотидні послідовності стебел і петель восьми 

штамів ВТМ (im, x1, kc, ch1, ch2, ch3, pet, chm) та тобамовірусу 19 виявились 

ідентичними таким у штаму U1. Послідовності штамів b9, tsL, k1, k2, chm та 

тобамовірусу 5 мають некомпенсаційну заміну C на u у 9-тій позиції стебла, 

яка призводить до втрати комплементарності GC пари. Штам pt має заміну A 

на g у 8-мій позиції стебла, а штам ob і тобамовірус 10 – заміну A на g та 

компенсаційну заміну в 5-ій позиції стебла (C на u та G на a). Штам cr та 

тобамовіруси 4, 9, 15, 16, 18, 6, 17, 8 і 13 мають по дві компенсаційні заміни 

на кінцях стебел у позиціях 1 і 2 (табл. 7.15). В цілому, в субгеномних РНК 

всіх 17-ти штамів ВТМ і 15-ти із 21-го штамів інших видів тобамовірусів 

стеблові петлі дуже схожі з такими у звичайного штаму ВТМ.  

Оскільки сумарна кількість нуклеотидів і комплементарних 

нуклеотидних пар у стеблових петлях 38-ми тобамовірусів становить 798 (21 

х 38) і 266 (7 х 38) відповідно, а сумарна кількість збіжних з петлею ВТМ – 

597 і 209, ідентичність SL1 досліджених тобамовірусів і ВТМ-U1 становить 

74,4 % (597/798) за нуклеотидами та 78,6 % (209/266) за комплементарними 

парами. Заміни нуклеотидів найчастіше зустрічаються в неспареній 8-мій 

позиції стебла (але лише A на g), а в 4-тій некомплементарній нуклеотидній 

парі стебла вони зовсім відсутні (табл. 7.15). Компенсаційні заміни 

нуклеотидів виявляються лише в 1-ій, 2-ій, 5-ій та 9-ій позиціях стебла; 

найчастіше в першій і другій позиції.  

Наведені дані свідчать про високу консервативність (функціональну 

значимість) вторинної структури нуклеотидних послідовностей у різних 

видів тобамовірусів. Разом з тим подібні консервативні послідовності 
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вторинні структури не виявляються у тобамовірусів, адаптованих до рослин 

родин Гарбузових (віруси 2, 7, 11, 12), Пасифлорових (20) та Кактусових (21). 

Однакові нуклеотидні послідовності та/або однакові заміни нуклеотидів 

мають 4 групи тобамовірусів, які включають: 9 штамів ВТМ (u1, im, x1, kc, 

ch, ch1, ch2, ch3, pet) і тобамовірус 19; 5 штамів ВТМ (b9, tsL, k1, k2, chm) і 

тобамовірус 5; штам ob і тобамовірус 10; штам cr і тобамовіруси 4, 9, 15, 16, 

18, 6 та 17.  

Стеблові петлі SL2 у промоторах гена транспортного білка. Для 

виявлення SL2 у субгеномних промоторах тобамовірусів нами отримана 47-

нуклеотидна одноланцюгова розгортка, що відповідає вторинній структурі 

цієї петлі, встановленій американськими дослідниками [106]. Отримана нами 

одноланцюгова послідовність містить стебло з 4-ма ділянками 

комплементарних пар нуклеотидів (1 і 2, 3 - 6; 7 - 9, b - j); три петлі (ACAA, 

ACUU, UAA); некомплементарну пару нуклеотидів G і U у позиції h; 

неспарені нуклеотиди A і C, C, G у позиціях x, y, z відповідно (табл. 7.16). 

 

Таблиця 7.16 – Стеблові петлі в субгеномних промоторах тобамовірусів, 

подібні петлі SL2 гена транспортного білка звичайного штаму ВТМ 

Стеблові петлі на (–)РНК 1)
 Збіжність 3)

 Тобамо-

віруси 
4)

 12....3456....789xbdefhij...jihfedbx987y6543z21 нук пар ком 
CGACAAAGCAACUUGUUAACACGCAUAAUGUGUGUCAACCUGCUGCG 47 15 0 St10 

....c..................u.....*................. 45 14 0 pt 

....uc..............g...........*..u........... 43 14 0 Tb5  

....cc.................*..g..a*....a...u....... 41 14 0 3 

...uc...u........g...**.......cc.........*..a.. 40 14 1 19 

a.guuc..g..u..a.....*.*.......c.a.....u..a..c.* 34 13 3 ob, 10 

...uc.uug..u..a.......***...aaa.......u..a**c.. 34 10 2 9 

...uc.uugg.u..a.......***...aaa.......u.*a**c.. 33   9 2 cr 

u..uc.uua..u..a.......***...aaa.......u..a**c.* 33   9 2 4,15,16,17,18 
...uc.uug..u..a.....*.***...aaa.a..u..u..a**c.. 32   9 2 6 
..uuc...a..u..a.*...***u.....aaac..ug.a..*..a.. 32 10 2 14 

ucgag...a..u..a.....*****au.aacca..u..*u.a..a** 28  8  1 8 

...gu.uca...aaa.*.c****a*...a*guaaaug.g..***a.. 27  9  0 2 

...uuug.a...aa*...cg***a*...aagua*aa..u..a.*a.. 27  6  0 7 

...uuug.a...aaa...cgg**a*...aagug*aa..u..a.*a.. 25  7  2 11, 12 

a.uuuc.*gg.acc..*.**g**u*...aacuaaa.g...*au.c.* 24  6  3 13 

...ac...*g.gccu**g*.cacg*aucc*aaa.g.gu*gacu.... 21  5  0 1 

Примітки: 1), 3), 4)
 наведено в таблиці 7.15. St10 – 10 штамів ВТМ: u1, b9, 

im, x1, kc, ch1, ch2, ch3, pet, ch. Tb5 – вірус мозаїки томатів; tsL, k1, k2, chm – 

4 штами ВТМ  
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Стеблові петлі, подібні SL2, виявлені нами у промоторах гена 

транспортного білка всіх 17-ти штамів ВТМ і 19-ти з 21-го штамів інших 

видів тобамовірусів. У двох видів вірусів (20, 21) нуклеотидних 

послідовностей, подібних розгортці SL2, не знайдено. Виявлені стеблові 

петлі групи штамів ВТМ St10: u1, im, x1, kc, ch1, ch2, ch3, pet, ch, b9 є 

ідентичними SL2 звичайного штаму цього вірусу. Штам pt має 2 нуклеотидні 

заміни, а штами ob і cr – 13 і 14 замін, відповідно, що становить 34 і 33 

збіжних нуклеотидів. У 18-ти тобамовірусів збіжність нуклеотидів варіює від 

21до 43 (табл. 7.16). Враховуючи сумарну кількість нуклеотидів (1784 = 47 х 

38) і комплементарних нуклеотидних пар (570 = 15 х 38) у 47-нуклеотидних 

стеблових петлях 38-ми тобамовірусів, а також сумарні величини їх 

збіжності зі стебловою петлею ВТМ-U1: 1352 і 419 відповідно, ідентичність 

петель SL2 досліджених тобамовірусів відповідній петлі звичайного штаму 

ВТМ становить 75,7 % (1352/1786) за нуклеотидами і 73,5 % (419/570) за 

комплементарними парами нуклеотидів. 

Через малу кількість комплементарних пар нуклеотидів у стеблах, 

особливо на ділянці 1-6, знайдені нами стеблові петлі частини тобамовірусів, 

що мають менш як 13 комплементарних пар, очевидно, не відповідають 

вторинній структурі SL2, передбаченій за програмою MFOLD у промоторі 

гена MP звичайного штаму ВТМ. Цілком можливо, що у різних видів 

тобамовірусів функцію SL2 можуть виконувати різні вторинні структури, що 

відрізняються від стеблової петлі звичайного штаму ВТМ. З точки зору 

загальних властивостей можливих вторинних структур привертає увагу 

висока стабільність деяких нуклеотидів у певних позиціях: G у позиції h, U у 

позиціях 6, 8, 9; A в x та 8; C та G в позиціях 1 і 2, а також обмеженість замін 

нуклеотидів у петлі UAA та в 3‟ кінцевій ділянці стеблової петлі SL2.  

Стеблові петлі SLcp у промоторах гена CP. Оскільки вторинна 

структура повністю активного субгеномного промотора гена CP звичайного 

штаму ВТМ має вигляд одної довгої стеблової петлі SLcp, верхня частина 

якої є суттєвою для транскрипції, а нижня виконує роль енхансера [106], 
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нами проведено пошук верхньої частини цієї петлі у промоторах гена CP 38-

ми тобамовірусів.  

Для пошуку було використано одноланцюгову розгортку 55-

нуклеотидної ділянки стеблової петлі, локалізованої перед стартовою точкою 

транскрипції гена CP. Нуклеотидна послідовність отриманої розгортки 

містить 4 ділянки комплементарних стеблових нуклеотидів з порядковими 

номерами 1-6, 7-9, b-h, i-k; петлі ACUA, CCU, AUGACAG, CCUA, AA та 

неспарений нуклеотид A (табл. 7.17).  

 

Таблиця 7.17 – Стеблові петлі субгеномних промоторів тобамовірусів, 
подібні петлі SLcp гена білка оболонки звичайного штаму ВТМ 

Стеблові петлі на (–)РНК 1)
 

Збіж-

ність3)
 

Тобамо-

віруси 
4)

 
123456 789    bdefh   ijk       kjihfedb    987  654321 нук пар 
UAAAUUAGCUACUACUAAGCCUCCGAUGACAGCGGCUUAGCCUAAGCAAAAUUUA 55 17 St6 

.......................u.........*..................... 54 16 ch1,ch2,ch3,pet 

.........cu.....*......u..a.u....*...c..u...*.......... 48 14 pt 

....c..a..u.....uc.g..*u.ca.c....*c.*a..a.....*.u.*.... 41 12 tsL, k1,k2,5 

....c..au.u...a.uc.g..*u.ca.c....*c.*a.*a....**.u.*.... 39 10 chm 

a.gca..a..........ca..*a.uaa..u..*ug....a..u..*.u.*c*.* 37 10 8 

*c.*.*.au....g..c..g..*a.c.au.u..*c..a..g....**.ug.a.au 36  8 19 

a*uc...a.ccg.cu.g......a.ua.c.u..*...c.*aag.*.*....**g* 35  9 3 

g.c.cc.auc....u*.*.g..au*.cu.a.aa*u.c.c*...cuca.gc*.a.g 28  5 13 

a*cuccuau*..auuc.cua..g.uca..u..*.cag.**.uc.u**..****ag 27  5 1 

guugc.c..a...c..**ugu.ga...cg.uc.acaga..g.........uaaac 27 11 14 

**uua*uca..ucua**ucugg..uc..uau.*..*cag*a....**..ug**au 27  3 16 

**uua*uca..ucua**ucugg..uc.cuau.*..*cag*a....**..ug**au 26  3 4,15,18 

auuca.uca..u.ua**ucugg..uc.uuau.*..*cag*a....**...u*aa* 26  4 9 

auuca.uca..u.ca*gucugg..uc.ucau.*..*cag*a....**...u*aa* 25  6 cr 

c*uua*uca..ucua**ucugg..uc.cuau.*..*cag*a....**..ug**au 25  3 17 

a.uca*uca..u.ca..ucuggu.uc.ucau.*.**cag*a....**..ugaa.u 24  6 6 

aguuaa.c..cag.*g***a...uucca.guug*.aag*ag.....uc.*gga** 24  4 11 

UAAAUUAGCUACUACUAAGCCUCCGAUGACAGCGGC.....CUAAGCWWW..WWW 

  71    41 41  53  42  34        13  63       15  19 4 

22  6 ob, 10 

Примітки: 1), 3), 4)
 наведено в таблиці 7.14. St6 – 6 штамів ВТМ (u1, b9, im, 

x1, kc, chm); у в67нерхньому рядку таблиці великими літерами жирного 
шрифту подано 17 стеблових нуклеотидів петлі SLcp, у нижньому рядку – 17 

консенсусних нуклеотидів трьохкомпонентного нуклеотидного блоку. Числа 
– кількість замін нуклеотидів у стеблах (71, 41, 53, 34), петлях (41, 42), 
консервативних мотивах (13, 15, 4) та не консенсусних ділянках ТНБ (63, 19) 
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Розгортка SLcp включає також консервативні сайти GCGGC, 

CUAAGCWWW та WWW, виділені жирним шрифтом в останньому рядку 

таблиці 7.17. Ці сайти відповідають консенсусній послідовності 

консервативних ТНБ тобамовірусів і являють собою GC-багатий, 

центральний та частину AU-багатого мотиву.  

Проведені дослідження показали (табл. 7.17), що група штамів ВТМ St6: 

u1, b9, im, x1, kc, ch, мають однакову 55-нуклеотидну послідовність, яка 

відповідає вторинній структурі SLcp, передбаченій за програмою MFOLD у 

промоторі гена СP звичайного штаму ВТМ-U1. У чотирьох штамів ВТМ (ch1, 

ch2, ch3, pet) наявна некомпенсаційна нуклеотидна заміна C на u у 29 позиції 

j; у штаму pt – 4 заміни в ділянках петель (A на u, U на a, A на u, C на u) та 3 

некомпенсаційні заміни в стеблових ділянках (U на c, C на u, U на c) у 

позиціях 9, j та e, відповідно. Штами tsL, k1, k2, chm та вірус мозаїки томатів 

мають 6 замін у петлях (A на u, C на g, A на c, U на a, A на c), 2 

компенсаційні заміни в стеблах у позиції e (A на u, U на a), а також 5 

некомпенсаційних замін у позиціях 5, 7, f, j, i. Поряд з цим штам chm має дві 

додаткові некомпенсаційні заміни в позиціях 8 та b.  

Консервативні нуклеотидні мотиви: GCGGC, CUAAGCWWW та WWW, 

які відповідають консенсусній послідовності трьохкомпонентних 

нуклеотидних блоків у субгеномних промоторах тобамовірусів, не 

співпадають з компонентами стеблових петель і мають більшу ніж у них 

консервативність. Так, 17-нуклеотидні комплементарні ділянки стебел 

містять 199 замін (71+41+53+34), а 17-нуклеотидні мотиви ТНБ – 91 заміну 

(30+28+33), тобто в 2,19 раза менше (табл. 7.17). 

Враховуючи те, що заміни G на C і C на G у ділянці GCGGC, а також A 

на U і U на A в ділянках UUA та AAA не зменшують відповідності мотивів 

ТНБ їхній консенсусній послідовності, ці мотиви мають лише 35 замін 

(13+18+4), які можуть впливати на активність промоторів. У 17-

нуклеотидних ділянках стеблових петель таких замін у 5,7 раза більше 

(199/35) [183, 444]. Значно більша мінливість стеблових петель, ніж мотивів 
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ТНБ, не узгоджується з даними про більш важливу роль вторинних структур, 

а непервинних нуклеотидних послідовностей у функціональній активності 

субгеномних промоторів тобамовірусів [106]. 

 

7.6 Консервативні нуклеотидні мотиви в промоторах геномних РНК 

тобамовірусів 

 

Для дослідження консервативних нуклеотидних мотивів і вторинних 

структур у геномних промоторах тобамовірусів, подібних знайденим нами в 

76-ти субгеномних промоторах двох генів 38-ми вірусів (розділ 7.5), було 

проведено порівняльний комп‟ютерний аналіз консервативних компонентів у 

геномних промоторах 17-ти штамів ВТМ та 21 штаму 18-ти інших видів 

тобамовірусів. 

Консервативні сайти промоторів синтезу геномних (-)РНК. Зважаючи 

на те, що геномна (–)РНК синтезується РНК-залежною РНК-полімеразою на 

матриці (+)РНК, у геномних промоторах синтезу геномних (–)РНК нами було 

проведено пошук нуклеотидного сайта TCGTT, який є комплементарним до 

консервативного мотиву CYAAGCААА субгеномних промоторів 

тобамовірусів.  

Встановлено, що в промоторних ділянках 17-ти штамів ВТМ сайт 

TCGTT зустрічається лише один раз. У відповідних ділянках 21 штаму інших 

тобамовірусів він зустрічається 2 рази, тоді як у повних геномах штамів ВТМ 

його частота сягає 126, а в геномах інших штамів тобамовірусів – 161 (табл. 

7.18). Отже, консенсусна послідовність субгеномних промоторів (TCGTT) не 

міститься в промоторних ділянках синтезу геномної (–)РНК. 

Аналіз частоти сайтів, подібних до TCGTT, показав, що найдовшою 

послідовністю, загальною для промоторів синтезу (–)РНК тобамовірусів є 

TTCGAAT. Вона міститься у межах 3‟ кінцевих 190-нуклеотидних ділянок 

(+)РНК всіх 38-ми досліджених вірусів (табл. 7.18) і дуже рідко зустрічається 

поза цими ділянками (у одного штаму ВТМ і п‟яти штамів інших 
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тобамовірусів). Сайт GGTTCGAATCC міститься в промоторних ділянках 

синтезу (–)РНК 13-ти штамів ВТМ і 15-ти штамів інших тобамовірусів, однак 

його варіант з заміною лише одного нуклеотида – ATTCGAATCC зовсім 

відсутній як у промоторах, так і повних геномах, а подібні варіанти 

GATTCGAATTC та GGGATTCGAATTCCC зустрічаються в промоторах 

лише чотирьох штамів ВТМ та трьох штамів інших видів тобамовірусів. 
 

Таблиця 7.18 – 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 

     TCGTT 1 126 2 161 

     TCGT 1 306 5 429 

     TCGA 17 513 21 619 

     TCGAA 17 179 21 208 

     TCGAAT 17 42 21 47 

    TTCGAAT 17 18 21 26 

   GTTCGAAT 13 14 18 20 

   GTTCGAATC 13 14 18 18 

  GGTTCGAATC 13 14 15 15 

  GGTTCGAATCC 13 13 15 15 

  GATTCGAATCC 0 0 0 0 

  GATTCGAATT 4 4 3 3 

GGGATTCGAATTCCC 4 4 3 3 

Примітки: 1)
 сірим фоном виділені: мотиви геномних промоторів, 

комплементарні консервативним мотивам субгеномних промоторів генів MР 

(GGTTCGAAT) і СР (GATTCGAAT), консенсусна послідовність ділянки 
ICR2 промотора генів tRNA (GGTTCGAATCC) та стеблова петля D1S3L3 

штаму ВТМ-U1 – GGGATTCGAATTCCC 

 

Отримані результати свідчать про подібність субгеномних і геномних 

промоторів тобамовірусів, а також геномних промоторів вірусів і еукаріотів, 
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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 TTCGAAT.  

Мотиви GGTTCGAAT та GATTCGAAT, знайдені в ділянках геномних 

промоторів, є комплементарними раніше виявленим нами мотивам 

субгеномних промоторів, які мають загальну консенсусну послідовність – 

GRTTCGWWW з двома найчастішими варіантами WWW – AAT чи AAA. 

Мотив GGGATTCGAATTCCC являє собою стеблову петлю D1S3L3, яка 

міститься на 3‟ кінці геному ВТМ-L і є важливою для синтезу (+) ланцюга 

геномної РНК цього штаму [262], а 11-нуклеотидний мотив GGTTCGAATCC 

відповідає консенсусній послідовності ділянки ICR2 промотора генів tRNA 

(GGTTCGAnTCC),  яка знаходиться також у T psi C петлі тРНК і на 5‟ кінці 

(–)РНК кукумо- і тімовірусів та (+) і (–)РНК бромовірусів [218].  

Зважаючи на наведені дані про подібність геномних і субгеномних 

промоторів вірусів, а також промоторів вірусів і еукаріотів, ми провели 

пошук схожих консервативних мотивів та/або вторинних структур у 

промоторах синтезу (–) і (+)ланцюгів геномних РНК тобамовірусів. В роботі 

було використано одноланцюгову розгортку стеблової петлі D1L3S3 та 

модифіковану консенсусну послідовність ділянки ICR2 промотора генів 

tRNA – GGTTCGAATCC. Модифікація була зумовлена наявністю 

нуклеотида A замість довільного нуклеотида n у восьмій позиції всіх 11-

нуклеотидних мотивів, знайдених у геномних промоторах. 

Консервативні мотиви в промоторах синтезу (–) і (+)ланцюгів геномних 

РНК тобамовірусів. Встановлено, що повну збіжність нуклеотидів з 

розгорткою стеблової петлі D1L3S3 (19/19) мають консервативні мотиви 

промоторів синтезу (–)РНК семи тобамовірусів – чотирьох штамів ВТМ (tsL, 

chm, k1, k2), а також вірусів 5, 8 та 19 (табл. 7.19). Решта тобамовірусів (31 

штам із 38-ми досліджених) мають по дві еквівалентні заміни нуклеотидів – 

A на G і T на C у позиції 4, за яких не лише зберігається, а ще й підсилюється 
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взаємодія комплементарних нуклеотидів стеблових петель за рахунок трьох 

водневих зв‟язків у пари GC замість двох – у A=T. По чотири однакові 

еквівалентні заміни нуклеотидів у близьких позиціях мають консервативні 

мотиви промоторів двох груп тобамовірусів, які містять три (7, 11, 12) та 

десять (cr, 6, 9, 17, 18, 1, 4, 14, 15, 16) штамів.  
 

Таблиця 7.19 – Консервативні 15-нуклеотидні мотиви, локалізовані на 

(+) і (-) ланцюгах геномних РНК 38-ми штамів тобамовірусів 

РНК Збіг 1)
 

Мотиви 2) 

1234       4321 

Штами 3)
 

(+
) л
ан
цю

г 

15 GGGATTCGAATTCCC tsL, chm, k1, k2, 5, 8, 19  7 
13 ...g.......c... S11, 2, 3, 10, 20, 21 16 

12 
...g.......c.a. im 1 

.a.g.......c... 13 1 

11 
.a.g.......c.t. cr, 1, 4, 6, 9,14, 15, 16 , 17, 18 10 

..tg.......ca.. 7, 11, 12  3 

(–
) л
ан
цю

г 

12 

..........cc..t S9, 2, 3, 10, 20, 21 14 

..a........c..t tsL, chm, k1, k2, 5, 8 6 

..........cct.. 13 1 

..a........c..a 19 1 

11 
t.........cc..t im 1 
.t........ca..t 7, 11, 12 3 

10 a.........cct.t cr, 1, 4, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18 10 

Примітки: 1)
 кількість нуклеотидів у мотивах, збіжних з послідовністю 

стеблової петлі; 2)
 нуклеотидна послідовність стеблової петлі D1S3L3 штаму 

ВТМ-U1 (жирні літери) і відповідні їй консервативні мотиви. Цифрами (1 – 

4) позначені комплементарні нуклеотиди, точками – збіжні нуклеотиди, 
малими літерами – компенсаційні заміни комплементарних нуклеотидів, 
червоним фоном – некомпенсаційні заміни, що порушують вторинну 
структуру стеблових петель, сірим фоном – спільний консервативний мотив. 
3)

 Назви та кількість штамів, що мають однаковий мотив. S11 – 11 штамів 
ВТМ (u1, b9, b9, kc, ch, ch1, ch2, ch3, pet, pt, ob ), S9 – штами S11 без pt і ob 

 

Нееквівалентні однонуклеотидні заміни – C або G на A, що спричиняють 

некомплементарність нуклеотидів у другій позиції стебла петлі D1L3S3, 

мають лише два із 38-ми штамів тобамовірусів. Ці дані, а також ідентичність 

неспарених ділянок стеблових петель в промоторах всіх 38-ми досліджених 
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штамів свідчать про важливість як первинної послідовності, так і вторинної 

структури консервативних мотивів для забезпечення функціональної 

активності вірусних промоторів. 

Отже, результати наших досліджень суперечать висновку щодо «більш 

важливої ролі вторинних структур, а не первинних послідовностей у 

забезпеченні функціональної активності промоторів» [106] і цілком 

узгоджуються з даними про залежність різних функцій промоторів від різних 

первинних та/або вторинних структурних елементів [94, 110, 216, 344]. 

Пошук консервативних мотивів у промоторах синтезу геномних (+)РНК 

показав відсутність у них нуклеотидних мотивів, подібних стебловій петлі 

D1L3S3, а також суттєву відмінність цієї петлі від комплементарної їй 

послідовності на 3‟ кінцях геномних (–)РНК. По-перше, на негативних 

ланцюгах РНК, на відміну від позитивних, не виявляються сайти, які мають 

15, 14 чи 13 нуклеотидів, збіжних з розгорткою петлі D1L3S3. По-друге, за 

низької збіжності з розгорткою переважна більшість подібних мотивів 

виявляється не в промоторних ділянках. Зокрема, кількість мотивів, збіжних 

з розгорткою петлі за 10-ма нуклеотидами, становить 36 у промоторних 

ділянках і 180 поза ними. Поряд з цим мотиви промоторних ділянок мають 

численні некомпенсаційні нуклеотидні заміни в стеблах петлі D1L3S3, що 

порушують її вторинну структуру, а також заміни першого нуклеотида 

мотиву TTCGAAT, які не зустрічаються у промоторах синтезу (-)ланцюгів. 

Наступним етапом роботи був пошук у геномних промоторах 

консервативних мотивів, подібних консенсусній послідовності 11-ти 

нуклеотидної ділянки ICR2 промотора генів tRNA – GGTTCGAATCC, яка 

знайдена у промоторах різних вірусів та еукаріотів [218]. Результати 

досліджень показали, що схожі на ICR2 11-нуклеотидні мотиви в геномних 

промоторах синтезу (+)РНК (на 3‟ кінцях (–)ланцюгів) не виявляються, однак 

їх комплементарні послідовності на 5‟ кінцях позитивних ланцюгів РНК 

мають високу консервативність (табл. 7.20).  
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Таблиця 7.20 – Консервативні 11-ти нуклеотидні мотиви, локалізовані на 

(+) і (-) ланцюгах геномних РНК 38-ми штамів тобамовірусів 

РНК Збіг 1)
 

Мотиви 2) 

12       21 

Штами  3)
 

(+
) л
ан
цю

г 

11 GGTTCGAATCC S13,1,2,3,4,6,9,10,13,14,15,16,17,18,20,21 

1,2,3,4,6,9,10,13,14,15,16,17,18,20,211,2,3 

4,6,9,10,13,14,15,16,17,18,20,211,2,3,4,6,9 

10,13,14,15,16,17,18,20,21,2,3,4,6,9,10,13,

14,15,16,17,18,20,21  

287 

9 
.a.......t. tsL, chm, k1, k2, 5, 8, 19 7 

t.........a 7,11,12 3 

(–
) 

ла
нц
ю
г 9 

.a......c.. S12, 2, 3, 10, 20, 21 17 

aa......... tsL, chm, k1, k2, 5, 8, 19 7 

8 
.a......c.t cr, 1, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 11 

.a......ca. 7,11,12 3 

Примітки: 1)
 кількість нуклеотидів у мотивах, збіжних з консенсусною 

послідовністю ділянки ICR2 промотору генів tRNA; 
2)

 консенсусна 
послідовність ділянки ICR2 (жирні літери) і відповідні їй консервативні 
мотиви. Цифрами (1 – 2) позначені комплементарні нуклеотиди, точками – 

збіжні нуклеотиди, малими літерами – компенсаційні заміни 
комплементарних нуклеотидів, червоним фоном – некомпенсаційні заміни, 
що порушують вторинну структуру стеблових петель, сірим фоном – 

спільний консервативний мотив. 3)
 Назви та кількість штамів, що мають 

однаковий мотив. S13 – 13 штамів ВТМ: u1, x1, b9, kc, im, ch, ch1, ch2, ch3, 

pet, pt, ob, cr. S12 – штами S13 без cr 

 

Так, 28 штамів тобамовірусів на 3‟ кінцях (+)РНК містять загальний 

консервативний мотив, ідентичний ділянці ICR2. Мотиви решти 10-ти 

штамів відрізняються від послідовності ICR2 за двома нуклеотидними 

замінами, які не порушують компліментарності 1-го нуклеотида з 11-тим і 2-

го з 12-тим. 

Отже,  всі 3  консервативні   мотиви  у  промоторах   синтезу  геномних 

(–)РНК мають подібну структурну організацію – загальний 7-нуклеотидний 

сайт TTCGAAT, оточений двома парами комплементарних нуклеотидів. 

Консервативні мотиви, знайдені в промоторах синтезу (+)ланцюгів усіх 

проаналізованих РНК вірусів суттєво відрізняються від виявлених у 

геномних промоторах (–)ланцюгів. Вони не відповідають консенсусній 
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послідовності ICR2, а також мають численні нуклеотидні заміни, які 

порушують як первинну, так і вторинну структуру стеблової петлі D1L3S3. 

Отримані дані свідчать про можливість використання різних сигнально-

регуляторних мотивів у промоторах синтезу позитивних і негативних РНК 

тобамовірусів. З іншого боку, подібна структурно-функціональна організація 

виявлена у зовсім різних типів промоторів – субгеномних, геномних, 

вірусних та еукаріотичних [218]. Враховуючи ці дані та отримані результати, 

ми пропонуємо гіпотетичні моделі синтезу геномних і субгеномних РНК 

тобамовірусів з використанням первинних і вторинних структур подібних 

консервативних мотивів. 

Гіпотетична модель ініціації синтезу геномних і субгеномних РНК 

тобамовірусів з використанням дволанцюгових і циркулярних матриць. 

Паліндромність мотиву TTCGAA наводить на думку про можливість його 

участі в ініціації синтезу обох ланцюгів геномних РНК, однак це припущення 

суперечить тому, що сигнально-регуляторні елементи промоторів зазвичай 

розташовані поблизу стартових точок синтезу РНК, тоді як відстань від 

стартової точки реплікації (кінця (–)РНК) до TTCGAA перевищує 6000 

нуклеотидів (рис. 7.9). Одним із способів зближення стартових точок із 

сигналами ініціації синтезу може бути циркуляризація (кільцювання) РНК 

шляхом утворення пар між далекими комплементарними нуклеотидами, яка 

виявлена у кількох вірусів [88, 178, 365, 211]. 

На моделі ВТМ як типового представника РНК-геномних вірусів було 

встановлено, що реплікація цих вірусів включає синтез негативного ланцюга 

геномної РНК на матриці віріонної (+)РНК, а потім синтез позитивного 

ланцюга на матриці геномної (–)РНК [29, 392]. Продукти синтезу вірусних 

РНК у клітинах включають повністю дволанцюгові реплікативні форми (RF), 

частково дволанцюгові проміжні реплікативні форми (RI), а також 

одноланцюгові геномні та субгеномні молекули різної довжини [110, 392]. 
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Рис. 7.9 Локалізація висококонсервативного 11-нуклеотидного мотиву 

на позитивних і негативних ланцюгах геномної РНК ВТМ 

Примітки: A – схема синтезу ланцюгів. B – локалізація консервативного 
мотиву у геномі штаму ВТМ-U1. [1–] – початкова позиція (acc) і напрямок 
(стрілка) синтезу (–) ланцюга геномної РНК на матриці віріонної (+)РНК. 
[2+] – початкова позиція (cat) і напрямок синтезу (+)ланцюга вірусної РНК на 
матриці геномної (–)РНК. 6360 – позиція висококонсервативного мотиву на 
(+)ланцюгу і його відстань (-36) від стартової точки реплікації РНК. 25 – 

позиція консервативного мотиву на (-)ланцюгу і його відстань (-6360) від 
стартової точки реплікації. AAGCTT – паліндромний сайт консервативного 
мотиву, орієнтований за напрямком синтезу протилежного ланцюга РНК 

 

Дані стосовно ролі одно- і дволанцюгових форм у матричному синтезі 

РНК все ще залишаються дуже фрагментарними і суперечливими [29, 169, 

266, 263]. Припущення про можливість транскрипції субгеномних РНК 

тобамовірусів з використанням дволанцюгових матриць було висунуто в 

нашій лабораторії [418] на основі виявлення AT-вмісних ділянок після 

стартового нуклеотида транскрипції РНК. Такі ділянки сприяють 

розплітанню дволанцюгових молекул за рахунок слабших водневих зв‟язків 

між комплементарними AT-парами у порівнянні з GC-парами. 

Для синтезу геномних (–)РНК на матриці одноланцюгових віріонних (+) 

РНК розплітання молекул не потрібне, але, несподівано, ми виявили чітко 

виражені AT-вмісні ділянки після стартових нуклеотидів синтезу  геномних 

(–)РНК у всіх досліджених 38-ми тобамовірусів (рис. 7.10).  
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Рис. 7.10 GC- та AT-багаті сайти, що оточують стартові кодони 

реплікації і трансляції РНК тобамовірусів 

Примітки: A, B, C – 48-нуклеотидні (48-нт) сайти, що містять: 3‟ кінцеві 
та 5‟ початкові 24-нт ділянки геномних РНК (A), 24-нт ділянки, локалізовані 
перед і після стартового кодона транскрипції субгеномних РНК генів СР (B) 

та МР (C). 1-3 – 48-нт сайти: штаму ВТМ-U1 (1), 17-ти штамів ВТМ (2), 21 

штаму/ізоляту інших 18-ти видів тобамовірусів (3). Темні горизонтальні лінії 
показують нуклеотиди G і C, світлі лінії – A і T 

 

Враховуючи дані про здатність РНК-полімерази використовувати одно- і 

дволанцюгові матриці, можливість ініціації синтезу обох ланцюгів РНК 

одним паліндромним сигнальним мотивом за умов зближення кінців 

матричних РНК, виявлення такого зближення у різних вірусів; локалізацію 

GC-багатих нуклеотидних ділянок перед стартовими точками транскрипції та 

реплікації РНК, а AT-багатих сайтів – після них, ми пропонуємо гіпотетичні 

моделі синтезу субгеномних і геномних РНК тобамовірусів, які 

узгоджуються з наведеними даними. 

Геномна (–)РНК, що використовується лише як компонент 

дволанцюгової матриці для синтезу геномної та субгеномних (+)РНК, 
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синтезується в дуже обмеженій кількості на матриці одноланцюгової 

віріонної РНК (рис. 7.11 А).  

 

Рис. 7.11 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 як матриці 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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Синтез починається з передостаннього 3‟ кінцевого стартового 

нуклеотида С. Початок сигналу ініціації синтезу – AAGCTT знаходиться на 

відстані  28  нуклеотидів  від  стартової  точки  (С). Збереження  інтактності 

3‟ кінцевого фрагмента СССА, важливого для зв‟язування вірусної 

полімерази зі стартовою точкою синтезу РНК, забезпечується шляхом 

приєднання тимідилату до 5‟ кінцевого фрагмента GGG за допомогою 

нуклеотиділтрансферази хазяїна [68]. Синтезована дволанцюгова РНК може 

розглядатись як давно відома реплікативна форма RF [29]. 

Субгеномні РНК капсидного і транспортного білків синтезуються на 

матриці геномної (–)РНК у складі дволанцюгового комплексу (рис. 7.11 В). 

Сигнал ініціації транскрипції AAGCAA дуже схожий на такий у промоторах 

геномних РНК (AAGCTT), ідентичний у обох субгеномних РНК і входить до 

складу консервативних мотивів промоторів гена транспортного 

(CCAAGCAA) і капсидного білка (CTAAGCAA). Початок сигналу ініціації 

транскрипції локалізований за 3 нуклеотиди від її стартової точки. Комплекс 

дволанцюгової матриці з субгеномними РНК схожий на проміжні 

реплікативні форми RI, описані раніше [288].  

У гіпотетичній моделі синтезу геномної (+)РНК на лінійній 

дволанцюговій матриці (рис. 7.11 С) сигнал ініціації синтезу локалізований 

не перед стартовим нуклеотидом, а після нього і до того ж на дуже великій 

відстані (6351 нуклеотид) у порівнянні з розмірами картованих промоторів 

тобамовірусів [106]. 

У моделі синтезу геномної (+)РНК з використанням дволанцюгової 

кільцевої РНК (рис. 7.11 D) сигнал ініціації синтезу, як і в усіх інших 

моделях, знаходиться перед стартовою точкою С і поблизу неї. За зближення 

протилежних кінців обох ланцюгів РНК у циркулярних структурах РНК-

залежна РНК-полімераза впізнає сигнал ініціації синтезу РНК – мотив 

AAGCTT, оточений комплементарними парами нуклеотидів. Паліндромність 

цього мотиву забезпечує ідентичність орієнтації сигналу у напрямку синтезу 

РНК. 
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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 [374], а також на 

моделі прямої – TATAAAAAA і оберненої – TTTTTATA орієнтації 

канонічного TATA боксу в еукаріотичних промоторах [334]. 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 [169]. 

При цьому дволанцюгову матрицю можна розглядати як RF, а субгеномні 

РНК, що синтезуються на цій матриці – як RI [288]. На можливість реплікації 

вірусних РНК на кільцевих матрицях свідчить широко розповсюджене 

утворення кільцевих вірусних РНК шляхом взаємодії різноманітних вірусних 

і клітинних компонентів [178, 211, 365].  

Таким чином, запропоновані гіпотетичні моделі синтезу субгеномних і 

геномних РНК тобамовірусів узгоджуються з отриманими нами і 

літературними даними і можуть бути використані для подальшого вивчення 

природи і механізмів взаємодії вірусних і клітинних компонентів, причетних 

до реплікації та транскрипції вірусних РНК [183, 444, 445]. 

 

Результати, викладені у розділі, опубліковані в наступних роботах: [183, 184, 

416, 444, 445, 446, 490] 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

 

Віруси широко розповсюджені в природі й відіграють важливу роль у 

функціонуванні екосистем. Впродовж майже 120 років (з моменту виявлення 

вірусу тютюнової мозаїки й до нині) увага дослідників була зосереджена на 

вивченні ролі вірусів як збудників різноманітних захворювань і більша 

частина отриманої інформації – це результат дослідження тих захворювань, 

які мають важливе економічне значення. З позиції екології віруси можна 

розглядати як чинники, що впливають на взаємодію своїх хазяїв із 

навколишнім середовищем, позаяк розвиток вірусу і подальший прояв 

інфекції в окремій екологічній ніші є результатом впливу багатьох фізичних 

та біологічних факторів. Саме тому, знання екології, розповсюдженості та 

шкодочинності вірусів є надзвичайно важливим для розробки стратегії і 

конкретних методів боротьби з вірусними захворюваннями [468]. 

У відповідності із поставленими завданнями нами було досліджено 

вірусні інфекції, спричинені (+)РНК вірусами – вірусом мозаїки сої (ВМС), 

вірусом жовтої мозаїки квасолі (ВЖМК), вірусом звичайної мозаїки квасолі 

(ВЗМК), вірусом віспи слив (ВВС) та Х вірусом хости (ХВХ). Вибір даних 

об‟єктів був обумовлений їх значним економічним значенням та здатністю до 

швидкої експансії в агроекосистеми України.  

Соя вирощується в багатьох частинах світу і є основним джерелом як 

харчового, так і технічного рослинного масла і білка [77, 78]. Віруси є 

глобальними шкідниками сої – в природних умовах культура інфікується 

приблизно 46 вірусами, а в експериментальних умовах сприйнятлива до 

понад 100 вірусів із різних родин. Вірус мозаїки сої (ВМС) 

(ICTVdB:00.057.0.01.061) вважається головним збудником вірусного 

захворювання сої, що ефективно передається із насінням та попелицями в 

неперсистентний спосіб. Втрати врожаю за інфікування ВМС зазвичай 

становлять від 8 до 35 %, однак за значного ураження рослин збитки 

складають до 94 % [205]. Ситуація з вірусними захворюваннями сої в усьому 
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світі погіршується у зв‟язку з відсутністю імунних та стійких до вірусів 

сортів [413]. В Україні вірусні хвороби сої зустрічаються в усіх регіонах її 

вирощування, однак, систематичні обстеження польових насаджень сої в 

Україні не проводились. Саме тому одним із завдань наших досліджень було 

вивчення поширеності вірусів сої в різних агросистемах центральної 

України. За обстеження посівів сої на полях Черкаської, Вінницької та 

Київської областей було виявлено рослини із ознаками вірусної інфекції – 

рослини відставали у рості, були кволими, збільшувалась кількість бокових 

пагонів, а листки були зморшкуватими, із зігнутими до низу краями та 

системною мозаїкою у вигляді чергування світло- і темно-зелених ділянок 

рис. 3.2). Ми не виявили рослин із ознаками некротизації листкової 

пластинки чи системної некротизації, яка зазвичай призводить до загибелі 

апікальної меристеми, зупинки росту і значного зниження врожайності. 

Зважаючи на повідомлення щодо змішаної інфекції ВМС і вірусу мозаїки 

люцерни [489], нами було проведено біологічне тестування і молекулярно-

біологічне детектування найбільш поширених на сої вірусів – вірусу мозаїки 

сої (ВМС), вірусу жовтої мозаїки квасолі (ВЖМК) та вірусу мозаїки люцерни 

(ВМЛ). Було встановлено, що соя в цих регіонах уражена принаймні двома 

вірусами – вірусом мозаїки сої та вірусом жовтої мозаїки квасолі. Таким 

чином, нами вперше показано наявність змішаної інфекції ВМС та ВЖМК в 

насадженнях сої на території Правобережної України (розділ 3.1). Наявність 

змішаної інфекції в рослинах сої, на нашу думку, може значно збільшувати 

ризик втрати врожаю та негативно впливати на якість насіння, хоча вплив 

змішаної інфекції на продуктивність культури нами не досліджувався.  

Позаяк, єдине повідомлення щодо циркулювання в нашій країні ВЖМК 

(ICTVdB:00.057.0.01.009.) в посівах сої датується 60-ми роками минулого 

століття [406] ми мали на меті дослідити фізико-хімічні та молекулярні 

особливості ізоляту, виділеного із інфікованих рослин. Шляхом пасування 

інфекційного соку на рослинах-диференціаторах було отримано чисту лінію 

ВЖМК, досліджено фізичні та хімічні властивості віріонів, молекулярну 
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масу капсидного білка і властивості вірусного геному. Очищений вірус було 

використано як антиген для отримання специфічної поліклональної 

антисироватки (розділи 3.1, 5.1-5.3, 6.2). 

Встановлено, що за характером симптомів на рослинах-індикаторах і 

фізико-хімічними особливостями досліджуваний ізолят відрізняється від 

ізоляту, описаного в Україні раніше та від типового штаму ВЖМК, зокрема 

вірус спричиняє системну мозаїку і некротизацію листків квасолі і бобів, а 

також численні некротичні ураження на листках люпину. Саме тому, для 

більш детальної характеристики ВЖМК, що циркулює в агроценозах України 

було досліджено інші ізоляти цього вірусу, зокрема виділені із квасолі 

звичайної та люпину кормового. За характером симптомів, індукованих на 

рослинах-індикаторах ізолят із сої було віднесено до групи 

середньовірулентних, в той час як ізоляти, виділені із квасолі та люпину – до 

некротичних штамів ВЖМК. Для встановлення генетичних взаємозв‟язків 

між ізолятами і з`ясування спорідненості українських ізолятів ВЖМК зі 

штамами, депонованими в базі даних GeneBank було сиквеновано 

нуклеотидні послідовності ділянки гена білка оболонки віріонів виділених 

ізолятів і проведено філогенетичний аналіз. Аналіз нуклеотидних 

послідовностей досліджуваних ізолятів ВЖМК показав найвищий відсоток їх 

подібності з ізолятами із Росії і Австралії, 98 та 97 % відповідно. Генетичну 

подібність російського та українських ізолятів можна пояснити географічною 

близькістю ареалів розповсюдження цих вірусів, а також великими обсягами 

комерційної торгівлі зернобобовими між цими країнами. Основним способом 

поширення ВЖМК на великі відстані може бути ввезення інфікованого 

зерна, наявність вірусної інфекції в якому практично не можливо виявити 

при візуальному огляді, а дотримання існуючих правил і заходів щодо 

карантину рослин при імпорті чи експорті сільськогосподарської та іншої 

продукції рослинного походження часто видається неможливим з огляду на 

великі об‟єми імпортованого (експортованого) садивного та посівного 

матеріалу. Так, російський ізолят ВЖМК RLut-1 (EU082124) було отримано у 
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2005 році із насіння люпину Lupinus luteus L., імпортованого з Санкт-

Петербурга (Російська Федерація) в Південний Перт (Західна Австралія) 

[390]. Таким чином, можна допустити, що подібність досліджених ізолятів із 

австралійським визначається спільним походженням їх від одного предка. 

Оскільки вірогідність непрямої передачі інфекції факторами неживої 

природи та за участю переносників збудників хвороб на такі великі відстані є 

фактично нульовою, причиною появи вірусів в географічно віддалених 

регіонах може бути саме насіннєва інфекція.  

Квасоля звичайна (Phaseolus vulgaris L.) є однією з найбільш широко 

культивованих бобових культур у світі і, як вважають, найбільш 

сприйнятливим до вірусної інфекції видом рослин родини Leguminosae [236]. 

Серед вірусів квасолі найбільше поширеним у всьому світі вважають вірус 

звичайної мозаїки квасолі (ВЗМК, ICTVdB:00.057.0.01.007.), втрати врожаю 

за інфікування яким сягають 53-83 % [302], і навіть за безсимптомної 

інфекції ВЗМК у сприйнятливих генотипів квасолі може спричинити втрати 

врожаю вище 50 % [236]. ВЗМК передається з насінням – ефективність 

насіннєвої передачі сягає 50 % [235], а отже, здатен легко поширюються в 

межах країни та між країнами [234, 303]. ВЗМК може зберігати 

життєздатність у насінні квасолі понад 30 років [303], відтак в польових 

умовах проростки, що виросли з інфікованого насіння, можуть слугувати 

первинним осередком вірусної інфекції, звідки вірус поширюється кількома 

видами попелиці неперсистентним способом [233].  

Під час обстеження насаджень квасолі фермерських та приватних 

господарств Київщини було виявлено рослини квасолі з чіткими ознаками 

вірусного захворювання: системної мозаїки, світло- та темно-зеленої 

плямистості, здуттям, пухирчатістю та енаціями листової пластинки. За 

результатами полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією у 

відібраних зразках було встановлено наявність вірусу звичайної мозаїки 

квасолі, в той час як вірусів жовтої мозаїки квасолі та мозаїки сої в жодному 

із досліджуваних зразків виявлено не було. Оскільки за характером 
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симптомів, індукованих на рослинах-хазяях досліджуваний ізолят значно 

відрізнявся від описаних 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 ізолятів ВЗМК 

із використанням сортів квасолі, що використовуються для диференціювання 

штамів як описано Drijfhout [70]. Так, за реакціями рослин-диференціаторів, 

сорти яких були отримані нами із інформаційної мережі генетичних ресурсів 

(Germplasm resources information network, GRIN), було встановлено, що 

досліджуваний нами ізолят належить до патогрупи VII [69, 70]. Так, вірус 

спричиняв системну мозаїку на рослинах-диференціаторах наступних сортів 

квасолі: Dubbele witte, Sutter pink, Stringless green refugee, Imuna, Redland’s 

greenleaf C, Great northern UI 123, Redland’s green leaf. Водночас на 

інокульованих листках cv. Sanilac, Red Mexican UI 34, Michelite-62 та Pinto UI 

114 з рецесивними локусами гена bc-2 (рослини IV та V груп патогенності) 

спостерігалась системна інфекція та некротичні ураження. Таким чином, 

досліджуваний ізолят за характером симптомів на рослинах-диференціаторах 

ВЗМК IV та V груп патогенності дещо відрізнявся від стандартних штамів 

цієї патогрупи, що може свідчити про новий, дещо відмінний від класичних 

(приналежність до патогрупи I-VIII), тип взаємодії вірусу із генами стійкості 

P. vulgaris, який характеризується здатністю долати стійкість, обумовлену 

алелями гена bc-2. 

Явища природної рекомбінації часто використовують для пояснення 

незвичайних властивостей штамів [86, 146, 268, 318]. Внаслідок рекомбінації 

вірусів можуть змінюватись їх певні біологічні особливості, зокрема 

патогенна специфічність [87]. Наразі ця концепція доведена щодо штамів 

ВЗМК – вірус, завдяки ряду мутацій, легко утворює нові штами, здатні 

інфікувати бобові культури, які раніше вважались стійкими до нього [69]. 
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Саме тому визначення та диференціювання нових штамів є необхідним і 

важливим етапом в селекції нових сортів квасолі. Оскільки виділений вірус 

звичайної мозаїки квасолі викликав більш суворі симптоми на деяких 

рослинах-індикаторах і відрізнявся від стандартних штамів, що належать до 

відомих патогруп, можна припустити, що причиною виникнення і 

циркулювання в Україні нового ізоляту, здатного долати резистентність до 

цього вірусу у деяких генотипах рослин є явища рекомбінації/мутації.  

Таким чином, результати наших досліджень свідчать про те, що ізолят 

вірусу, який циркулює на території України є некротичним штамом ВЗМК, а 

не ВНЗМК. Сиквеновану послідовність ВЗМК було задепоновано в базі 

даних GenBank за номером доступу MN604408. 

Результати дослідження передавання ВЗМК із насінням квасолі сорту 

Червона шапочка свідчать про інші незвичайні властивості ізоляту – високий 

рівень насіннєвої передачі вірусу (розділ 5.4). Отримані результати 

передбачають їх практичне значення: позаяк насіння квасолі, уражене ВЗМК 

може слугувати джерелом вірусної інфекції, стратегії менеджменту та 

контролю вірусних захворювань, спричинених ВЗМК потребують значної 

переоцінки. Штами ВЗМК інфікують обмежений діапазон рослин, а 

основними хазяями є, як правило, однорічні рослини, тому передача вірусу з 

насінням може слугувати одним з основних способів виживання вірусу від 

сезону до сезону та джерелом інфекції в природних екосистемах. Очевидно, 

такий рівень насіннєвої передачі вірусу визначається сортовими 

особливостями квасолі сорту Червона шапочка, оскільки в літературі 

повідомляється, що рівень передавання ВЗМК з насінням маже варіювати від 

3 до 95 %, залежно від сприйнятливості сортів квасолі та стадії розвитку 

рослини на момент інфікування вірусом [98, 395]. 

Нами вперше пропонується експериментальна система вірус 

інфікованих калюсних клітин квасолі для випробування і оцінки 

антивірусних засобів, отриманих на ліпосомальній основі. Як основний 

чинник нами пропонується використовувати глікани вищих грибів і дріжджів 
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(розділ 4.5). Поряд з вираженими противірусними властивостями [165], 

останні виявились ефективними також щодо пухлини, індукованих у 

паренхімі бульб картоплі Ti-плазмідою фітопатогенної бактерії 

Agrobacterium tumefaciens [164]. Одначе, оздоровлення рослинних тканин in 

vitro біологічно активними гліканами значною мірою лімітується тим, що 

активні інгредієнти препаратів являють собою високомолекулярні 

біополімери, а відтак не можуть поглинатися рослинними тканинами. Тому 

для підвищення ефективності оздоровчих засобів у нашій лабораторії було 

розроблено ліпосомальні форми гліканів і їхня антивірусна та індукуюча 

активність випробувана в рослинах тютюну та сої [454]. Показано, що 

ліпосомальні препарати гліканів не лише захищають рослини сої від вірусних 

хвороб, але й активують ризобіальну мікрофлору рослин, що призводить до 

кращого забезпечення рослин азотом, і як результат – до підвищення 

урожайності даної культури.  

Як модельні об‟єкти в даній роботі використано віруси, що уражують 

квасолю, зокрема ВЗМК та ВЖМК. За нашими спостереженнями, останній є 

більш патогенним щодо рослин, а перший з більшою частотою передається 

насінням. Ця обставина уможливила з більшим успіхом отримувати вірус-

інфікований калюс у системі із вірусом звичайної, аніж жовтої мозаїки 

квасолі, причому, не лише з паренхіми листя, але й пагонів міжвузля. Нами 

були підібрані поживні середовища, отримані та адаптовані для 

випробування антивірусних засобів калюсні культури і показана можливість 

елімінації вірусу з калюсу клітин в присутності невисоких (10-100 мкг/мл) 

ліпосомальних форм гліканів, доданих до поживного середовища.  

Отож, вперше нами продемонстрована можливість оздоровлення 

рослинних тканин від вірусних патогенів методом культури калюсних клітин 

із застосуванням ліпосомальних препаратів гліканів та на новій моделі 

підтверджена їхня висока ефективність як засобів боротьби із вірусними 

хворобами рослин. Сподіваємось, що подальша робота у цьому напрямку, 

зокрема регенерація рослин із вірус-інфікованого калюсу in vitro, дозволить 
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розробити нову технологію оздоровлення і захисту рослин від хвороб 

вірусної, грибної та бактеріальної етіології.  

Віспа сливи – це найбільш небезпечне вірусне захворювання 

кісточкових фруктових дерев, що викликається вірусом віспи слив (ВВС, 

Plum pox virus) – членом роду Potyvirus родини Potyviridae. Вірус досить 

широко розповсюджений та уражує переважно сливи (Prunus domestica L.), 

терносливи (Prunus insitia L.), абрикоси (Prunus armeniaca L.), персики 

(Prunus persica (L.) Batsch) і терен (Prunus spinosa L.). ВВС входить до 

переліку A2 карантинних шкідливих організмів ЄСОЗР (Європейська та 

Середземноморська організація захисту рослин). Цей збудник затверджений 

як карантинний шкідник двома міжнародними організаціями – Міжнародною 

асоціацією консультантів з професійної безпеки (International Association of 

Professional Security Consultants, IAPSC) та Північноамериканської організації 

захисту рослин (North American Plant Protection Organization, NAPPO). 

Інфікування дерев цим вірусом спричинює значне зниження врожаю, 

погіршення якості плодів та скорочення вегетаційного періоду садів. Навіть 

безсимптомна латентна вірусна інфекція призводить до зниження кількості 

та якості врожаю. Економічні збитки, спричинені ВВС в усьому світі 

оцінюється в 600 мільйонів доларів на рік [217].  

На основі серологічних особливостей ряду ізолятів ВВС спочатку 

розрізняли два серотипи вірусу – D (Dideron, Франція) та M (Мarcus, Греція) 

[72]. Згодом були описані інші штами вірусу – єгипетський штам PPV-El 

Amar [382] і унікальний штам PPV-C, який в природних умовах інфікує 

черешні та вишні [248]. За сучасною класифікацією розрізняють 10 штамів 

ВВС: PPV-M (Marcus), PPV-D (Dideron), PPV-Rec (Recombinant), PPV-EA (EL 

Amar), PPV-C (Cherry), PPV-W (Winona), PPV-T (Turkish), PPV-CR (Cherry 

Russian), PPV-An (Ancestral) та PPV-CV (Cherry Volga) [322], які 

відрізняються за своєю патогенністю, колом рослин-хазяїв, здатністю 

передаватися попелицями і географічним поширенням. З огляду на це, 
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ідентифікація штамів є важливим та необхідним кроком в напрямку 

ефективного менеджменту та/або контролю поширеності вірусу [136]. 

У трьох регіонах Центральної України – Черкасах, Києві та Яготині, 

нами були виявлені фруктові дерева сливи та груші з симптомами ураження, 

характерними для ВВС, а також дерева вишні з симптомами ураження 

вірусом мозаїки яблуні (Apple mosaic virus, ApMV), патогенним для більше 

ніж 65 видів рослин родини Розоцвітих (розділ 3.3). Діагностику збудника 

здійснювали методом ЗТ-ПЛР із використанням універсальних 

(видоспецифічних) (PPV1, PPV2) і штамоспецифічних праймерів. Аналіз 

електрофореграм показав наявність продуктів ампліфікації очікуваної 

довжини в усіх досліджуваних екстрактах із листя сливи та груші, що 

підтвердило інфікування цих зразків ВВС. Позитивну реакцію уражених 

зразків із сливи фіксували також за аналізування їх із штамоспецифічними 

праймерами PPV-D, що свідчить про приналежність досліджуваних ізолятів 

до штаму D (Dideron). На момент дослідження було відомо щодо існування 9 

штамів ВВС і для діагностики захворювання черешні ми використовували 

пару праймерів, що дозволяє визначити наявність «черешневого» (PPV-C) 

штаму ВВС, здатного інфікувати як вишню (Prunus cerasus) так і черешню 

(Prunus avium) [249]. Так, ізолят із черешні не ампліфікувався ні з видо-

/штамоспецифічними праймерами до ВВС, ні з праймерами до ВМЯ 

(ApMV1, ApMV2) – вірусу, який на черешні спричинює симптоми, подібні 

до таких за інфікування ВВС (розділ 6.3). Позаяк через два роки після 

отримання нами результатів, в Росії було виявлено ізоляти ВВС, які 

відносяться до нового штаму PPV-CV [322], можна припустити, що 

виявлений в Україні ізолят із черешні може бути атиповим представником 

PPV-CR. Хоча наші дослідження були обмежені лише двома вірусами, які 

можуть викликати подібні симптоми на черешні, отримані результати 

вказують на необхідність більш детального вивчення вірусів, що уражують 

черешню в Україні. 
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Порівняння часткової послідовності гена білка оболонки досліджуваних 

ізолятів ВВС виявило їх подібність в межах групи ізолятів PPV-D на 95-

99,4 %. Проаналізовані 32 ізоляти ВВС серогрупи D із різних країн і рослин-

хазяїв, а також 3 ізоляти, виділені нами в центральній частині України, за 

наявністю та локалізацією нуклеотидних замін утворювали 10 груп, в кожній 

з яких від 2 до 26 членів із однаковими замінами нуклеотидів (розділ 6.3). Це 

явище нагадує гомологічні ряди спадкової мінли вості морфологічних ознак 

Вавилова [360]. Наразі теоретичне обґрунтування існування гомологічних 

серій Вавилова із залученням молекулярних методів дослідження 

обмежуються лише кількома роботами щодо варіацій мейозу [408], рідкісних 

замін амінокислот [286] та аналізу важливих ознак рослин на рівні гена [90]. 

Всі ці дослідження проводилися на еукаріотичних організмах. Тому, виявлені 

нами групи ізолятів PPV з однаковими замінами нуклеотидів, нагадують серії 

однакових морфологічних ознак, відкриті М.І. Вавиловим і являють інтерес 

для з‟ясування молекулярних основ детермінації гомологічних серій 

спадкової мінливості та паралельних мутацій.  

Рослини в процесі еволюції виробили ряд стратегій та пристосувань, які 

дозволяють їм протистояти вірусній інфекції. У процесі розвитку вірусної 

інфекції в рослині відбувається індукція певних генів та метаболітів, 

наслідком якої є пригнічення або активація захисних механізмів, що, в свою 

чергу, призводить до підсилення або, навпаки, до послаблення розвитку 

вірусної інфекції [55, 385]. За такої взаємодії патогена і хазяїна в ураженій 

рослині відбуваються різноманітні фізіологічні зміни. Встановлено, зокрема, 

що патологічний процес в ураженій рослинній тканині супроводжується 

порушенням структури органел, значними змінами в обміні метаболітів. У 

першу чергу впливу вірусної інфекції піддається фотосинтетичний апарат 

[243].  Встановлено, що існує взаємозв‟язок між стійкістю рослин до вірусів і 

стабільністю структури хлоропластів [483]. Адаптація асиміляційного 

апарату уражених рослин включає в себе як мобілізацію наявних, так і 

виникнення нових захисних механізмів. Одні механізми є неспецифічними і 
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активуються у відповідь на будь-який стрес, інші (структурні, фізіологічні та 

біохімічні) є наслідком специфічної реакції на певний стрес. Незважаючи на 

досить ґрунтовні знання щодо впливу вірусної інфекції на рослинний 

організм, деталі механізмів, що призводять до змін метаболізму і розвитку 

симптомів хвороби, залишаються невідомими. З огляду на це, нами було 

досліджено вплив ВЖМК на деякі фізіологічні параметри рослин Glycine soja 

L. Встановлено, що за інфікування рослин сої ізолятами ВЖМК відбувається 

зниження експресії фотосинтетичних білків і, як наслідок, пригнічення 

фотосинтетичної здатності хлоропластів, зміни метаболізму білків та 

вуглеводів (розділ 4.1). Про значні пошкодження антиоксидантних систем 

інфікованих рослин, які спричинюють порушення рівноваги транспорту 

електронів до О2 та надмірного синтезу різних видів реактивного кисню 

може свідчити різке зниження вмісту каротиноїдів – на 40 % порівняно з 

контролем, встановлене нами через 14 діб після інокуляції рослин вірусом 

(розділ 4.2). Про значне зниження активності фотосинтетичного апарату і 

вмісту активного хлорофілу (складової пігмент-білкових комплексів PS ІІ) та 

його деструкції в процесі розвитку патологічного процесу також свідчать 

результати вимірювання величин ключових параметрів ІФХ (розділ 4.2).  

Найбільш ранньою реакцією рослинного організму на інфікування 

патогенами як бактеріальної та грибної, так і вірусної природи є генерація і 

накопичення активних форм кисню (АФК), зокрема перекису водню (Н2О2), 

який відіграє вирішальну роль у формуванні окиснювального вибуху [113]. 

Вірусна інфекція спричинює значні зміни функціонального стану рослини, 

що, в першу чергу, відображається на рівні ферментативної активності. 

Існують суперечливі дані щодо ролі антиоксидантних ферментів у 

сприйнятливих і стійких до вірусів рослин. На думку одних дослідників [44], 

зниження рівня антиоксидантних ферментів з подальшим збільшенням АФК 

є необхідним для встановлення інфекції, реплікації та поширення вірусу, тоді 

як інші [122] вважають, що АФК можуть активувати гени стійкості і саме 

антиоксидантні ферменти можуть бути визначальними при встановленні 
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сприйнятливості або стійкості рослин до вірусів. У наших дослідженнях ми 

зосередили свою увагу на декількох антиоксидантних ферментах, що 

регулюють вміст внутрішньоклітинного Н2О2 – каталазі і пероксидазі [84, 

459]. Встановлене нами зростання рівня каталази, яка безпосередньо бере 

участь у детоксикації H2O2, до появи симптомів системного ураження 

сприйнятливих рослин може запобігати згубному впливу високих 

концентрацій пероксиду водню після інфікування вірусом (розділи 4.3 та 

4.4). Водночас, активація каталази може підсилювати вірулентність патогена 

за рахунок зниження концентрації Н2О2 і пригнічення окиснювального 

вибуху. У стійких (несприйнятливих) та надчутливих рослинах H2O2 слугує 

системним сигналом для локалізації вірусної інфекції та розвитку системної 

індукованої стійкості [250], тоді як в системі сумісних взаємовідносин 

«вірус-рослина» H2O2, як вважають, не бере участі у зазначених процесах 

[213]. 

Оскільки пероксидаза може слугувати маркером системної стійкості 

рослин при патогенезі [76], нами було досліджено вплив вірусної інфекції на 

активність цього ферменту і встановлено майже трикратне збільшення його 

активності в інфікованих рослинах. На думку деяких дослідників [281], 

посилення пероксидазної активності може сприяти окислювальному стресу в 

рослинах, системно уражених вірусом, і сприяти синтезу суберину та 

лігніфікації клітинних стінок, що в свою чергу підвищує стійкість рослин за 

рахунок зміцнення механічного бар‟єра проти проникнення вірусів у 

протопласти [253]. 

Таким чином, у процесі розвитку патологічного процесу в інфікованих 

рослинах спостерігаються зниження експресії фотосинтетичних білків і, як 

наслідок, пригнічення фотосинтетичної здатності хлоропластів, зміни 

метаболізму білків та вуглеводів. Зміна активності ферментів, які регулюють 

рівень АФК, може бути ключовим чинником активації фітопатогенної 

реакції: зниження рівня фотосинтезу, обмеження поглинання CO2 в процесі 

патогенезу та зниження каталазної активності призводить до виникнення 
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окиснювального вибуху O
2-

 і H2O2, який можна вважати першою лінією 

захисту рослини від збудника хвороби. Очевидно, що більшість змін 

безпосередньо пов‟язані з підтримкою вірусної реплікації та адаптаційними 

змінами рослинного організму в умовах стресу, викликаного вірусною 

інфекцією. Однак такі зміни, як накопичення розчинних цукрів чи зворотне 

інгібування генів залучених у процеси фотосинтезу, можуть брати участь у 

функціонуванні захисних властивостей рослинного організму. 

Отже, в результаті досліджень поширеності та патогенного впливу 

(+)РНК геномних вірусів було встановлено, що вірусні ізоляти, які 

циркулюють в агроценозах Центральної України мають свої біологічні та 

молекулярні особливості, що визначають їхню еволюцію і адаптацію до 

рослин-хазяїв та умов навколишнього середовища. Ми припускаємо, що до 

виникнення (циркулювання) в Україні нових ізолятів, здатних долати 

резистентність батьківських штамів у деяких генотипах рослин причетні 

явища рекомбінації/мутації. Це припущення підтверджується результатами 

досліджень особливостей вірусних інфекцій та вірусного патогенезу, 

індукованих досліджуваними РНК-геномними вірусами (розділ 4). За 

характером симптомів, індукованих на рослинах-хазяях, і біофізичними 

характеристиками згадані ізоляти значно відрізнялись від описаних в Україні 

раніше. Результати дослідження біофізичних властивостей вірусних ізолятів 

як невід‟ємної характеристики вірусу, можуть слугувати додатковими 

критеріями при диференціації штамів вірусів, а дані, отримані в нашій роботі, 

можуть бути використані для боротьби з вірусними хворобами рослин і для 

виконання процедури механічної передачі вірусу. Результати молекулярних 

досліджень свідчать про високу діагностичну чутливість ЗТ-ПЛР та 

використаних праймерів, які можна успішно застосувати для ідентифікації 

вірусів у програмах сертифікації та/або дослідженнях карантинних служб. 

Вивчення локалізації вірусних включень у тканинах під час 

розвитку/дозрівання насіння може бути корисним для встановлення 

ймовірних шляхів переміщення вірусу в рослині, а тип внутрішньоклітинних 
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включень, особливості їх будови і локалізація в клітині – для ідентифікації 

вірусів. Загалом, результати, отримані в роботі відображають еволюційну 

динаміку досліджуваних (+)РНК вірусів рослин, що циркулюють на теренах 

України. 

Проведені нами порівняння переважних кодонів на 190-нуклеотидних 

ділянках генів вірусу карликовості сої показали більш високу вибірковість 

кодонів за перекривання генів, ніж без нього (рис. 7.1), а також більшу 

вибірковість у гені білка оболонки (Fop = 1), ніж транспортного білка (Fop = 

0,94). Подібне явище – домінування за вибірковістю кодонів одної з 

кодуючих рамок, що перекриваються, виявлено в геномах еукаріотів [194]. 

Широке варіювання видів переважних кодонів різних амінокислот, виявлене 

нами у різних генах вірусу карликовості сої незалежно від наявності чи 

відсутності перекривання рамок, виявлено також у 12 видів дрозофіли за 

відсутності перекривання генів [364]. 

Нами встановлено залежність частоти використання кодонів у геномах 

вірусу карликовості сої від послідовності перших двох нуклеотидів цих 

кодонів (розділ 7.1). Оскільки така залежність спостерігається в усіх шести 

можливих комбінаціях пар динуклеотидів (at-ta, ag-ga, ac-ca, gt-tg, tg-gt, gc-

cg), з‟ясування її причин представляє інтерес для вивчення механізмів 

вибірковості кодонів як основи точності та ефективності експресії генів. 

Наші дані щодо значно меншої кількості нуклеотидних замін на ділянках 

перекривання генів CP і MP порівняно з такою в генах Re і CP1 

узгоджуються з даними про більш високу консервативність генів 

полєровірусів, що перекриваються, ніж за відсутності перекривання [111]. 

Результати наших досліджень вибірковості кодонів і заміни нуклеотидів 

у генах ВКС підтверджують дані про значний вплив контекстів кодонів на їх 

вибірковість, отримані на моделі генів еукаріотів [85]. У роботі ми 

підтвердили наявність високої вибірковості дикодонів у генах вірусу 

карликовості сої, встановленої іншими дослідниками на моделях бактерій, 

архей, еукаріотів [341] та поліовірусу [46], а також встановлено високу 
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залежність видів (варіантів) переважних дикодонів від перекривання генів 

(розділ 7.1, табл. 7.2). Показано, що висока частота деяких дикодонів у зонах 

перекривання генів є результатом селективного відбору, а не наслідком 

найбільшої ймовірності знаходження у геномах представників найбільш 

численних комбінацій дикодонів. 

Дискусійність положення про провідну роль мутаційної мінливості в 

біологічній еволюції спонукає до глибокого і різнобічного вивчення типів, 

механізмів і властивостей хромосомних, геномних та генних мутацій. 

Особливу увагу привертають мало вивчені спонтанні точкові мутації, що 

спричиняють заміни поодиноких амінокислот у білках та/або поодиноких 

нуклеотидів у генах [193, 290, 373].  

На додаток до численних відомих факторів, від яких залежить частота 

нуклеотидних замін [107, 152, 232, 372, 398] нами виявлена залежність її від 

довжини гена (табл. 7.3). Поряд з прямопропорційною залежністю сумарної 

кількості замін від довжини гена, що цілком природно, подібна залежність 

чітко проявляється також щодо питомої величини: середньої кількості замін 

на 1000 нуклеотидів (розділ 7.2). Причиною цього явища може бути більша 

ймовірність спонтанних мутацій у великих генах, ніж у малих через 

формування нуклеотидних контекстів, CpG-сайтів чи інших компонентів, що 

підвищують частоту нуклеотидних замін [398]. З іншого боку, оскільки 

мутації, як правило, шкідливі для вірусу [34], то більш ймовірною (менш 

шкідливою) буде заміна половини нуклеотидів у 10-нуклеотидному сайті, 

ніж у шестинуклеотидному. Поряд з наведеною пропорційною залежністю 

проявляються також помітні відхилення від неї як у генах (частота замін у 

гені Tgb3 більша, ніж у Tgb2), так і в парах штамів: пара s1/x3 має більше 

замін у гені Tgb1, ніж у CP (табл. 7.3). Ці дані узгоджуються з високою 

варіабельністю частоти точкових мутацій у вірусів рослин [107, 215, 264, 

290].  

За результатами проведених досліджень можна вважати, що основним 

типом спонтанних точкових мутацій в геномах штамів ХВК є транзиції, 
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спричинені помилками включення пуринових (G замість A, або A замість G), 

а також піримідинових нуклеотидів (U замість C, або C замість U) в процесі 

синтезу вірусних РНК. Переважна більшість нуклеотидних замін (79,6 % від 

загальної кількості) локалізується в третій кодонній позиції. В першій позиції 

кодонів їх частота менша в 8,7 разів, а в другій – в 17,3 рази (табл. 7.4).  

Одним із механізмів регуляції експресії вірус-специфічних генів (+) 

РНК-вірусів є синтез субгеномних (sg) РНК. Оскільки структурно-

функціональна організація промоторів sgРНК тобамовірусів вивчена дуже 

фрагментарно у порівнянні з іншими фітопатогенними вірусами [112, 260] і 

досліджувалась лише на моделі штамів ВТМ, ми провели пошук 

консервативних нуклеотидних сайтів, які можуть бути причетними до 

регуляції транскрипції генів транспортного і капсидного білків 

тобамовірусів.  

У результаті досліджень (розділ 7.3) було встановлено, що промотори 

трьох досліджених штамів ВТМ, а також вірусу м΄якої зеленої мозаїки 

тютюну і вірусу посвітління жилок турнепсу містять 9-нуклеотидні сайти 

gattcgttt або ggttcgttt, які локалізовані за 14-77 нуклеотидів перед стартовим 

кодоном трансляції генів і оточені варіабельними за розміром gc-вмісними та 

at-вмісними послідовностями. Середня частина 9-нуклеотидних сайтів (tcgtt) 

міститься в 22-х із 30-ти досліджених сиквенсів промоторних ділянок, що дає 

підставу припустити, що більшість тобамовірусів можуть мати консервативні 

нуклеотидні блоки, подібні до блоку, виявленого в промоторах 5-ти вірусів 

(рис. 7.7).  

У результаті проведених досліджень вперше було показано, що 

промоторні ділянки субгеномних РНК транспортного і капсидного білків 

більшості досліджених тобамовірусів (10-ти із 15-ти) містять майже 

ідентичні нуклеотидні блоки, які мають варіабельні за довжиною GрC-вмісні 

сайти з мотивом СGС, центральні 9-нуклеотидні мотиви GG(A)TTCGTTT та 

варіабельні за величиною AT-вмісні сайти. Нами показано, що позиції 

нуклеотида G в шостій позиції центрального мотиву в геномі звичайного 
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штаму ВТМ збігаються з результатами картування стартової точки 

транскрипції субгеномних РНК даного штаму [106, 376], а позиції 

нуклеотида G в геномах тобамовірусів з майже ідентичними нуклеотидними 

блоками відповідають стартовим точкам транскрипції субгеномних РНК. Про 

це ж свідчить і наявність AT-вмісної ділянки, що розташована після 

нуклеотида G, яка сприяє розплітанню дволанцюгової РНК в процесі 

транскрипції [463]. 

Таким чином, методом комп‟ютерного аналізу консервативних 

нуклеотидних мотивів у субгеномних промоторах генів транспортного і 

капсидного білків у 30-ти промоторних ділянках сиквенсів геномних РНК 

трьох штамів ВТМ та 12-ти штамів інших видів тобамовірусів було знайдено: 

1) мотиви TCGTT, TTCGT, TTCGTTT, ATTCGTT та GATTCGT у 22-х, 19-ти, 

13-ти, 7-ми та 8-ми ділянках відповідно; 2) мотиви GATTCGTTT або 

GGTTCGTTT у 8-ми промоторних ділянках; 3) нуклеотидні мотиви, подібні 

GATTCGTTT або GGTTCGTTT, у 24 промоторних ділянках (12 вірусів по 2 

гени); 4) подібні трьохкомпонентні нуклеотидні блоки у 24-х промоторних 

ділянках.  

За подібними тринуклеотидними блоками (ТНБ), знайденими у 24-х 

ділянках субгеномних промоторів на (+)ланцюгах геномних РНК, було 

встановлено 19-нуклеотидну консенсусну послідовність, за якою ми виявили 

подібні ТНБ у 76-ти ділянках субгеномних промоторів, локалізованих на 

мінус ланцюгах геномних РНК 38-ми досліджених тобамовірусів. 

Консервативні 35-нуклеотидні ділянки субгеномних промоторів генів 

транспортного та капсидного білків звичайного штаму ВТМ, а також 

промоторні ділянки гена МР семи інших тобамовірусів 1, 3, 5, 8, 9, 10, 17, 

знайдені нами методом комп‟ютерного аналізу, є ідентичними відповідним 

ділянкам, знайденим американськими вченими методом делеційного аналізу 

та сайт-спрямованого мутагенезу [106]. Картовані на сьогодні стартові точки 

транскрипції субгеномних РНК генів тобамовірусів відповідають позиціям 

шостого нуклеотида центрального мотиву ТНБ (нуклеотид С) у всіх 
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досліджених нами 76-ти субгеномних промоторів, за винятком гена 

капсидного білка вірусу зеленої плямистої мозаїки цукіні (тобамовірус 11) 

(табл. 7.13). Отже, отримані нами дані повністю узгоджуються з наявними в 

доступних публікаціях, а також демонструють подібність консервативних 

мотивів у субгеномних промоторах нових (раніше не досліджених) 16-ти 

штамів ВТМ та 14-ти штамів інших видів тобамовірусів.  

Поряд з консервативними нуклеотидними сайтами важливе значення для 

функціональної активності промоторів мають також елементи вторинної 

структури РНК – стеблові петлі та шпильки [106, 335, 388, 396]. Зокрема, 

основними компонентами, що детермінують функціональну активність 

субгеномних промоторів ВТМ, вважаються стеблові петлі, [106], однак 

встановлена нами наявність консервативних нуклеотидних блоків в 

промоторах всіх досліджених тобамовірусів ставить під сумнів основну роль 

вторинної структури РНК в ініціації транскрипції у даних вірусів. Так, дуже 

висока стабільність мотивів ТНБ в усіх досліджених промоторах генів 

транспортного і капсидного білків (табл. 7.12), а також широке варіювання 

розгорток стеблових петель за кількістю збіжних нуклеотидів, 

комплементарних нуклеотидних пар та компенсаторних нуклеотидних замін 

(табл. 7.13, 7.14, 7.15) суперечать твердженням про більш важливу роль 

вторинних структур, а не первинних послідовностей у забезпеченні 

функціональної активності субгеномних промоторів тобамовірусів [106]. Ми 

вважаємо, що це твердження є некоректним, по- перше, тому, що первинні 

послідовності детермінують всю структурно- функціональну організацію 

вірусів і організмів, включаючи і вторинні структури. По-друге, 

функціональна активність промоторів охоплює дуже широкий спектр 

різноманітних функцій, таких як впізнавання матриці, зв‟язування реплікази, 

ініціація чи стимуляція транскрипції, взаємодія вірусної РНК із власними та 

клітинними регуляторними факторами, репродукція вірусу, інфекційність 

тощо [110, 393]. Оскільки для різних функцій, очевидно, потрібні зовсім різні 

первинні та/або вторинні структурні елементи [216, 344], вираз «більш 
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важлива роль вторинних структур, а не первинних послідовностей у 

забезпеченні функціональної активності субгеномних промоторів» потребує 

конкретизації як вторинної структури, так і її функції.  

Властивості виявлених трьохкомпонентних нуклеотидних блоків: 

локалізація перед стартовим кодоном трансляції, наявність AU-багатих 

ділянок після стартової точки транскрипції субгеномних РНК та збіжність 

позицій СТТ з позиціями 6-го нуклеотида центрального мотиву, свідчать про 

їхню причетність до ініціації транскрипції. Наявність AU-багатої ділянки 

після стартової точки транскрипції субгеномних РНК, яка сприяє 

розплітанню дволанцюгових нуклеїнових кислот, спонукає дослідити 

можливість синтезу sgРНК тобамовірусів на дволанцюгових матрицях, що 

вже встановлено у інших видів вірусів [169, 263].  

Виявлена нами аномальна локалізація стартової точки транскрипції 

субгеномної РНК гена транспортного білка вірусу кільцевої плямистості 

одонтоглосума (у позиції +7 відносно стартового кодона трансляції цього 

гена) може мати наступні причини: 1) трансляція гена МР може 

розпочинатись з неканонічного стартового кодона поблизу початкової 

позиції гена; 2) синтез транспортного білка може розпочинатись не з першого 

кодона AUG через його відсутність у субгеномній РНК; 3) СТТ субгеномної 

РНК може бути в позиції -274, а не в +7; 4) транспортний білок вірусу може 

синтезуватись не з субгеномної РНК, а шляхом внутрішнього зв‟язування 

рибосом сайтами IRES геномної РНК [64]. У випадку 2 трансляція 

транспортного білка може починатись у позиції 4886 з другого кодону AUG 

у кодувальній рамці і синтезувати продукт, коротший на 24 амінокислоти 

(4886-4814=72, 72/3=24). Щодо випадку 3 варто зазначити, що в промоторній 

зоні гена транспортного білка виявляються два трьохкомпонентних 

нуклеотидних блока, один з яких має високу збіжність з консенсусом (16 нк 

із 19), але аномальну локалізацію (+7). Інший трьохкомпонентний 

нуклеотидний блок має нормальну локалізацію (-274), але низьку збіжність 

нуклеотидів (13/19), за якої у промоторах тобамовірусів ми виявляли до 6 
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додаткових ТНБ. За збіжності з консенсусом, більшої за 13, у субгеномних 

промоторах всіх вірусів виявляються лише по одному ТНБ. Отже, більш 

ймовірною позицією локалізації ТНБ гена транспортного білка вірусу 

кільцевої плямистості одонтоглосума можна вважати позицію +7 відносно 

стартового кодона трансляції цього гена.  

У дисертаційній роботі було використано геномні сиквенси 17-ти 

штамів ВТМ і 21-го виду інших тобамовірусів, виділених з рослин 8-ми 

родин (Гарбузових, Кактусових, Мальвових, Орхідних, Пасифлорових, 

Пасльонових, Подорожникових, Хрестоцвітих) в 15-ти регіонах світу (табл. 

7.11): Австралії, Англії, Іспанії, Казахстані, Китаї, Кореї, Новій Зеландії, 

Новій Гвінеї, Перу, Сінгапурі, США, Росії, Тайвані та Японії. Попри велике 

різноманіття штамів і видів вірусів, рослин-хазяїв, а також географічних, 

кліматичних та екологічних ареалів вірусу, досліджені тобамовіруси чітко 

розподіляються на 4 названі нами групи за подібністю консервативних 

елементів у субгеномних промоторах генів транспортного і капсидного 

білків.  

Найбільша група (St10) включає вірус плямистості болгарського перцю 

(19) та 10 штамів ВТМ (u1, im, x1, kc, ch1, ch2, ch3, pet, ch, b9), виділених з 

рослин тютюну, болгарського перцю, петунії, бальзаміну або віки в Європі, 

Кореї або Китаї. Група Tb5 містить вірус мозаїки томатів, томатний штам 

ВТМ (tsL), атенуйований мутант штаму tsL, отриманий в Китаї (chm), а 

також штами k1 і k2, виділені в Казахстані. Групу Cr6 утворюють: штам 

ВТМ, що вражає рослини родини Хрестоцвітих, виділений в Росії, а також 5 

тобамовірусів хрестоцвітих рослин, виділених в Японії, США, 

Великобританії, Китаї та Іспанії з рослин турнепсу, китайської ріпи або 

йокаї: тобамовірус хрестоцвітих штам Wasabi (вірус 6), вірус посвітління 

жилок турнепсу (9), тобамовірус хрестоцвітих (некласифікований, 15), вірус 

мозаїки китайської ріпи (16), вірус мозаїки йокаї (17). До групи So6 

відносяться шість тобамовірусів, виділених в Австралії, Нідерландах і Японії, 

які інфікують рослини родини Пасльонових: вірус м‟якої зеленої мозаїки 
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тютюну (1), вірус м‟якої плямистості перцю (3), вірус мозаїки томатів (5), 

вірус перцю обуда (10), вірус м‟якої плямистості бругмансії (14), вірус 

плямистості болгарського перцю (19). Віруси рослин родини гарбузових: 

вірус зеленої плямистої мозаїки огірка (2), вірус м‟якої плямистості плодів 

огірка (7), вірус зеленої плямистої мозаїки цукіні (11), вірус зеленої 

плямистої мозаїки кіурі (12), виділені в Ізраїлі, Кореї і Японії, утворюють 

групу Cu4.  

Виявлені нами групи споріднених вірусів, які включають представників 

різних видів і штамів, виділених у різних регіонах планети з рослин різних 

родин, але мають подібні консервативні нуклеотидні мотиви чи заміни 

нуклеотидів, нагадують гомологічні ряди М. І. Вавилова – групи різних видів 

і сортів рослин, що мають подібні морфологічні ознаки [132]. Гомологічні 

ряди нагадує також формування чітких кластерів на філогенетичних деревах 

за наявності гомологічних сайтів нуклеотидних чи амінокислотних 

послідовностей у дослідних вірусів. Причиною утворення таких груп, рядів і 

кластерів може бути обмежена можливість фіксації нуклеотидних замін через 

сумісне існування багатьох генетичних кодів у одній клітині [45, 91, 132], які 

детермінують тонко збалансований синтез вірусних і клітинних компонентів 

за часом, місцем, послідовністю, швидкістю та кількістю. Оскільки сумісне 

існування різних генетичних кодів, очевидно, є наслідком дуже тривалої 

коеволюції вірусу і хазяїна (симбіогенезу), споріднені віруси повинні мати 

подібні не лише генетичні детермінанти та спадкові ознаки, й подібні заміни 

нуклеотидів, які не порушують тонко збалансованого функціонування 

генетичних кодів симбіонтів.  

З‟ясування молекулярних механізмів гомологічних рядів Вавилова на 

сьогодні обмежується кількома роботами, присвяченими дослідженням 

варіацій білків мейозу [408], рідкісних заміщень амінокислот [286], а також 

аналізу на генному рівні ознак розсіювання-утримання зерна в колосках і 

періодичності та тривалості цвітіння рослин [90]. Ці дослідження, проведені 

на моделі еукаріотичних організмів, показують наявність у них паралельної 
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мінливості на молекулярно-генетичному рівні. Про таку мінливість свідчать 

також виявлені нами групи вірусів з однаковими замінами нуклеотидів, які 

придатні як модельні об‟єкти для вивчення молекулярних механізмів 

детермінації гомологічних серій спадкової мінливості та паралельних 

мутацій. 

Структурно-функціональна організація промоторів субгеномних РНК 

тобамовірусів залишається маловивченою у порівнянні з іншими вірусами 

рослин, а експериментальні дані щодо властивостей їх геномних промоторів 

дуже фрагментарні і суперечливі. Вважається, що позитивні і негативні 

ланцюги вірусної РНК синтезуються одним ферментом – РНК-залежною 

РНК-полімеразою, проте однакові чи подібні компоненти в промоторах 

протилежних ланцюгів не виявляються [9]. Водночас встановлено наявність 

подібних нуклеотидних мотивів у промоторах (+) ланцюгів субгеномних і (-

)ланцюгів геномних вірусних РНК [325]. Зважаючи на суперечливість 

наведених даних, ми мали на меті здійснити комп‟ютерний пошук 

консервативних нуклеотидних мотивів і вторинних структур у геномних 

промоторах тобамовірусів, подібних знайденим нами в 76-ти субгеномних 

промоторах двох генів 38-ми вірусів (розділ 7.5) [445].  

У промоторах генів транспортного і капсидного білків 17-ти штамів 

ВТМ та 21 штамів 18-ти інших видів нами було здійснено пошук і 

порівняльний аналіз консервативних компонентів за консенсусною 

послідовністю ділянки ICR2 промотору генів tRNA та одноланцюговою 

розгорткою стеблової петлі D1L3S3 штаму ВТМ-L. За результатами 

досліджень було встановлено, що 3‟ кінцеві ділянки геномних РНК 38-ми 

досліджених штамів тобамовірусів містять висококонсервативні нуклеотидні 

мотиви, подібні ICR2 та D1L3S3 (табл. 7.19). У промоторах реплікації 

геномних (–)РНК ці мотиви локалізовані перед і поблизу стартових точок 

синтезу (–)ланцюгів, містять загальну паліндромну консенсусну 

послідовність – TTCGAA, оточену 2-4 парами комплементарних нуклеотидів 

і мають лише компенсаторні нуклеотидні заміни, за яких зберігається 
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вторинна структура консервативних мотивів. Поблизу стартових точок 

синтезу (+)ланцюгів РНК, локалізованих на 3‟ кінцях (–)ланцюгів, 

нуклеотидні ділянки, подібні ICR2 чи D1L3S3, а також інші консервативні 

мотиви зовсім не виявляються. За результатами аналізу можливих причин 

нами запропоновано гіпотетичні моделі ініціації синтезу геномних і 

субгеномних РНК тобамовірусів з використанням одноланцюгових, 

дволанцюгових і циркулярних матриць (рис. 7.11). Відповідно до 

запропонованої моделі, на матриці одноланцюгової віріонної РНК 

синтезується геномна (–)РНК, яка використовується лише як компонент 

дволанцюгової матриці для синтезу геномної та субгеномних (+)РНК. Саме 

на матриці геномної (–)РНК у складі дволанцюгового комплексу (рис. 7.11 В) 

синтезуються субгеномні РНК капсидного і транспортного білків. 

Дволанцюгову матричну РНК можна розглядати як реплікативну форму RF, а 

комплекси дволанцюгової матриці з субгеномними РНК – як проміжні 

реплікативні форми RI [288]. 

Запропоновані гіпотетичні моделі ініціації синтезу геномних і 

субгеномних РНК тобамовірусів з використанням дволанцюгових і 

циркулярних матриць узгоджуються з отриманими результатами і даними 

літератури, зокрема: 1) наявність подібних консервативних мотивів і 

вторинних структур у різних типах промоторів – субгеномних, геномних, 

вірусних, еукаріотичних [218, 325] (табл. 7.18, 7.19, 7.20); 2) здатність 

вірусних РНК-полімераз до використання дволанцюгових і циркулярних 

матриць [169, 263]; 3) можливість ініціації синтезу протилежних ланцюгів 

РНК одним паліндромним сигнальним мотивом; 4) локалізація AT-багатих 

нуклеотидних ділянок після стартових точок транскрипції та реплікації РНК, 

а GC-багатих ділянок – перед ними; 5) формування циркулярних матриць за 

рахунок зближення 5‟ і 3‟ кінців вірусних РНК шляхом зв‟язування далеко 

віддалених комплементарних ділянок нуклеотидів. 

За результатами, представленими в дисертаційній роботі, пропонується 

комплексний підхід до вивчення розповсюджених в Україні монопартитних 
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(+)РНК-геномних вірусів, який передбачає дослідження біологічних і 

молекулярно-генетичних властивостей вірусів, а також регуляторних 

елементів вірусного геному (рис. 8.1).   

 
 

Рис. 8.1 Схема комплексного вивчення властивостей вірусів як 

необхідної основи для ефективного захисту рослин від вірусних хвороб 

 

Такий системний підхід до вивчення вірусних інфекцій рослин 

вбачається перспективним для вирішення важливих фундаментальних і 

прикладних задач вірусології: з‟ясування природи, походження, еволюції і 

біологічної ролі вірусів; оцінювання етіологічної ролі та епідеміологічного 

потенціалу вірусів як збудників хвороб рослин; розроблення інноваційних 

технологій синтетичної біології для направленого відбору вірусостійких 

рослин за відмінностями регуляторних сигналів вірусу і хазяїна. 
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ВИСНОВКИ 

Дисертаційні 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 
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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 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.  
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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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ДОДАТОК А 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ  

(* – особистий внесок здобувача) 

Монографії (розділи) 
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зв’язаних ідентичних нуклеотидних сайтів у сиквенсах промоторних ділянок 

субгеномних РНК транспортних і капсидних білків тобамовірусів та 

встановлено наявність 9-нуклеотидних сайтів gattcgttt або ggttcgttt у трьох 

із 15 досліджених штамів). 

4. Коваленко ОГ, Кириченко АМ, Шепелевич ВВ, Баркалова АО. 

Комбінована антифітовірусна дія дріжджового манану, деяких 

антиметаболітів і ксенобіотиків. Допов. НАНУ. 2006; 3:153-157. (* проведено 
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Тараса Шевченка. Біологія. 2008; 51:35-37. (* випробувано ряд поверхнево 

активних речовин – ПАР як допоміжних засобів для створення комплексних 

засобів для оздоровлення і захисту рослин від вірусних інфекцій). 
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обстеження посівів сої в центральній Україні, встановлено циркулювання 

вірусу мозаїки сої та вірусу жовтої мозаїки квасолі  досліджено біологічні 

характеристики виявлених ізолятів).  

7. Гордейчик ОІ, Щербатенко ІС, Кириченко АМ. Вибірковість кодонів і 

заміни нуклеотидів у генах вірусу карликовості сої. Мікробіол. журн. 2012; 

74(3):90-97. (Indexed in Scopus) (* вивчено вибірковість використання 

синонімічних кодонів і замін нуклеотидів у генах шести штамів вірусу 

карликовості сої). 

8. Щербатенко ІС, Кириченко АМ. Спонтанні заміни нуклеотидів у генах X-

вірусу картоплі. Мікробіол. журн. 2012; 74(6):71-79. (Indexed in Scopus) (* 

проведено порівняльне дослідження спонтанних нуклеотидних замін у генах 

близько споріднених штамів Х-вірусу картоплі (ХВК)). 

9. Кириченко АМ. Характеристика вируса жѐлтой мозаики фасоли, 

выделенного из сои. Мікробіол. журн. 2013; 75(3):68-73. (Indexed in Scopus) 

(* досліджено біологічні  фізико-хімічні і антигенні властивості ізоляту 

вірусу жовтої мозаїки квасолі (ВЖМК)  виділеного із сої).  

10. Кириченко АМ, Коваленко АГ. Выявление и идентификация вирусов хост 

в Украине. Агроекологічний журн. 2014; 1:92-97. (* проведено діагностику 

захворювань рослин хости та ідентифікацію вірусів Hosta virus X і Tobacco 
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rattle virus; проведено аналіз отриманих даних і підготовлено статтю до 

друку). 

11. Кириченко АМ. Вплив вірусу жовтої мозаїки квасолі на метаболізм 

фотосинтетичних пігментів, білків і вуглеводів у Glycine soja L. Мікробіол. 

журн. 2014; 76(1):47-52. (Indexed in Scopus) (* досліджено вплив вірусної 

інфекції на фізіологічні процеси рослин сої. Встановлено  що в динаміці 

розвитку вірусної інфекції вміст фотосинтетичних пігментів  білків та 

вуглеводів зазнає суттєвих змін). 

12. Кириченко АМ, Антіпов ІО, Гринчук КВ. Молекулярно-біологічна 

характеристика ізолятів вірусу жовтої мозаїки квасолі. Агроекологічний 

журн. 2015; 4:113-119. (* проведено порівняльну характеристику ізолятів 

ВЖМК  що циркулюють в агроценозах України на посівах квасолі  сої та 

люпину; проведено аналіз отриманих даних і підготовлено статтю до 

друку). 

13. Kovalenko OG, Shcherbatenko IS, Kyrychenko AM, Vasylev VN. The 

relationship between viruses and plant cells in natural ecosystems and some 

approaches to their regulation. Мікробіол. журн. 2017; 79(1):34-45. (* здійснено 

аналіз експериментальних даних та підготовлено статтю до друку). 

14. Kyrychenko A, Shcherbatenko І, Antipov I, Hrynchuk K. Typing of plum pox 

virus isolates in the Central Ukraine. Мікробіол. журн. 2017; 79(3):115-124. (* 

проведено діагностику, ідентифікацію та молекулярний аналіз вірусів 

фруктових дерев в центральній частині України; проведено аналіз 

отриманих даних і підготовлено статтю до друку). 

15. Гринчук КВ, Антіпов ІО, Кириченко АМ, Краєва ГВ, Ліханов АФ. 

Діагностика вірусу некротичного пожовтіння жилок буряка, що циркулює в 

Україні. Мікробіол. журн. 2018; 80(1):77-88. (* проведено ідентифікацію 

вірусних патогенів методами електронної мікроскопії та рослин-

індикаторів  а також встановлено локалізацію пероксидази в тканинах 

провідних пучків і паренхіми жилок листків цукрових буряків).  
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16. Кириченко АМ, Коваленко ОГ. Звичайна мозаїка квасолі на Київщині: 

етіологія хвороби та ідентифікація збудника. Мікробіол. журн. 2018; 

80(4):96-107. (* обстежено посіви квасолі на ураження вірусами бобових та 

проведено ідентифікацію збудника захворювання – вірусу звичайної мозаїки 

квасолі; проведено аналіз отриманих даних і підготовлено статтю до 

друку). 

17. Кириченко АМ, Щербатенко ІС. Консервативні нуклеотидні мотиви та 

вторинні структури в промоторах субгеномних РНК тобамовірусів. 

Мікробіол. журн. 2019; 81(1):106-123. (Indexed in Scopus) (* проведено пошук 

і порівняльний аналіз консервативних компонентів промоторів вірусних 

геномів). 

18. Кириченко АМ, Щербатенко ІС. Консервативні нуклеотидні мотиви в 

промоторах геномних РНК тобамовірусів. Мікробіол. журн. 2019; 81(3):53-

67. (Indexed in Scopus) (* проведено порівняльний комп’ютерний аналіз 

консервативних копонентів у геномних промоторах тобамовірусів). 

19. Кириченко АМ, Гринчук КВ, Антіпов ІО. Вплив вірусів родини 

Potyviridae на функціональний стан і активність фотосинтетичного апарату 

бобових. Агроекологічний журнал. 2019; 2:64-71. (* досліджено вплив 

вірусної інфекції на функціональний стан і активність фотосинтетичного 

апарату рослин  а також на метаболізм фотосинтетичних пігментів у 

динаміці розвитку вірусної інфекції. Досліджено патологічний вплив вірусної 

інфекції на фотофізичні і фотохімічні процеси фотосинтезу).  

20. Kyrychenko A, Prylipko V. The physical properties of Bean common mosaic 

virus distributed in Ukraine. Мікробіол. журн. 2020; 82(3):54-59. (Indexed in 

Scopus) (*  досліджено фізичні властивості вірусу та підготовлено статтю 

до друку). 

21. Кириченко АМ, Гринчук КВ, Антіпов І., Ліханов А.Ф. Поширення вірусу 

звичайної мозаїки квасолі з насінням Phaseolus vulgaris cv Червона шапочка. 

Науковий журнал «Біологічні системи: теорія та інновації». 2020; 11(1):69-78. 

(*досліджено насіннєву передачу вірусу звичайної мозаїки квасолі  що 
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циркулює в агроценозах України; проведено аналіз отриманих даних та 

підготовлено статтю до друку).  

22. Коваленко ОГ, Кириченко АМ, Коваленко ОЮ. Вірус-інфікований калюс 

квасолі та його оздоровлення in vitro за дії ліпосомальної форми гліканів. 

Мікробіол. журн. 2020; 82(5):81-87. (Indexed in Scopus) (*досліджено 

антивірусну активність ліпосомальної форми гліканів в культурі калюсних 

клітин квасолі). 

Статті у наукових виданнях інших держав 

23. Kyrychenko А, Shcherbatenko І, Mishchenko L. BCMV-ukr: isolate of Bean 

common mosaic virus revealed in Ukraine. Arch Phytopathology Plant Protect. 

2019; 52(11-12):1005-1017. (Indexed in Scopus) (* досліджено молекулярно-

біологічні властивості вірусу звичайної мозаїки квасолі  проведено 

патотипування виділеного штаму, що циркулює в агроценозах України; 

здійснено аналіз отриманих даних та підготовлено статтю до друку). 

24. Kovalenko O, Kyrychenko A, Kovalenko O. Callus cultures of beans infected 

with virus as a model for testing antiviral liposomal preparation. J. Bot. Res. 2019; 

1(2):19-24. (* досліджено патогенез вірусу звичайної мозаїки квасолі в 

культурі тканин; проведено аналіз отриманих даних та підготовлено 

статтю до друку). 

Статті в інших виданнях: 

25. Кириченко АМ, Антіпов ІО, Гринчук КВ. Філогенетичний аналіз 

українських ізолятів ВЖМК із сої та квасолі. Цитология и генетика. 2017; 

51(3):32-38. (Indexed in Scopus) (* проведено молекулярно-біологічні 

дослідження та філогенетичний аналіз українських ізолятів ВЖМК із сої та 

квасолі  проаналізовано експериментальні дані  підготовлено статтю до 

друку). 

26. Kyrychenko AM, Kovalenko OG. Basic engineering strategies for virus-

resistant plants. Cytology and Genetics. 2018; 52(3):213-22. (Indexed in Scopus) 
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(* проведено аналіз даних щодо основних підходів генної інженерії для 

розробки стійких до вірусів рослин  підготовлено матеріал до друку). 

27. Кириченко АМ, Гнатюк ТТ. Вірусні і бактеріальні хвороби сої та засоби їх 

обмеження. Пропозиція. 2015; 7:44-48. (* здійснено аналіз поширення 

вірусних захворювань сої в агроценозах України  підготовлено статтю до 

друку). 

28. Кириченко АМ, Гринчук КВ. Віруси – непомітна небезпека для Вашого 
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