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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. На сьогодні одними з найбільш 

розповсюджених патогенів є фітовіруси, які здатні завдавати значних збитків 

рослинам різних таксономічних груп. Серед цих збудників хвороб особливу 

небезпеку викликають віруси, які уражують рослини родини Cucurbitaceae у 

різних кліматичних регіонах світу, де інтенсивно займаються вирощуванням 

сільськогосподарської продукції (Romay, 2014). У регіонах світу на рослинах 

родини Cucurbitaceae найбільш детектуються збудники вірусної природи, а саме: 

Cucumber mosaiс virus (CMV), Watermelon mosaiс virus 2 (WMV-2) та Zycchini 

yellow mosaic virus (ZYMV) (Desbiez, 2004). В Україні дослідження вірусних 

захворювань рослин родини Cucurbitaceae проводились у 60 – 80 роки і показали 

наявність лише WMV-2 і CMV, переважно в промислових агроценозах (Бобир, 

1975). Ринковий обмін насіннєвим матеріалом, зміни в популяціях комах-

переносників, а також виникнення нових змішаних інфекцій сприяють зміні 

патогенності вірусів. Пітвердженням цього є повідомлення про появу високо 

вірулентних штамів та ізолятів вірусів, що уражують дані культури. Вражені 

вірусами рослини стають сприйнятливими до факторів навколишнього 

середовища, а також до збудників грибних і бактеріальних хвороб. За останні 30-

40 років спектр вірусів, що уражують представників родини Cucurbitaceae на 

території України, розширився (Руднєва, 2010). Необхідність вивчення Cucumber 

mosaiс virus, Watermelon mosaiс virus 2 та Zycchini yellow mosaic virus зумовлена 

тим, що ці збудники рослинних хвороб завдають значних збитків сільському 

господарству України. Зважаючи на те, що держава займається постачанням 

власної продукції в інші країни світу, постає важливе завдання для науковців 

створення нових, екологічно безпечних методів захисту сільськогосподарських 

угідь від хвороб. Найбільш дієвими заходами протистояння вірусним хворобам є 

вчасна діагностика та проведення профілактичних заходів по виділенню рослин-

резерваторів інфекцій, запровадження стійких сортів та отримання безвірусного 

посадкового матеріалу. Вивчення генетичної мінливості вірусів рослин допоможе 

ширше зрозуміти еволюційні зв′язки, їх вірулентність, відтворити можливі шляхи 

поширення та спрогнозувати ймовірність виникнення нових ізолятів та 

патогенних штамів. Ці дослідження безсумнівно мають як теоретичне, так і 

практичне значення, оскільки з їх допомогою стає можливим створення власних 

сучасних діагностикумів як от тест-систем чи використання їх для створення 

стійких сортів. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалася у межах наукового-дослідної роботи кафедри 

вірусології ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за темою «Збереження біорізноманіття та 

комплексне дослідження стратегій адаптації фіто-, зоо- та віробіоти України з 

використанням біоінформаційних технологій» (номер держреєстрації: 

0111U004649). 

Мета та завдання дослідження. Мета роботи – ідентифікація та 

дослідження вірусів рослин родини Cucurbitaceae на території України. 
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Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

1. Проаналізувати вірусні хвороби рослин родини Cucurbitaceae в Україні.  

2. Провести ідентифікацію та виділити вірусні ізоляти з інфікованих рослин 

родини Cucurbitaceae. 

3.  Дослідити біологічні властивості вірусних ізолятів, виділених з рослин 

родини Cucurbitaceae. 

4.  Отримати поліклональні кролячі антивірусні сироватки до WMV-2 та 

CMV.  

5.  Провести ампліфікацію та сиквенування найбільш варіабельної ділянки 

геномів ізолятів вірусів ZYMV, WMV-2 та CMV виділених із рослин 

родини Cucurbitaceae.  

6. Проаналізувати філогенетичні зв'язки отриманих ділянок геномів 

ізолятів ZYMV, WMV-2 та CMV. 

7.  Провести тестування насіння рослин родини Cucurbitaceae на наявність 

вірусних антигенів.   

8. Дослідити антифітовірусну дію препарату Деконекс-50 ФФ, відносно 

CMV. 

           Об‘єкт дослідження – віруси, які інфікують рослини родини Cucurbitaceae, 

а саме Cucumber mosaiс virus (CMV), Watermelon mosaiс virus 2 (WMV-2) та 

Zycchini yellow mosaic virus (ZYMV). 

Предмет дослідження – молекулярно-біологічна характеристика вірусів, 

що інфікують рослини родини Cucurbitaceae на території України.  

Методи дослідження: Для виконання поставлених завдань застосовували 

наступні методи: візуальне обстеження насаджень, біологічне тестування,  

імуноферментний аналіз, електронну мікроскопію, електрофорез білків та 

нуклеїнових кислот, виділення РНК,  полімеразну ланцюгову реакцію, 

сиквенування ділянок нуклеїнової кислоти та філогенетичний аналіз. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше вивчено молекулярну 

характеристику найбільш шкодочинних вірусів, які уражують рослини родини 

Cucurbitaceae на території України. Проведено філогенетичний аналіз вірусів 

рослин родини Cucurbitaceae, які є актуальними для економіки України. Вперше 

проведено філогенетичний аналіз кДНК гена капсидного білка українських 

ізолятів  WMV-2, ZYMV та CMV. Українські ізоляти  WMV-2 2g і 4k, які 

виявилися спорідненими з ізолятами Франції,  Іспанії, Туреччини, Чилі, Ірану. 

Українські ізоляти ZYMV представлені  у першій підгрупі групи А та є споріднені 

з ізолятами із Австрії, Словенії, Сербії, Угорщини, Словаччини та Венесуели. 

Українські ізоляти CМV представлені лише у кластері групи І підгрупи ІА і ІВ. 

Найбільш спорідненими до українських ізолятів виявилися штами Т35 і Т19 з 

Китаю, штам I17F з Франції та banana з Ізраїлю. 
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Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

досліджень можуть бути використані українськими вченими як підґрунтя для 

зниження та розповсюдження вірусів, для отримання здорового посадкового 

матеріалу, пошуку стійких сортів насіння, а також передбачати появу нових 

штамів та ізолятів. Українські ізоляти ZYMV, WMV-2 та CМV поповнили 

колекцію вірусів кафедри вірусології ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка і застосовуються 

для  порівняння їх властивостей з нововиділеними ізолятами, а також як тест-

об'єкти вірусів рослин у навчальному процесі. Отримано поліклональні 

антисироватки до WMV-2 та CМV, що дає нам можливість створення власних 

тест-систем для діагностики цих вірусів. Було встановлено антифітовірусну дію 

препарату Деконекс-50 ФФ щодо CМV. Результати роботи можуть бути 

впровадженні для покращення методики діагностики вірусів родини 

Cucurbitaceae в Україні. 

Особистий вклад здобувача. Дисертаційна робота є науковою працею, що 

виконана самостійно автором, в якій висвітлено власні ідеї та розробки здобувача, 

що дозволили вирішити поставлені завдання. Дисертантом опрацьовано і 

узагальнено дані джерел літератури за темою дисертації, підібрано методики, 

проведено польові та лабораторні дослідження, узагальнено й систематизовано 

одержані результати, статистично їх проаналізовано, сформовано висновки. 

Підготовка публікацій отриманих результатів роботи здійснювалася за участю 

наукового керівника роботи д.б.н. проф. В.П. Поліщука. Дослідження біологічних 

властивостей та імуноферментний аналіз здійснено самостійно автором, 

філогенетичний аналіз проведено за участю консультативної допомоги – д.б.н. 

проф. І.Г. Будзанівської.  

          Апробація результатів десертації. Основні результати досліджень і 

положення дисертації роботи доповідались та обговорювалися на таких 

конференціях:  VΙΙΙ Міжнародній конференції  „Молодість і поступ біології” м. 

Львів, 3-6 квітня 2012р.; 16 Международной Пущинской школе-конференции 

молодых учених „Биология наука XXI века”, (Пущино, 2012); конференції 

„Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє” м. Київ, 12 квітня 2012р.; IX 

Міжнародній науковій конференції студентів та аспіратів „Молодість і поступ 

біології” м. Львів, 16-19 квітня 2013р; конференції  „Мікробіологія в сучасному 

сільськогосподарському виробництві” м. Чернігів, 25-27 вересня 2012р.; VII 

Міжнародній конференції „Біоресурси та віруси” м.  Київ, 10-13 вересня 2013 р. 

         Публікації. Результати досліджень представлені в 15 опублікованих працях, 

із них 9 статей в профільних вітчизняних виданнях і 6 тез в матеріалах конгресів, 

з'їздів і конференцій. Права співавторів не порушені. 

         Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 

11 розділів, висновків, списку використаної літератури, який охоплює 148 

найменувань. Робота викладена на 127 сторінках машинописного тексту. 

Фактичний матеріал дисертаційної роботи викладений у вигляді 30 рисунках і 9 

таблицях. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Огляд літератури складається з п'яти розділів, в яких висвітлені питання 

морфології віріонів, фізико-хімічниі та біологічні властивості вірусів.  Наведені 

сучасні відомості стосовно філогенетичного аналізу, молекулярно-біологічних 

властивостей вірусів, основних сільськогосподарських культур, використання 

даних філогенетичного аналізу для вивчення еволюції вірусів рослин. Огляд 

літератури обґрунтовує доцільність виконання роботи. 

Матеріали та методи дослідження. Об‘єктами досліджень були віруси, які 

інфікують рослини родини Cucurbitaceae, а саме Cucumber mosaiс virus (CMV), 

Watermelon mosaiс virus 2 (WMV-2) та Zycchini yellow mosaic virus (ZYMV). 

Рослинні зразки відбирали шляхом візуального обстеження рослин на наявність 

вірусних симптомів. Для досліджень використовували листки середнього або 

верхнього ярусу та плоди рослин. Відібрані рослини мали видимі симптоми – 

мозаїку, некрози, хлорози, деформацію листової пластини та деформацію плодів. 

Дослідження біологічних властивостей вірусів проводили на рослинах-

індикаторах: Cucumis sativus сорту “Аїст”, “Конкурент” та  “Джерело”, Cucurbita 

pepo сорту “Арабатський” та Cucumis melo сорту “Золотиста”, а також Gomphrena 

globosa,  Chenopodium amaranticolor, C. ambrosioidum, C. urbicum,  Nicotiana 

debneyi, N. rustica,  Phoseolus vulgaris. 

Роботу виконано у відповідності до Хельсінської декларації (Всесвітня 

медична асамблея, 1964), Міжнародних принципів Європейської конвенції про 

захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових 

цілей (Страсбург, 1986), Декларації принципів толерантності (28 сесія ЮНЕСКО, 

1995), Універсальної декларації по біоетиці та правах людини (ООН, 1997), норм 

Конвенції про захист прав людини у зв’язку з впровадженням нових біомедичних 

технологій, прийнятої у 1997 році у м. Ов’єдо (Іспанія) та підписаної Верховною 

Радою України у 2002 році, Закону України № 3447 ІV “Про захист тварин від 

жорстокого поводження”. 

Для прямого виявлення віріонів було застосовано метод електронної 

мікроскопії (метод негативного контрастування) (Мельничук, 2002). 

Ідентифікацію вірусів за допомогою імуноферментного аналізу проводили з 

використуванням комерційних тест-системам згідно з рекомендаціями виробника. 

Результати реєстрували на автоматичному ІФА-аналізаторі Termo Labsystems 

Opsismk  (США) при довжині хвилі 405 нм (для АТ, мічених лужною 

фосфатазою). За позитивний результат приймався показник Е405, що втричі 

перевищував показник негативного контролю. Для порівняння результатів 

використовували середній показник (середньоарифметичне), оскільки внесення 

зразків проводили в трьохкратній повторності. 

         Для виділення тотальної РНК зі зразків  інфікованих рослин 

використовували кіти для виділення РНК фірм Invitrogen (США), Promega (США), 

Qiagen (Великобританія), Omega (США). 

Для детекції вірусів методом ЗТ-ПЛР використовували кіт one-step-RT-PCR 

(Qiagen, Великобританія). Постановку реакції проводили за рекомендацією 
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виробника. Аналіз продуктів ампліфікації здійснювали за допомогою 

електрофорезу в 1% агарозному гелі з використанням стандартних маркерів Gene 

Ruller 100 bp DNA Ladder plus (Fermentas, США). 

Сиквенування очищених ампліфікованих фрагментів проводили на Applied 

Biosystems 3730x1 DNA Analyzer. Ідентифікацію та порівняння отриманих 

послідовностей проводили за допомогою BLAST-аналізу 

(http://www.ncbi.nlm.him.gov). Філогенетичний аналіз – з використанням 

програмних пакетів MEGA 6 (Tamura, 2011). Для перевірки достовірності 

побудованих дерев застосовували бутстреп тест (bootstrep) з 1000 бутстреп- 

реплікаціями (Felsenstein, 1985). Філогенетичні дерева конструювали методом 

зв’язування найближчих сусідів (neighbour-joining, NJ) (Saitou, Nei, 1987) та 

максимальної правдоподібності (ML) (Huelsenbeck, 1997). Розрахунки 

математично-статистичних показників отриманих результатів проводили за 

допомогою комп’ютерної програми Microsoft Excel з врахуванням t критерію 

Ст’юдента. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Вірусні хвороби рослин родини Cucurbitaceae, що циркулюють на 

території України 

Вірусні хвороби спричиняють втрати врожаю до 45-80% і є істотною 

проблемою для сільськогосподарського виробництва. Для України актуальними 

вірусними патогенами, що уражують рослини огірків, кабачків, гарбузів, динь  є 

Zycchini yellow mosaic virus (ZYMV), Watermelon mosaiс virus 2 (WMV-2)  та 

Cucumber mosaiс virus (CMV). Тому дуже важлива їх своєчасна діагностика та 

профілактика. Протягом  2011-2014 років було  відібрано та протестовано 311 

зразків рослин родини Cucurbitaceae. Для досліджень були відібрані зразки 

рослин з агроценозів наступних регіонів України: Автономної Республіки Крим, 

Вінницької, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Одеської, Львівської, 

Полтавської, Черкаської і Чернігівської областей. Рослинні зразки відбирали 

шляхом візуального обстеження рослин на наявність вірусних симптомів.  

Оскільки усі симптоми на рослинах спричинені вірусною інфекцією дуже 

подібні між собою і не дозволяють чітко визначити вид вірусу, подальші 

дослідження були спрямовані на встановлення виду вірусів, використовуючи 

сучасні методи ідентифікації. За допомогою ІФА у модифікації «сендвіч» з тест-

системами виробництва Loewe (Німеччина) було проведено ідентифікацію 

антигенів вірусів у відібраних рослинних зразках родини Cucurbitaceae. У 

результаті нами було встановлено наявність антигенів трьох вірусів - Cucumber 

mosaiс virus (CMV), Watermelon mosaiс virus 2 (WMV-2) та Zycchini yellow mosaic 

virus (ZYMV). (Рис. 1). 

 

  

http://www.ncbi.nlm.him.gov/
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Рис. 1. Результати тестування рослин родини Cucurbitaceae методом ІФА на 

наявність вірусних антигенів  

Результати ІФА показали, що із 311 досліджених зразків рослин родини 

Cucurbitaceae  141 зразок мав  позитивний результат з тест-системами до CMV, 

ZYMV та WMV-2.     

Слід зазначити, що рослини, інфіковані CMV, були виявлені  у агроценозах 

Вінницької, Запорізької, Київської, Одеської та Полтавської областей. Антигени 

Zycchini yellow mosaic virus  були присутні в агроценозах  Вінницької, Київської, 

Львівської і Полтавської областей. Антигени WMV-2 детектували у рослинах з 

агроценозів Київської, Вінницької, Полтавської, Черкаської, Одеської областей та 

Автономної Республіки Крим. CMV, ZYMV та WMV-2 були виявлені у вигляді 

моноінфекції з поодинокими випадками змішаної інфекції. Таким чином, у 

результаті проведених досліджень встановлено ареал розповсюдження вірусів на 

рослинах родини Cucurbitaceae на території України. Метод електронної 

мікроскопії було застосовано для прямого виявлення вірусів у зразках рослин 

родини Cucurbitaceae, для підтвердження морфології та розмірів вірусних часток. 

При електронно-мікроскопічних дослідженнях зразків рослин було виявлено 

ниткоподібні вірусні частки розміром 730-760х 11нм для WMV-2 та 750 х 11нм 

для ZYMV, що за літературними даними характерно для вірусів роду Potyvirus 

(рис. 2, 3) та сферичні вірусні частки 29 нм в діаметрі, що співпадає CMV для 

вірусів роду Cucumovirus (Рис. 4). 
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Рис. 2. Електронно-мікроскопічне 

зображення Watermelon mosaiс virus 2 

Рис. 3. Електронно-мікроскопічне 

зображення Zycchini yellow mosaic virus 

 
 

 

 

Отже, у результаті роботи за допомогою ІФА та ЕМ нами встановлено, що 

рослини родини Cucurbitaceae були інфіковані CMV, ZYMV та WMV-2. При 

дослідженні вірусних антигенів рослин родини Cucurbitaceae встановлені  

поодинокі випадки змішаної інфекції. Змішана інфекція проявлялася у вигляді 

поєднання ZYMV та WMV-2. Результати електронно-мікроскопічних досліджень 

підтверджують дані імуноферментного аналізу. Таким чином, було проведено 

відбір рослин родини Cucurbitaceae за характерними симптомами. З 

використанням електронної мікроскопії та імуноферментного аналізу доведено 

наявність трьох актуальних для Європи вірусів, що уражують рослини родини 

Cucurbitaceae, а саме представників вірусів роду Cucumovirus (CMV) і роду 

Potyvirus (ZYMV та WMV-2) в досліджуваних областях України. 

 

Рис. 4. Електронно-мікроскопічне 

зображення  Cucumber mosaiс virus 
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Біологічні властивості ізолятів CMV, ZYMV та WMV-2  

Для виявлення біологічних властивостей ізолятів був застосований метод 

біологічного тестування на рослинах-індикаторах. В якості індикаторних-рослин 

використовували: Cucumis sativus сортів “Аист”, “Конкурент” та  “Джерело”, 

Cucurbita pepo сорту “Арабатський” та Cucumis melo сорту “Золотиста”, а також 

Gomphrena globosa, Chenopodium amaranticolor, C. ambrosioidum, C. urbicum,  

Nicotiana debneyi, N. rustica,  Phoseolus vulgaris.  

З часом, на рослинах-індикаторах спостерігали появу симптомів 

характерних  для вірусів рослин родини Cucurbitaceae: мозаїку, некрози, 

хлорози, деформацію листової пластини. На контрольних рослинах симптоми не 

виявлялися.  

У подальшому рослини-індикатори перевіряли на наявність вірусних АГ  

методом імуноферментного аналізу у модифікації “сендвіч”. Результати аналізу 

представлені на графіку (Рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Результати виявлення антигенів CMV, ZYMV та WMV-2 в рослинах- 

індикаторах за допомогою ІФА 

Зразки: №1 - Cucumis sativus сорту “Аист”; №2 - Cucumis sativus сорту 

“Конкурент”; №3 - Cucumis sativus сорту “Джерело”; №4 - Cucurbita pepo сорту 

“Арабатський”; №5 - Cucumis melo сорту “Золотистая”; №6 - Gomphrena globosа;   

№7- Chenopodium amaranticolor;  №8-C. urbicum; №9 - Nicotiana debneyi; №10- N. 

Rustica; №11- Phaseolus vulgaris. 

Отримані результати досліджень підтвердили інфекційну природу CMV, 

ZYMV та WMV-2.  Обрані рослини-індикатори проявляли характерні симптоми 

вірусної етіології, а саме: деформацію листової пластини та некротичні плями. 

Серологічна характеристика ізолятів CMV та WMV-2 

Після ідентифікації вірусів була проведена робота у напрямку отримання 

діагностичних кролячих антисироваток (АС) до власних ізолятів CMV та WMV-2. 

Якість АС перевіряли за визначенням титру та специфічністю до відповідних 
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антигенів. Під титром сироватки розуміють таке розведення сироватки, при якому 

ще спостерігається реакція взаємодії антигену (АГ) з антитілом (АТ). 

Специфічність – це здатність антитіл вступати у взаємодію тільки з тим 

антигеном, у відповідь на введення якого вони утворились (Рис 6, 7). 

 

Рис. 6. Встановлення титру антивірусної сироватки до CMV. 

Отже, робоче розведення отриманої антивірусної сироватки до CMV становило 

1:4000 при титрі 1:32000. 

           

Рис. 7. Встановлення титру антивірусної сироватки до WMV-2.  

Робоче розведення отриманої антивірусної сироватки для WMV-2 

становило 1:4000 при титрі 1:64000. Сецифічність сироватки підтверджували 

відсутністю реакції з компонентами соку здорової рослини. 

Отже, отримані антивірусні сироватки можуть використовуватися для 

створення власних тест-систем для детекції вірусів CMV та WMV-2.  
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Філогенетичний аналіз ділянки геному капсидного білка Watermelon 

mosaiс virus 2 

Задля встановлення нуклеотидної послідовності гену капсидного білку 

українських ізолятів WMV-2 спочатку проводили процедуру виділення тотальної 

РНК. Тотальну РНК виділяли з рослин Cucurbita pepo, з агроценозів АР Крим і 

Полтавської області. Для виділення використовували комерційний кіт RNeasy 

Plant Mini kit (Qiagen, Великобританія). Візуалізацію результатів здійснювали за 

допомогою агарозного горизонтального електрофорезу. На основі літературних 

даних були обрані специфічні праймери до гену капсидного білка, з якими і була 

проведена ЗТ-ПЛР (рис. 8). 

                

Рис. 8. Електрофореграма отриманого 

продукту кДНК ізоляту WMV-2. 

М – маркер молекулярних мас 

Fermentas, 100 п.о.; WMV-2 – кДНК 

капсидного  білка Watermelon mosaiс 

virus 2, 825 п.о. 

 

Ампліфікація з даною парою праймерів до послідовності геному вірусу 

WMV-2   призвела до появи чітких смуг ампліконів заданої довжини (825 по)         

( Z. Moradi, 2011). 

Філогенетичну спорідненість українських ізолятів Watermelon mosaiс virus 2 

WMV 2–2g–Ukr і WMV 2–4k–Ukr між собою та з відомими штамами і ізолятами 

WMV 2  встановлювали шляхом порівняння нуклеотидного сиквенсу ділянки, що 

відповідає гену капсидного білка вірусу. Послідовності 23 штамів та ізолятів 

WMV 2  було взято з Генбанку (http://www.ncbi.nlm.nih.gov).  

Філогенетичний аналіз на основі вирівнювання в CLUSTAL W дозволив 

згрупувати досліджувані штами і ізоляти WMV 2 у два окремі кластери (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WMV-2. M 
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Рис. 9. Філогенетичний аналіз нуклеотидних послідовностей гену 

капсидного білка штамів та ізолятів WMV 2. 

 

До першого, найбільш багаточисельного кластеру 1К, увійшло три 

субкластери. Перший субкластер об’єднує 1 штам і 10 ізолятів WMV 2. Як видно 

з філограми, українські ізоляти WMV 2– 2g– Ukr і WMV 2– 4k– Ukr розмістились 

у першому субкластері. До першого субкластеру, який включає в себе українські 

ізоляти WMV 2, увійшли ізоляти із Франції (FMF00-LL2, C05-337), Іспанії 

(MAL99.4), Туреччини (TURK 91), Чилі (CHI02-481), Ірану (ESF.GA, Kh.S.Nah, 
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KER.KE.1, IR02-54), а також штамом з Франції (Fr). Філогенетичний аналіз на 

основі вирівнювання в CLUSTAL W показав, що українські ізоляти подібні між 

собою на 99,1 %, що свідчить про низький рівень варіабельності геному 

українських ізолятів вірусу мозаїки кавуна.  До другого субкластеру увійшли 

штами з Японії (Pk), Пакистану (W),Тонга (Tonga), а також ізоляти США (USA) і 

Китаю (CHI87-620). Відсоток гомології з українськими ізолятами складав 93–95%. 

Стосовно третього субкластеру, то в ньому розмістилися штами і ізоляти з США 

(RS – 22, H), Китаю (WMV–CHN), Південної Кореї (Watermelon) та Польщі (CN). 

Відсоток гомології з українськими ізолятами був у межах 93–94%. Другий 

окремий кластер 2К склали японський штам (Habenaria), виділений з рослини  

Habenaria radiate родини орхідних та іранський ізолят (Shiraz) з відсотком 

гомології відносно українських ізолятів 91 – 93%.  

На відміну від представників другого кластеру, штами і ізоляти першого 

кластеру було ізольовано з рослин родини гарбузових, що і пояснює їх 

згрупованість на філогенетичному дереві у окремий кластер.  

Таким чином, результати нуклеотидного сиквенсу гену капсидного білка 

українських ізолятів вказують на високу подібність їх між собою і з уже відомими 

штамами і ізолятами WMV 2. Відсоток гомології між українськими ізолятами та 

штамами і ізолятами з Генбанку становив від 90,7 до 99%. Найбільший відсоток 

гомології за геном капсидного білка українські ізоляти мали переважно з  

ізолятами Франції,  Іспані, Туречини, Чилі, Ірану, що можливо, пояснюється 

джерелом їх походження. Відтак, Watermelon mosaiс virus 2 міг потрапити до 

України з цих країн або ж, навпаки, міг бути занесений туди з України. Таким 

чином, схожість чи різниця у нуклеотидній послідовності ізолятів, пов’язані саме 

з їх географічним розташуванням, що є одним із детермінуючих факторів 

штамоутворення. 

 

Філогенетичний аналіз ділянки геному капсидного білка Zycchini yellow 

mosaic virus 

Для подальшого дослідження ZYMV було проведено виділення тотальної 

РНК зразків Сucurbita pepo з Полтавської області (ZYMV-10G), (ZYMV 5/13), 

Cucumis melo з Вінницької області (ZYMV-10P),  Citrullus lantanus з Черкаської 

області (ZYMV 38/14)  і Cucumis melo з Черкаської області (ZYMV-В).  Після 

візуалізації РНК п'ятьох українських ізолятів проводили ЗТ–ПЛР. Для ЗТ-ПЛР 

були використані відомі з літературних даних праймери, специфічні до ділянки 

гену Nib/СР  капсидного білка ZYMV (продукт 605 п.н) (Safaeizadeh, 2008). 

Для візуалізації продуктів ПЛР був проведений горизонтальний 

електрофорез ділянки гена капсидного білка в 1% агарозному гелі (рис. 10). 
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Рис. 10. Електрофореграма отриманого кДНК ізолятів ZYMV. 

1- ZYMV 38/14, 2- ZYMV 5/13, 3- ZYMV 10Р, 4- ZYMV 10G, 5- ZYMV B  

М – маркери (Fermentas, 100 п.о,). 

 

Послідовність ділянки гена Nib/СР (605 п.н.) була порівняна з 

послідовностями відомих штамів та ізолятів, які було знайдено у різних частинах 

світу і які відрізняються за своїми біологічними, серологічними властивостями та 

груповою приналежністю. Відсоток подібності українських ізолятів з 49 

ізолятами з Genbank варіює від 72,7 до 100% (http://www.ncbi.nlm.nih.gov).  

Філогенетичний аналіз на основі вирівнювання в CLUSTAL W за 

допомогою програми MEGA 6, використовуючи метод найближчих сусідів  

показав, що українські ізоляти гомологічні між собою на 99,7 %, що свідчить про 

низький рівень варіабельності ділянки геному Nib/СР українських ізолятів 

Zycchini yellow mosaic virus. Необхідно відмітити, що українські ізоляти 

розмістилися у групі А підгрупі 1. З літературних даних відомо, що ізоляти 

ZYMV поділяються на три різні групи: A, B та C; група А була розділена на 

чотири підгрупи. На побудованому нами філогенетичному дереві чітко 

виділяються три кластери, які відповідають А, В та С групам ZYMV. До першого, 

найбільш багаточисельного кластеру А, увійшло чотири субкластери. Українські 

ізоляти розмістилися у групі А першої підгрупи, яка включає в себе українські 

ізоляти ZYMV та ізоляти із Австрії (AJ420017), Словенії (AJ420018), Сербії 

(HM072432), Угорщини (AJ459955), Словаччини (DQ124239) та Венесуели 

(JX310104 VE10-303, JX310118 VE10-279, JX310109 VE10-290, JX310108 VE10-

292, JX310116 VE10-295). Відсоток гомології в першій підгрупі був у межах 94,3 

– 100%. До другої групи В увійшли ізоляти В'єтнаму (DQ925450), Реньйону 

(L29569), Сінгапуру (AF014811) та Австралії (JF 797208, JF 792365, JF 792368, JF 

792366). Гомологія нуклеотидних послідовностей з українськими ізолятами 

становила 72,7 – 79%. Третя окрема група С включає ізоляти із Китаю (AJ889244, 

AF513552, АY074808), В'єтнаму (DQ92450, DQ925448, DQ925451) та Польщі 

(ЕF178505). Відсоток гомології з українськими ізолятами був у межах 58 – 77,8% 

(рис. 11). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Рис. 11. Філогенетичний аналіз нуклеотидних послідовностей ділянки 

геному Nib/СР ZYMV  

Встановлено, що при порівнянні українських ізолятів з вищезазначеними 

відсоток гомології становив близько 94%, таким чином, українські ізоляти ZYMV  

належать до групи А підгрупи 1. Ця група є найбільш чисельною, а її 

представники мають широке географічне розповсюдження. 
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Філогенетичний аналіз гену капсидного білка Cucumber mosaiс virus  

 

Для генетичної характеристики популяції CMV та встановлення групової і 

штамової приналежності циркулюючих ізолятів були використані відомі з 

літературних даних праймери, специфічні до гену капсидного білка CMV 

(продукт 500 п.н)( Moury, 2004)  

Філогенетичне дерево було побудоване за допомогою методу найближчих 

сусідів у програмі MEGA 6 з використанням моделі Кімура-2 параметричної (рис. 

13) та з використанням різноманітних послідовностей кДНК CMV, опублікованих 

в GenBank. 

 

Рис. 13. Філогенетичний аналіз ділянки гена капсидного білка CMV 

 

На філогенетичному дереві чітко виокремлюються два кластери, які 

відповідають І і ІІ групам CMV. Українські ізоляти були представлені лише у 

кластері групи І, але при цьому були розділені між субкластерами, які 

відповідають групам ІА і ІВ. 

І група CMV є більш дивергентною, ніж ІІ група. На філогенетичному 

дереві кластер, який відповідає цій групі, складався з двох субкластерів, що 

складались із штамів груп ІА та ІВ. Українські ізоляти CMV-5/14 Ukr (Cucurbita 

pepo L. із Львівської обл.), CMV-21/14 Ukr (Cucurbita pepo L. із Черкаської обл.), 
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розташовувались у кластері ІА. Ізоляти CMV-14/09  Ukr (Сucumis sativum L.із 

Полтавської обл.), CMV-8 Ukr (Cucurbita pepo L. із Полтавської обл.), i CMV-sq13 

Ukr (Cucurbita pepo L. із Полтавської обл.) розміщувались у субкластері ІВ групи. 

Гомологія нуклеотидних послідовностей українських ізолятів і штамів групи ІА 

варіювала у діапазоні 96-99% для CMV-5/14 Ukr, CMV-21/14 Ukr, а штами групи 

ІВ 92-95% - CMV-14/09 Ukr, CMV-8 Ukr, i CMV-sq13 Ukr. Звідси випливає, що 

CMV-5/14 Ukr,  CMV-21/14 Ukr є ізолятами групи ІА. У субкластері 

представників групи ІВ спостерігалось  штами з Тайвані (штами 242, 16, 22) та з 

Китаю (Т19, Т35). Гомологія нуклеотидних послідовностей ізолятів CMV-14/09 

Ukr, CMV-8 Ukr, CMV-sq13 Ukr та представників групи ІВ становила >95%, що 

ще раз підтверджує їх приналежність до групи ІВ. 

Окремий кластер утворювали штами ІІ групи. Серед проаналізованих 

українських ізолятів не виявлено представників групи ІІ: гомологія нуклеотидних 

послідовностей українських ізолятів з ними становить приблизно 73-78%.  

Отже українські ізоляти CMV з рослин родини Cucurbitaceae представлені 

лише у кластері групи І підгрупи ІА і ІВ. Найбільш спорідненими до українських 

ізолятів виявилися штами Т35 і Т19 з Китаю, штам I17F з Франції та banana з 

Ізраїлю. 

На основі всього вищесказаного можна зробити висновок, що популяція  

CMV на території України включає представників груп ІА та ІВ, при чому у 

виявлених нами ізолятів як ІА, так і ІВ груп спостерігається високий ступінь 

генетичної однорідності.  

 

Вірусна контамінація насіння рослин родини Cucurbitaceae 

 

Серед детектованих нами вірусів деякі з них можуть передаватися насінням 

та таким чином потрапляти в агроценози України. Саме тому наступним етапом 

нашої роботи була перевірка комерційного насіння різних виробників на 

наявність вірусних антигенів до Cucumber mosaiс virus та Zycchini yellow mosaic 

virus 

Результати досліджень показали, що 34% тестованого насіння рослин 

родини Cucurbitaceae виявилося контамінованим вірусами. Спостерігалася 

наявність антигенів CMV та ZYMV. Тому потрібно особливу увагу приділяти 

обстеженню насіння ще до його висівання в грунт. 

Не дивлячись на понад п’ятдесятилітній інтенсивний пошук антивірусних 

препаратів нинішній ефективний арсенал залишається мізерним. Нами було 

проведено перевірку антифітовірусної дії препарату Деконекс-50  ФФ, відносно 

CMV. Пошук препаратів відносно цього вірусу був зумовлений як надзвичайною 

шкодочинністю патогену щодо овочевих культур, так і широким спектром 

сприйнятливих до нього рослин. До того ж упродовж останніх трьох років ми 

регулярно виявляли CMV у високих титрах на рослинах родини Cucurbitaceae. 

Внаслідок передпосівної обробки препаратом Деконекс-50 ФФ у концентраціях 

0,5 та 1%  інфікованого CMV насіння за результатами ІФА було встановлено 

пропорційне дозозалежне зниження вірусу. Таким чином, досліджений препарат 
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може бути рекомендований для знезараження насіння огірків від CMV та для 

розробки методів профілактики  рослинах родини Cucurbitaceae. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено аналіз вірусних хвороб рослин родини 

Cucurbitaceae в Україні. Було виділено та ідентифіковано віруси з інфікованих 

рослин родини Cucurbitaceae. Отримано поліклональну антисироватку до WMV-2 

та CМV. Здійснено аналіз насіння рослин родини Cucurbitaceae на вірусну 

контамінацію. Проведено філогенетичний аналіз ділянок геномів CMV, ZYMV та 

WMV-2 виділених на території України. Отримані результати представлені у 

наступних висновках: 

1. За характерними симптомами, з використанням біологічного тестування, 

електронної мікроскопії та імуноферментного аналізу доведено наявність 

трьох актуальних для Європи вірусів, що уражують рослин родини 

Cucurbitaceae, а саме: представників вірусів роду Cucumovirus (CMV) і роду 

Potyvirus (ZYMV та WMV-2) в досліджуваних областях України. 

2. Українські ізоляти CMV, ZYMV та WMV-2, виділені з рослин родини 

Cucurbitaceae в Україні, за своїми біологічними властивостями є тотожними 

їх типовим представникам. 

3. З відібраних зразків рослин родини Cucurbitaceae отримано кДНК гена 

капсидного білка українських ізолятів  WMV 2– 2g–Ukr і WMV 2– 4k–Ukr 

розміром 825 п.о. У результаті проведеного філогенетичного аналізу та 

порівняння WMV 2– 2g–Ukr і WMV 2– 4k–Ukr з відомими ізолятами і 

штамами із GenBank , було встановлено, що виділені патогени споріднені з  

ізолятами з Франції, Іспанії, Туречини, Чилі, Ірану.  

4. Філогенетичний аналіз кДНК ділянки Nib-CP ZYMV розміром 605 п.о. 
встановив, що українські ізоляти представлені у першій підгрупі групи А і є 

спорідненими з ізоляти із Австрії, Словенії, Сербії, Угорщини, Словаччини  

та Венесуели.  
5. Українські ізоляти CMV з рослин родини Cucurbitaceae представлені лише 

у кластері групи І підгрупи ІА і ІВ. Найбільш спорідненими до українських 

ізолятів виявилися: штами Т35 і Т19 з Китаю, штам I17F з Франції та banana 

з Ізраїлю. 

6.  Результати аналізу насіннєвого матеріалу рослин родини Cucurbitaceae за 

допомогою ІФА показали, що 34% серед асортименту  перевіреного насіння 

рослин родини Cucurbitaceae виявилося контамінованим вірусами. 

Спостерігалася наявність антигенів CMV та ZYMV. 

7. Дослідження "Деконексу-50ФФ " показало, що обробка насіння препаратом 

у концентраціях 0,5% та 1% зумовлювала зниження вмісту вірусних 

антигенів CMV на 26 та 51% відповідно. Отже, досліджений препарат може 

бути рекомендований для знезараження контамінованого насіння огірків 

CMV та для профілактичної обробки насіння інших овочевих культур.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Цвігун В.О. Різноманіття вірусів рослин родини Cucurbitaceae на території 

України.– Рукопис. 

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата бiологiчних наук за 

спецiальнiстю 03.00.06 – вірусологія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню різноманіття та молекулярній 

характеристиці найбільш шкодочинних вірусів рослин родини Cucurbitaceae в 

Україні. Результати проведених досліджень встановили, що із 311 досліджених 

зразків рослин родини Cucurbitaceae  141 мали  позитивний результат з тест-

системами до CMV, ZYMV та WMV-2. Проведено філогенетичний аналіз вірусів 

рослин родини Cucurbitaceae, які є поширеними на території України. Вперше 

проведено філогенетичний аналіз кДНК гена капсидного білка українських 

ізолятів  WMV-2, які виявилися спорідненими з ізолятами Франції, Іспанії, 

Туреччини, Чилі, Ірану. Філогенетичний аналіз показав, що українські ізоляти 

ZYMV представлені  у першій підгрупі групи А та є спорідненими з ізолятами із 

Австрії, Словенії, Сербії, Угорщини, Словаччини та Венесуели. У результаті 

проведенного філогенетичного аналізу українські ізоляти CМV представлені 

лише у кластері групи І підгрупи ІА і ІВ. Отримано поліклональні антисироватки 

до WMV-2 та CМV, що дає нам можливість створення власних тест-систем для 
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діагностики цих вірусів. Було встановлено антифітовірусну дію препарату 

Деконекс-50 ФФ відносно CМV. Результати сиквенсів CMV та WMV-2 занесені в 

міжнародний генетичний банк даних (GenBank), що дозволяє використовувати їх 

в лабораторіях різних країн світу. 

Ключові слова: РНК геномні віруси рослин родини Cucurbitaceae, 

філогенетичний аналіз, штамове різноманіття, сиквенс нуклеотидних 

послідовностей. 

АННОТАЦИЯ 

Цвигун В.А. Многообразование вирусов растений семейства 

Cucurbitaceae на территории Украины. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.06 - вирусология. - Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена изучению штамового разнообразия на молекулярном 

уровне наиболее вредоносных вирусов растений семейства Cucurbitaceae, 

циркулирующих на территории Украины. Результаты проведенных исследований 

установили, что 311 исследованных образцов растений семейства Cucurbitaceae 

141 имели положительный результат тест-системамы к CMV, ZYMV и WMV-2. 

Проведен  филогенетический анализ растений семейства Cucurbitaceae, которые 

распространенные на территории Украины. Впервые проведено 

филогенетический анализ кДНК гена капсидного белка украинских изолятов 

WMV-2 2g и 4k, которые оказались родственными изолятами из Франции, 

Испании, Турции, Ирана. Филогенетический анализ показал, что украинские 

изоляты ZYMV представлены в первой подгруппе группы А. И есть 

родственными изоляты из Австрии, Словении, Сербии, Венгрии, Словакии и 

Венесуэлы. В результате проведенного филогенетического анализа украинские 

изоляты CMV представлены только в I группе подгруп IА и IВ. Наиболее 

родственными к украинским изолятов оказались штаммы Т35 и Т19 из Китая, 

штамм I17F из Франция и banana с Израиль. Получены поликлональные 

антисыворотки к WMV-2 и CМV, что дает нам возможность создания 

собственных тест-систем для диагностики этих вирусов. 

Было установлено антифитовирусное действие препарата  «Деконекс-50 ФФ» 

относительно CМV. Полученные результаты по распространению вирусов в 

Украине могут быть использованы для предотвращения распространения вирусов, 

оздоровление посадочного материала, поиска устойчивых сортов и 

прогнозирования использования новых штаммов. Украинский изоляты CMV, 

ZYMV та WMV-2  пополнили коллекцию вирусов кафедры вирусологии ННЦ 

«Институт биологии и медицины» Киевского национальногоит университета 

имени Тараса Шевченко и используются для последующего сравнения их свойств 

со свойствами нововидилених изолятов вирусов и привлеченные в качестве тест-

объекты для изучения вирусов растений в учебном процессе. Результаты 

сиквенсов CMV та WMV-2 занесены в международный генетический банк 

данных (GenBank), что позволяет использовать их в лабораториях разных стран 
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мира для сравнения с нуклеотидной последовательности других штамамов и 

изолятов исследуемых вирусов. 

Ключевые слова: РНК геномные вирусы растений семейства Cucurbitaceae, 

филогенетический анализ, штаммовое разнообразие, сиквенс нуклеотидных 

последовательностей. 

SUMMARY 

Tsvigun V. O. The variety of plant viruses from the Cucurbitaceae family in 

Ukraine.- Manuscript. 
 

Thesis for obtaining Candidate’s of Biological sciences (PhD) degree in specialty 

03.00.06 - virology. - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

 

Thesis is focused on studying diversity and molecular characterization of the 

most harmful viruses endangering Cucurbitaceae plants in Ukraine. The research 

showed that 141 out of 311 plant samples from the Cucurbitaceae family were positive 

for CMV, ZYMV and WMV-2. A phylogenetic analysis was conducted for the most 

spread viruses infecting cucurbit plants in Ukraine. For the first time in Ukraine, the 

phylogenetic analysis was carried out for the amplified cDNAs of coat protein gene of 

Ukrainian WMV-2 isolates. It was confirmed that Ukrainian WMV-2 isolates were 

related to European and Middle East strains and isolates. It was shown that Ukrainian 

isolates of ZYMV belonged to the first subgroup of Group A and were related to the 

isolates from Austria, Slovenia, Serbia, Hungary, Slovakia and Venezuela. Also it was 

determined that Ukrainian CMV isolates were attributed exclusively to subgroups IA 

and IB of cluster I. The polyclonal antiserums to WMV-2 and CMV were generated 

giving the opportunity to create in-house diagnostic test systems to these viruses. 

Additionally, it was found that ‘Dekoneks-50 FF’ substance had antiviral effect against 

CMV. All obtained sequences of Ukrainian isolates of CMV and WMV-2 were made 

public in the international genetic database (GenBank) allowing their use in laboratories 

around the world. 

 

Key words: RNA viruses, affected plants, Cucurbitaceae, phylogenetic analysis, 

strain diversity, sequencing, nucleotide sequence. 

 

 

 


