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АНОТАЦІЯ 

 

Цвігун В.О. Різноманіття вірусів рослин родини Cucurbitaceae на 

території України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертацiя на  здобуття наукового ступеня кандидата бiологiчних наук 

(доктора філософії) 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 шкодочиних 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 

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. 
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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. 
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ВСТУП 

На сьогодні одними із 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 [1]. 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 Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) [2]. 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 [3]. Ринковий обмін насінневим 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 [4]. Необхідність 

вивчення Cucumber mosaiс virus, Watermelon mosaiс virus 2 та Zucchini 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 
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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. 

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. 
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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 Zucchini 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 
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„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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РОЗДІЛ 1 Характеристика деяких вірусів, що уражують рослини родини 

Cucurbitaceae 

 

Гарбузові культури, до яких належать огірки, гарбузи, кабачки, дині, 

кавуни можуть уражуватись рядом вірусів, а саме: вірусом огіркової мозаїки 

(ВОМ), вірусом зеленої крапчастої мозаїки огірка (ВЗКМО), вірусом мозаїки 

кавунів-2 (ВМК-2) [5], вірусом мозаїки гарбузів (ВМГ), вірусом кільцевої 

плямистості тютюну (ВКПТ), вірусом мозаїки дикого огірка (ВМДО), вірусом 

жовтої мозаїки цукіні (ВЖМЦ) [6], вірусом пожовтіння огірка, що передається 

попелицями (ВПО), вірусом тютюнової мозаїки (ВТМ), вірусом некротичної 

плямистості бальзаміну (ВНПБ) тощо [7]. 

Вірус мозаїки гарбуза (ВМГ) належить до роду Comovirus родини 

Comoviridae. Вірус простий з ікосаедричним типом симетрії d = 30 нм [8]. 

Вірус індукує на листках рослин появу кілець та крапочок. Часто можна 

спостерігати деформацію листків та різноманітні вирости-енації. У проростків, 

вирощених з інфікованого насіння, на першому або другому листках 

спостерігається облямівка жилок. На плодах симптоми варіюють від звичайних 

хлорозів до серйозних деформацій [9]. 

На кабачках та гарбузах вірус спричинює в’янення огудини, скручування 

молодих листків та появу жовтої крапчастості на них. Листки, що розвиваються 

пізніше або не мають симптомів, або вони проявляються дуже слабо. До того ж, 

симптоми маскуються при високих температурах, тому виявити інфекцію стає 

важко.  

Вірус передається при механічному контакті рослин, насінням, а також 

жорсткокрилими. Серед них найефективнішими переносниками є хризомеліди: 

Aulacophora femoralis та Atranchya menetriesi, а також кокінеліди: Eрilachna 

admirabilis та E. sparsaorientalis [10]. 

Вірус пожовтіння огірка (ВПО), що передається попелицями належить до 

роду Polerovirus родини Luteoviridae. Вірус простий з ікосаедричним типом 

симетрії діаметром = 25 нм [11]. 
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ВПО уражує усіх представників родини Cucurbitaceae та викликає 

пожовтіння молодих і потовщення старих листків рослин [12]. На динях 

(Cucumis melo L.) в умовах закритого грунту вірус викликає міжжилкову мозаїку 

у вигляді крапчастості, а на Cucumis melo L. відкритого грунту - яскраве 

пожовтіння старих листків, їх потовщення та ламкість [13]. 

Вірус передається персистентно попелицями [11]. 

Вірус тютюнової мозаїки (ВТМ) - належить до роду Tobamovirus. Вірус 

простий з ротаційно-трансляційним типом симетрії розмірами 300 х 18 нм [14].  

На динях та кабачках ВТМ викликає хлорози, крапчасту мозаїку, 

карликовість, потворність та скручування листя [15]. 

ВТМ здатний також до системного ураження огірків, локалізуючись при 

цьому, переважно, в коренях рослин [16]. При штучному інфікування рослин 

огірка, ВТМ викликає симптоми на сім’ядольних листках [17]. Вірус передається 

через контакт з хворими рослинами, насінням томатів та перцю, з рослинними 

рештками, кліщами та попелицями [18]. 

Вірус некротичної плямистості бальзаміну (ВНПБ) – належить до роду 

Tospovirus родини Bunyaviridae. Вірус складний: нуклеокапсид з ротаційно-

трансляційним типом симетрії покритий ліпідною оболонкою. Вірус сферичний, 

діаметром 85 нм. 

На рослинах огірків симптоми проявляються у вигляді некротичних та 

хлоротичних ділянок на листках, круглих кілець з концентричними кругами 

всередині, крапчастості та зеленої мозаїки [19]. 

Вірус передається трипсами персистентно пропогативно. Найбільш 

ефективними переносниками є Frankinella occidentalis та Frankinella fusca. 

Також передається при механічній інокуляції та прививкою [20]. 

Вірус зеленої крапчастої мозаїки огірків (ВЗКМО) належить до роду 

Tobamovirus. Вірус простий, без зовнішньої оболонки. Нуклеокапсид 

спірального типу розміром 280х15 нм [21]. Наявний осьовий канал радіусом 

20А. Віріон містить одну молекулу однонитчатої +РНК . Послідовність полі А-
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відсутня  3`-кінець має тРНК- подібну структуру. Геном здатний приєднувати 

гістидин. Відсоткове співвідношення РНК та білка становить 5:95 [22].  

При обстеженні рослини огірка, ураженого ВЗКМО, віріони було знайдено 

у листках, мезофілі, епідермісі, васкулярній паренхімі, ксилемі, флоемі, 

клітинах-супутниках, цитоплазмі і клітинних вакуолях [23]. 

В інфікованих клітинах часто можна спостерігати включення, які являють 

собою гексагональні кристали, розміщені в цитоплазмі [24]. 

Першоджерелом інфекції є насінневий матеріал. Вірус міститься на 

верхній частині плівки насіння [25]. 

Передача ВЗКМО через грунт відбувається з грунтовим розчином. 

Небезпечним для огірків є не рослинні рештки, а вільний вірус, який переходить 

у грунтовий розчин при розкладанні їх [26]. 

ВЗКМО передається також механічним шляхом, через контакт листків. 

Було показано передачу ВЗКМО за допомогою повитиці (Cuscuta). Так, 

типовий штам ВЗКМО передається: С. subinslusa, C .lupulliformis, C .campestris 

[25]. 

Arabis mosaic virus (AMV) (Вірус мозаїки резухи) належить до роду 

Nepovirus родини Comoviridae. (AMV) вперше був ідентифікований та описаний 

на рослинах Arabis (резухи) Смітом і Маркехемом. Вірус простий з 

ікосаедричним типом симетрії d = 25-27нм. Вірус найчастіше уражує рослини 

огірків та гарбузів [27].  

Вірус мозаїки резухи викликає на рослинах симптоми у вигляді локальних 

некрозів та хлорозів листкової пластинки; крім того, рослини відстають у рості 

[28].  

Вірус передається при механічній інокуляції рослин, прививкою, насінням 

і нематодами. 

Найчастіше використовують як рослини-індикатори для AMV, 

Chenopodium quino і C. аmaranticolor. Рослини реагують на вірусну інокуляцію 

місцевими хлорозами у вигляді жовтуватих плям [21]. 
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Вірус некрозу тютюну (ВНТ) (Tobacco necrosis virus) належить до роду 

Necrovirus родини Tombusviridae. Вірус має сферичний тип симетрії d = 30 нм. 

(ВНТ) має широке коло рослин-господарів: 88 видів із 37 родин [29]. Вірус 

уражує багато видів декоративних культур, також тютюн, квасолю, огірки, 

картоплю, томат та інші і викликає на рослинах ураження некротичного типу. На 

рослинах огірка ВНТ викликає некрози та смуги, які розташовані вздовж жилок. 

Вірус передається при механічній інокуляції рослин та контактно від рослини до 

рослини [30]. 

Отже, за літературними даними проведено детальний опис 

найпоширеніших вірусних захворювань, що поширені у світі для рослин родини 

Cucurbitaceae.  
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РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика Cucumber mosaiс virus 

 

Вірус огіркової мозаїки був вперше описаний у 1916 році на огірках. Він є 

одним із перших серед вірусів рослин, які було ідентифіковано як такі, що 

викликають хворобу [31]. З того часу повідомлення про цю хворобу з’являлись у 

різних регіонах США, а пізніше в Європі і Африці та інших частинах світу [20]. 

Оскільки у той період методи для діагностики вірусних інфекцій були 

обмеженими, більше 40 хвороб рослин, які спричинюються CMV, розглядались 

як різні й не пов’язані між собою [32]. 

Cucumber mosaiс virus огіркової мозаїки (CMV) належить до роду 

Cucumovirus родини Bromoviridae. CMV знайдений у різних частинах світу і має 

велику кількість штамів. Віріон складається з 180 субодиниць, має ікосаедричну 

симетрію (Т=3) [33]. Діаметр вірусної частки становить 29 нм. 

Реплікація CMV проходить в цитоплазмі. Транспорт з клітини до клітини 

відбувається по плазмодесмах, а розповсюдження по рослині здійснюється через 

флоему. Віріони можуть бути знайдені в цитоплазмі у всіх тканинах рослини. 

Включення наявні у інфікованих клітинах. Вони мають вигляд кристалів різної 

форми, що містяться у цитоплазмі (ромбовидні, гексагональні, сферичні). 

Віріони знайдено також у включеннях. 

CMV переноситься неперсистентно за допомогою 75 видів попилиць [34], 

а також рослинами-паразитами, наприклад повитицею (Cuscuta sp.), за 

допомогою насіння [35] й механічно [36]. CMV не здатний зберігатись у ґрунті 

та рослинних рештках. Вірус може перебувати у організмі тлі від декількох 

хвилин до годин після поїдання заражених рослин [37]. Ефективність 

перенесення вірусу варіює в залежності від виду комахи-переносника, штаму 

вірусу, виду рослини-хазяїна, умов навколишнього середовища та пори року 

[38]. CMV здатний до реплікації в 10 видах повитиці [39]. Здатність 

переноситись насінням пов’язана з РНК 1 [40].  

CMV може уражувати широкий спектр рослин: 1300 видів, які є 

представниками близько 500 родів, 100 родин [42]. Серед них є важливі овочеві 

й декоративні культури. CMV швидко пристосовується до нових господарів та 
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умов середовища, тому кожного року для нього описуються все нові рослини-

хазяїна [42]. 

Найбільш типовим симптомом інфекції CMV є мозаїка [43]. Також CMV 

може спричиняти хлорози, плямистість, редукцію листкової пластинки, некрози 

на листі і плодах (табл. 2.1) [44]. Тяжкість захворювання може варіювати від 

відсутності видимих симптомів до загибелі рослини-хазяїна [45].  

Таблиця 2.1 

Симптоми, які Cucumber mosaiс virus викликає на рослинах-індикаторах 

Рослина-індикатор  Симптоми вірусної інфекції 

Chenopodiaceae 

Chenopodium amaranticolor 

Coste et Reyn 

Локальні хлорози [46] 

Chenopodium ambrosioides L. Некрози [46] 

Chenopodium quinоa Willd. Некрози [ 47] 

Amaranthaceae 

Gomphrena globosa L. Некрози [46] 

Spinacia oleracea L. Просвітління жилок [47] 

Tetragoniaceae 

Tetragonia expansa Murr. Локальні хлорози [46] 

Solanaceae 

Capsicum annuum L. Плямистість, мозаїка, зменшений розмір 

листків, просвітління жилок [32, 48] 

Datura metel L. Хлорози, мозаїка, плямистість [48] 

Datura stramonium L. Хлорози, мозаїка, плямистість, зменшення 

розміру листків [48] 

Рослина-індикатор  Симптоми вірусної інфекції 

Lycopersicon esculentum L. Мозаїка, плямистість, деформація [47] 

Nicotiana benthamiana Domin.  Системна мозаїка [48] 

Nicotiana debneyi Domin Жовта плямистість, зморшкуватість листя [46] 
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Табл. 2.1 

Nicotiana glutinosa L. Плямистість, деформації, затримка росту, 

просвітління жилок, некрози [33, 49] 

Nicotiana rustica L. Дифузна плямистість, руйнування верхівки, 

мозаїка [33, 49] 

Nicotiana tabacum L.  

cv. ‘Samsun’ 

Плямистість, затримка росту, мозаїка [46] 

Solanum melongena L. Мозаїка, плямистість, просвітління жилок [47] 

Cucurbitaceae  

Cucumis melo L.  Хлорози, мозаїка [32] 

Cucumis sativus L. Хлорози, плямистість, слабка мозаїка, 

пожовтіння [33] 

Cucurbita pepo L. Системні хлорози, мозаїка, просвітління жилки, 

плямистість, затримка росту [32] 

Luffa aegyptiaca Mill. Системна мозаїка [48] 

Fabaceae 

Phaseolus auerus L. Хлорози, мозаїка [31] 

Phaseolus vulgaris L. Хлорози, некрози [32] 

Vicia faba L. Мозаїка [49] 

Vigna unguiculata L. Hекрози [49]  

 

CMV проявляє особливу патогенність на представниках родин гарбузових, 

пасльонових і бобових, призводячи до ураження 30-50% рослин в роки 

епіфітотій [50].  

Для профілактики захворювання, спричиненого ВОМ, необхідно виводити 

стійкі сорти [51], перевіряти насіння на наявність патогенів, вчасно знищувати 

бур’яни, можна також застосовувати інсектициди проти комах-переносників, але 

цей метод не є ефективним і раціональним [52]. Проте головним 

профілактичним і незамінним методом боротьби з даним патогеном є 

моніторинг та використання сертифікованого насіння, яке не містить CMV [53]. 



22 

 

Геном CMV представлений одноланцюговою, + РНК, включає три РНК 

сегменти (рис. 2.1), п’ять генів, які кодують наступні білки: 1a, 2a, 2b, 3a і 

капсидний білок [54]. Загальний розмір геному 8.621 т.п.н. Характеризується 

наступним вмістом азотистих основ: 24 % G; 23 % A; 23 % C; 30 % U [55].  

 

Рис. 2.1. Організація геному CMV (розміри сегментів, окремих генів та білків 

вказані для штаму Fny) [54] 

Геномна нуклеїнова кислота була вперше ізольована у 1977 р. Gould і 

Symons. 5´- кінець РНК має метильований  нуклеотидний кеп. Інфекційність 

вірусу зберігається при обробці протеазами, фенолом і детергентами [56]. 

Полі(А)-ділянка відсутня. 3’-кінцева ділянка є висококонсервативною і має 

стабільну вторинну структуру [57]. Геном має тРНК – подібну активність, 

здатний приєднувати тирозин. Наявні три РНК, які умовно позначаються в 

порядку зменшення розмірів РНК 1 (~3,350 п.н.) , РНК 2 (~3,050 п.н.), РНК 3 

(~2,200 п.н.) [58]. Кожна з них упаковується в окремий віріон. Вірусна частинка з 

молекулою РНК 3 також може містити субгеномну РНК 4 [59], що кодує 

капсидний білок. 

РНК 1 кодує єдиний протеїн 1а, необхідний для реплікації вірусу (рис. 2.1) 

[60]. Даний білок має два функціональних домена: N-термінальний домен має 

метилтрансферазну активність для приєднання кепа до 5’-кінця геномної або 

субгеномної РНК; С-термінальний домен є геліказою, яка розплітає двониткову 

РНК для подальшої реплікації [61].  

РНК 2 кодує два продукти: 2a і 2b (рис. 2.1). Протеїн 2а є N-

проксимальним по відношенню до 2b, і задіяний у вірусній реплікації. Білок 2а є 

РНК-залежною РНК-полімеразою [62]. Протеїн 2b транслюється з субгеномної 

РНК 4A [63]. Білок 2b відповідає за посттранскрипційний механізм мовчання 
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генів у рослини-хазяїна [64], інгібуючи його ініціацію, і таким чином 

дозволяючи CMV розповсюджуватись на великі відстані, продовжувати вражати 

молоді тканини і викликати інфекцію в них [65]. 

РНК 3 кодує два протеїни: 3а і капсидний білок (рис.2.1). 3а білок (білок 

руху) є необхідним для транспорту вірусу з клітини в клітину, а також 

асоційований з розповсюдженням на далекі відстані [64]. Капсидний білок 

транслюється з субгеномної РНК 4. Це єдиний білок, який міститься у віріоні. 

Він визначає спектр комах-переносників [66]. Капсидний білок відіграє непряму 

роль у транспорті вірусних часточок з клітини в клітину, бере участь у 

розповсюдженні вірусу всередині рослини [64]. Експериментально доведено, що 

на вірусний транспорт у деяких рослин-хазяїна також впливають мутації в 1а, 2а 

та 2b [67]. 

Деякі штами CMV можуть містити сателітну РНК (РНК 5). РНК 5 – 

одноланцюгова молекула, довжиною 332-342 нуклеотида, її реплікація повністю 

залежить від CMV [68]. Сателітна РНК може упаковатись в віріони CMV, що 

забезпечує її розповсюдження від рослини до рослини за допомогою векторів. 

Присутність РНК 5 може не спричинювати ніякого впливу на симптоми 

вірусного захворювання, або підсилювати їх шляхом утворення системних 

хлорозів або некрозів, або пригнічувати типові прояви CMV на рослині [69]. 

Імовірний сценарій перебігу хвороби залежить від взаємодії сателітної РНК, 

штаму або ізоляту CMV та виду або сорту рослини-хазяїна [70]. 

Групи ВОМ характеризуються неоднорідним розповсюдженням. Штами та 

ізоляти, які належать до групи ІА і ІІ поширені рівномірно по всьому світу [71]. 

Причому представники групи ІІ зустрічаються частіше та інколи становлять 

близько 80% усіх ізолятів [72]. 

Представники групи ІВ трапляються в основному в Cхідній Азії, яка 

вважається їх батьківщиною [50]. Вони трапляються також в 

середземноморському регіоні, штату Каліфорнії, Австралії та Греції [65]. 

Вважається, що на ці території штами групи ІВ були занесені з Східної Азії [73]. 



24 

 

Представники груп ІА і ІВ характеризуються широким температурним 

оптимумом, зустрічаються у тропіках і субтропіках, де завдають великих збитків 

і викликають епідемії [74]. Ізоляти ІІ групи викликають слабші симптоми на 

рослинах, зазвичай поширені в країнах з помірним кліматом [75].  

При дослідженні варіабельності біологічних, серологічних та 

молекулярних властивостей CMV, його штами було розділено на групи. 

Спочатку за допомогою різноманітних серологічних методів було виокремлено 2 

серологічні групи [76]. У подальшому, з розвитком молекулярних методів 

дослідження вірусів  групування було підтверджено за допомогою порівняння 

нуклеотидних послідовностей і філогенетичного аналізу. У 1999 р. Roossinck et 

al., опираючись на варіації у послідовностях та філогенетичні дані, розділили І 

групу на ІА і ІВ [77]. Palukaitis and Zaitlin запропонували відносити до групи ІВ 

штами з Азії, а інші штами віднести до групи ІВ [78]. Отже, сьогодні на основі 

порівняння нуклеотидних послідовностей усі штами й ізоляти CMV розділяють 

на групи ІА, ІВ, ІІ, що є еквівалентними серологічним групам DTL, Со і ToRS. 

Для визначення групової приналежності можна застосовувати рослини-

індикатори, серологічні методи [79], гібридизацію нуклеїнових кислот [60], 

картування білків [73], поліморфізм довжин рестрикційних фрагментів [61], 

філогенетичний аналіз [62]. 

Різноманітність симптомів CMV на рослинах – властивість вірусу, яка була 

найшвидше охарактеризована. Представники груп ІА і ІВ спричинюють 

симптоми з високою інтенсивністю прояву, завдають великих збитків і можуть 

викликати епіфітотії [80]. Ізоляти ІІ групи викликають слабші симптоми на 

рослинах [59].  

Різна сила прояву симптомів, спричинених штамами CMV, на рослинах 

тютюну (Nicotiana sp.) може бути використана для відокремлення групи І від ІІ  

[63].  

Подібна варіабельність ступеня прояву симптомів спостерігалась в перцю: 

штами І групи зазвичай викликають мозаїку або деформацію листків, в той час 

як симптоми, спричинені представниками ІІ групи, є більш слабкими [64]. На 
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рослинах Chenopodium quinoa теж підтверджується кореляція між груповою 

приналежністю й проявом симптомів. І група спричинює розвиток великих 

локальних уражень, а ІІ – локальні ураження менших розмірів. 

Представники групи І можуть бути розділені на групи ІА і ІВ виходячи з 

різної патогенності на рослинах Vigna unguiculata. Штами ІА групи 

спричинювали системну мозаїку, представники ІВ групи викликали локальні 

некрози [71]. 

З використанням Nicotiana glutinosa як диференціатора ізоляти були 

розділені на чотири групи за патогенністю. Але не спостерігалось жодної 

відповідності зі груповою приналежністю. Це свідчить про те, що на прояв 

симптомів впливає комбінування генів у геномі даного ізоляту чи штаму [51]. 

Саме тому порівняння симптомів інфекції, спричинених певним ізолятом CMV, 

є ненадійним методом для встановлення його групової приналежності [72]. 

Вперше штами CMV були розділені на серогрупи (DTL і ToRS) за 

допомогою імунодифузії у 1973 році [65]. Для згрупування серогруп 

використовується індекс серологічної диференціації (SDI). Серологічні групи 

ToRS і DTL можуть бути розділені при SDI=1-2, а серотип Со від двох 

попередніх при SDI=3. Інші представники роду Cucumovirus є більш серологічно 

віддаленими від CMV, і можуть бути відокремлені при значеннях SDI=3-8 [66].  

Дослідження відомих штамів CMV та інших представників роду 

Сucumovirus демонструють наявність епітопів на поверхні віріону, які мають 

групову і видову специфічність [73]. Кілька методів з використанням 

моноклональних антитіл для встановлення групової приналежності CMV було 

описано [68]. Загалом вони є ефективними, але їх не можна використовувати для 

встановлення взаємозв’язків у межах груп [69]. У межах серологічних груп, 

окремі штами CMV можуть бути розділені за допомогою імуноферментного 

аналізу [74].  

Використання серологічних методів для групування CMV займає багато 

часу і дає неточні результати. Тому були знайдені інші методи, такі як 

гібридизаційний аналіз [71] та картування генів білків [75]. Їх результати 
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співпадають з результатами серологічних досліджень. Недоліки цих методів 

полягають у необхідності використання великої кількості вірусної РНК та 

капсидного білка, стандартизації умов [76]. 

Проведення полімеразноланцюгової реакції з використанням специфічних 

до певних генів CMV праймерів та порівняння отриманих сиквенсів є найбільш 

точним методом для встановлення групової приналежності [60]. Гомологія 

нуклеотидних послідовностей штамів однієї групи відрізняються на 2-3% [77]. 

Між групами дана різниця більша, зокрема група ІВ відрізняється від групи ІА 

на 7-12% за гомологією нуклеотидних послідовностей [78]. 

Філогенетичні дерева, побудовані на основі амінокислотних 

послідовностей різних відкритих рамок зчитування (ORF) є неконгруентними, 

що вказує на окрему еволюційну історію для трьох сегментів РНК вірусу 

огіркової мозаїки, яка пов’язана з реасортацією геномів [60]. У 2001 Roossinck 

M.J. з колегами побудували філогенетичні дерева для усіх ORF, і встановили, що 

їх кластери є неконгруентними і більше того, вони не повністю відображають 

класифікацію на групи, яка була зроблена на основі гена капсидного білка [79].   

Під час проведення філогенетичних досліджень видима різниця у 

структурі дерев спостерігається лише між генами капсидного білка і 3а (РНК 3). 

Вона проявляється у ступені галуження (вищий у 3а) та довжині гілок (довші у 

капсидного білка), особливо тих, що ведуть до субгруп І та ІІ. Ці відмінності 

відображають певні обмеження у тої чи іншої ORF на можливість 

еволюціонувати [80]. Як відомо, капсидні білки взаємодіють між собою та з 

нуклеїновою кислотою, і в меншій мірі з хазяїном. Взаємодія з векторами є 

мінімальною і здебільшого неспецифічною, оскільки 75 різних видів тлі можуть 

бути переносниками для даного вірусу, крім того CMV з мутантним капсидним 

білком  переносяться тлею [75]. У той же час, білок 3а задіяний у транспорті 

вірусу і взаємодіє з плазмодесмами. Тобто рослина-хазяїн накладає деякі 

еволюційні обмеження для 3а, сприяючи меншій радіальній дивергенції від 

предкової форми та утворення більш компактного філогенетичного дерева [81].  
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Білок 2а, РНК-залежна РНК-полімераза, містить GDD мотив і формує 

РНК-полімеразаний комплекс разом з протеїном 1а та багатьма клітинними 

факторами [66]. Якщо порівняти філогенетичні дерева для даних генів, то можна 

побачити щось подібне як у випадку з 3а і капсидним білком. З цього випливає, 

що еволюція білка 2а не обмежена взаємодіями вірус-хазяїн, тобто 2а не 

з’єднується з клітинними факторами під час реплікації [82].  

Відкрита рамка зчитування 2b перекривається з карбоксильним кінцем 

білка 2а [83]. Ймовірно, регіон перекривання є високопластичною ділянкою 2а 

ORF [68]. Відкрита рамка зчитування у цій ділянці характерна для роду 

Cucumovirus, а також для ще одного представника родини Bromoviridae - роду 

Ilarvirus. У всіх ізолятів CMV ініціаторний кодон гена 2b розташований у 

гомологічному положенні. Рівень спорідненості по амінокислотній 

послідовності білка 2b є низьким в порівнянні з іншими ORF серед 

представників родини Cucumovirus. У той же час, рівень спорідненості 

послідовності нуклеїнових кислот є вищою, ніж амінокислотної. У сумі ці дані 

вказують на те, ген 2а є предковим, а відрита рамка зчитування 2b виникала 

багаторазово у одній і ті ж набільш варіабельній ділянці геному [84].  

3’ - NTR є найбільш консервативною серед всіх ORF CMV. 3 - NTR 

включає промотор для синтезу мінус-ланцюга РНК у ході вірусної реплікації. 

NTR взаємодіє з репліказою (білки 1а, 2а, клітинні фактори господаря). Ця 

ділянка відіграє основну роль у регуляції трансляції, оскільки 1а і 2а 

експресуються у малих кількостях. У штучно синтезованих і природньо-

існуючих реасортантів роду Сucumovirus 3-ділянка РНК 3 замінена на відповідну 

РНК 1 або РНК 2, мала здатність краще взаємодіяти з репліказою [85]. 

Таким чином у даному розділі за літературними даними описана 

морфологія, організація генома, біологічна, серологічна та молекулярно-

генетична характеристика вірусу огіркової мозаїки. 
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РОЗДІЛ 3. Загальна характеристика Zucchini yellow mosaic virus 

 

Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) – має довжину приблизно 750 нм. 

Складається з одного ланцюга РНК та одного білка. Має помірно великий 

діапазон хазяїв та передається попелицями. Спричиняє появу хвороб в 

економічно важливих культурах рослин родини Cucurbitaceae. Гарбузові 

охоплюють 90 родів і 700 видів [86]. Господарськи цінними рослинами є такі 

відомі баштанні культури, як кавун, огірок, диня, кабачок цукіні [86].   

Нуклеїнова кислота Zucchini yellow mosaic virus виявлена в 

денатурованому стані в 2,4% поліакріламідному гелі, представляє собою єдиний 

позитивно заряджений ланцюг РНК, вагою 2.93 х 10
6
 .  

Білок: в гелях поліакріламіда вірусний білок формує окрему полосу, вагою 

3.6 х 10
3
 [87]. 

Симптомами захворювань є мозаїка, затримка росту рослини та плоду, 

деформація насіння, які  виявляються на рослинах Cucurbita pepo, Cucumis melo, 

Cucumis sativus, Citrullus lanatus. 

У наступних рослин-індкаторів ZYMV викликає такі видимі симптоми: 

Chenopodium amaranticolor, C. quinoa - xлоротичні місцеві пошкодження.  

Cucumis melo (muskmelon) - хлоротичні місцеві пошкодження, мозаїка, 

деформація листової пластини, зупинка росту. Некрози. 

Cucurbita okeechobeensis - системна мозаїка. Більшість вірусів не 

викликають ніяких симптомів. 

C. pepo - хлоротичні місцеві пошкодження, мозаїка та деформація листової 

пластини, яка часто супроводжується некрозами та передчасною смертю 

рослини[88]. 

Gomphrena globosa - чіткі місцеві пошкодження. 

Luffa acutangula - cистемна мозаїчна або прихована інфекція. 

Найкраще вірус розповсюджений серед рослин Cucurbita pepo, які 

являються найкращим джерелом вірусу  для очищення. 
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У нестійкій формі Zucchini yellow mosaic virus передається попелицями 

Aphis citrikola, A. gossipii, Myzus persicae, Makrosiphum euphorbiae. Приблизно 20 

– 30% A. citricola та M. persicae передавали вірус після проведеного 

експерименту з двогодинним голодуванням. Приблизно 80% частота передачі 

була отримана, коли групи A. gossypii або M. persicae були депоновані в рослину 

після трьох хвилинного часу доступу [89].  

При дослідженні ZYMV були отримані антисироватки з титрами до 1/4096. 

Вірус легко виявляється в свіжому соку рослини за допомогою агарового гелю, 

який містить натрій додецил сульфат, методу зв’язування ферменту за 

допомогою імуносорбента (ELISA) та електронної мікроскопії [90]. 

Серед результатів, отриманих за допомогою серологічних методів в різних  

країнах, де досліджувався даний вірус, не було виявлено суттєвих відмінностей 

[91]. 

Інфекційність ZYMV була збережена в соку ураженої рослини після 

нагрівання протягом 10 хвилин при температурі 55
0 

С. При нагріванні соку до 

температури 60
0 

С інфекційність вірусу зникає. Також при розведенні соку 

зараженої рослини дистильованою водою до 10 і зберіганні впродовж трьох діб 

при кімнатній температурі вірус не втрачає своєї активності. При розведенні 10 і 

зберіганні впродовж п’яти діб активність вірусу зникає [92]. 

Вірус викликає цитоплазматичні включення у вигляді витків та завитків. 

Деякі ізоляти Zucchini yellow mosaic virus викликають ознаки, подібні до інших 

потівірусів, таких як Cucumber mosaiс virus (CMV), вірус мозаїки папаї (ВМП) 

або Watermelon mosaiс virus 1 (WMV 1) та Watermelon mosaiс virus 2 (WMV 2), 

тому інколи дуже важко поставити правильний діагноз. Однак, вірус може бути 

легко ідентифікований в соку польових рослин стандартними серологічними 

методами. Є дані про передачу ZYMV через насіння [93]. 

Отже за літературними даними описана морфологія, організація генома, 

біологічна, серологічна та молекулярно-генетична характеристика Zucchini 

yellow mosaic virus. 
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РОЗДІЛ 4 Загальна характеристика Watermelon mosaiс virus 2 

 

Watermelon mosaiс virus 2 (WMV 2) – вперше був описаний Веббом та 

Скоттом (1965) та Пурцифулом і Хебертом (1979). Цей вірус плутали в описі з 

Watermelon mosaiс virus 1, який зараз виділений як вірус мозаїки папаї [94].  

WMV 2 є РНК - вмісним вірусом і представляє собою звивисті ниті, типові 

для потівірусів, з довжиною 750 – 780 нм[95].      

WMV 2 має один структурний білок масою 36 кДа [94].  

До даного вірусу є чутливими більш ніж 160 різновидів рослин з 23 родин. 

Вірус передається механічно, за допомогою багатьох різновидів попелиць і 

викликає циліндричні включення в цитоплазмі клітин-хазяїв. Викликає 

захворювання різноманітних рослин роду Cucurbitaceae [96]. Спричиняє мозаїку 

та некрози рослин дині, огірків, гарбуза та кавуна. Зменшеню кількість та якість 

сільськогосподарської продукції, також уражує стручкові рослини та хлібні 

злаки [97]. На листках цих рослин вздовж жилок з'являється мозаїка у вигляді 

темно-зелених смуг, міжжилкових хлоротичних ділянок, крапчастості з темно-

зеленою пухирчастістю. Ці симптоми супроводжуються значною деформацією 

листкової пластинки. На листках динь між жилками утворюються хлоротичні 

ділянки, іноді з темно-зеленими пухирчастими здуттями. На кавунах – темно-

зелені смуги вздовж жилок, листки скручуються [98]. 

Одержана антисироватка до WMV 2 шляхом внутрішньом'язових і 

внутрішньовенних ін'єкцій частково очищеного вірусу. Вміст антитіл 

збільшується при додаванні до антигену сульфату амонію. 

У наступних рослин-індикаторів WMV 2 викликає такі видимі симптоми: 

Cucumis melo - жовтозелена мозаїка листкової пластинки. 

Cucumis pepo - хлоротичні місцеві походження, мозаїка, деформація 

листкової пластинки [99].   

Cucurbita pepo - розвивається деформація листової пластинки, мозаїка. 

Nicotiana benthamiana - мозаїка та деформація листової пластинки. 

Pisum sativum - некрози та зупинка росту. 
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Citrullus lanatus - cистемна мозаїка та пошкодження листкової пластинки. 

Рослини Cucurbita pepo є корисними у  дослідженнях даного вірусу та 

використовуються як дерело для отримання очищених вірусних препаратів. 

Nicotiana benthamiana – також корисний хазяїн для отримання очищених 

вірусних часток та досліджень вірусного білку [100].   

Рослини Chenopodium amaranticolor у відповідь на інфекцію  формують 

чіткі пошкодження. Зараження вірусом проводиться механічно, попелицями, або 

через проміжних хазяїв, на яких даний вірус також викликає місцеві 

пошкодження. Але цей різновид Chenopodium є не досить діагностичним 

показником до вірусу мозаїки кавуну 2, тому що він також виробляє місцеві 

пошкодження у відповідь та деякі ізоляти вірусу мозаїки папаї [101].  

Watermelon mosaiс virus 2 передається, в нестійкому стані 38 різновидами 

попелиць, які належать до 19 родів, включаючи попелицю Aphis citricola, A. 

craccivora, A. gossypii, Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae, Myzus 

persicae, Toxoptera citricidus [102]. 

Передача WMV 2 через насіння не спостерігалася в жодній з заражених 

культур, таких як патісон та кавун [103]. 

До досліджуваних вірусних частинок даного вірусу були отримані 

сироватки з титрами 1/512 до 1/1024 [104]. 

Вірус виявляють в свіжому соку уражених рослин за допомогою 

імунодифузії. До агарового середовища (0,8% чистий агар, 0,5 % система ПКО, 

1% азид натрію) додають сік інфікованої рослини. Цей метод використовують 

для швидкої ідентифікації вірусу [104]. 

Метод імуноферментного аналізу (ELISA) у модифікації “сандвіч” 

дозволив виявити вірус в концентраціях 10
-4

 та 10
-5

. Метод ELISA також  

використовувався  для класифікації вірусу. Наявність вірусних часток у 

рослинному матеріалі виявляють також за допомогою електронної мікроскопії 

[105]. 

WMV 2 класифікується як член роду Potyvirus на основі морфології його 

часток, виявлених за допомогою серологічних методів, перенесення попелицями 
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та здатністю утворювати характерні включення в клітинах уражених рослин 

[106]. 

Певний час дані про специфіку та належність до деяких потівірусів, які 

уражують рослини родини Cucurbitaceae, були спірними. Веббом і Скоттом 

(1965) WMV 2 був розділений на дві групи на основі недоліків серологічної 

спорідненості та на головній різниці в діапазоні рослин–хазяїв. Але Мілн та 

Гроган (1969) заключили, що члени першої та другої груп все ж таки є 

серологічно - спорідненими і повинні бути віднесені до одного виду потівірусів. 

Однак, робота з ізолятами, виділеними в США, показала біохімічні відмінності 

між цими двома групами. Крім того, ізоляти досліджуваних груп різняться по 

співвідношенню нуклеїнової кислоти. Зараз WMV 1 вважають вірусом мозаїки 

папаї (ВМП).   

ZYMV та вірус жовтої мозаїки бобів (ВЖМБ) також є подібними до WMV 

2 [107]. Але при дослідженні ізолятів  з Марокко, було ідентифіковано, на основі 

деяких реакцій рослини–хазяїна, досліджень вірусного білка та специфіки 

включень в клітинах хазяїна, що ці віруси є відмінними [108]. 

Три з семи ізолятів WMV 2, порівнянних Веббом та Скоттом (1965), 

інактивувалися, шляхом нагрівання до 60
0
С протягом 10 хвилин; інші чотири  

ізоляти були інактивовані при нагріванні до 65
0
 С. Також деякі ізоляти втратили 

інфекційність після зберігання 10 – 20 діб при температурі 18
0
 – 24

0
С, тоді як 

інші були інфекційними після 50 діб, але втратили свою інфекційність після 

зберігання 60 діб. Всі ізоляти WMV 2 були інфекційними після розведення до 10
-

2
; інші протистояли розведенню 10

-4
, але втратили інфекційність після 

розведення до 5 х 10
-4 

[109].  

WMV 2 утворює циліндричні включення у вигляді витків в цитоплазмі 

ураженої клітини. На рослинах-хазяїнах, таких як Cucurbita pepo (гарбуз), 

Cucumis sativus (огірок), C. melo (диня) та Citrullus lanatus (кавун) викликає 

видимі симптоми - мозаїку та крапчастість. Вірус передається механічно та за 

допомогою векторів, а саме попелиць Aphis craccivora  та Myzus persicae. На 
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рослинах- індикаторах, уражених WMV 2, спостерігаються хлоротичні локальні 

ділянки, мозаїка, некрози та крапчастість [110]. 

Вірусні частки та циліндричні включення в заражених тканинах рослин 

були очищені [111]. Очищення вірусної частинки є модифікацією процедури, яку 

використовували Пурціфул і Хеберт (1979) [112].   

Таким чином за літературними даними описана морфологія, організація 

генома, біологічна, серологічна та молекулярно-генетична характеристика 

Watermelon mosaiс virus 2. 
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РОЗДІЛ 5 Генетична віріабельність Cucumber mosaiс virus, Watermelon 

mosaiс virus 2 та Zucchini yellow mosaic virus 

5.1. Варіабельність гена капсидного білка як основа штамового 

різноманіття CMV  

CMV, як і інші РНК-вмісні віруси, здатний швидко змінювати свій геном, 

завдяки низькій специфічності РНК-полімераз і короткому періоду 

самовідтворення [113]. Якщо новоутворені послідовності є корисними для вірусу 

в даний момент, вони закріплюються у вірусній популяції. Іншим шляхом 

еволюції для CMV є реасортація – процес, при якому сегменти геному двох або 

більше батьківських форм вірусу змішуються у різних комбінаціях, утворюючи 

гібридні дочірні віруси з генетичними характеристиками кожного з батьків. 

Завдяки цим процесам для CMV відома велика кількість штамів і рослин-

хазяїнів.  

Як було зазначено у попередньому розділі, капсидний білок – найбільш 

мінлива ділянка геному CMV. Проте в залежності від групової приналежності, 

амінокислоти капсидного білка в різних положеннях характеризуються власною 

швидкістю замін і перебувають під неоднаковим селективним тиском [87]. На 

рисунку 5.1 показано положення амінокислот, які знаходяться під позитивним 

селективним тиском, підкреслені цифри – ті положення, які впливають на 

біологічні властивості вірусу (перенесення тлею). 

 

Рис. 5.1. Положення амінокислот, які знаходяться під селективним тиском. 

Цифри над рисунком наведені для груп ІА і ІВ, під рисунком – для ІІ. Кількість 

нуклеотидів і положення кодонів подано для штаму Fny 
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Амінокислоти у всіх положеннях (крім 76, 82, 137) впливають на правильне 

формування вторинної структури та збирання субодиниць капсидного білка [78], 

заміни в цих положеннях змінюють його третинну структуру. 

У представників ІА і ІВ груп амінокислоти в положеннях 25, 76 і 214 

впливають на перенесення за допомогою тлі [58]. Цікаво, що заміни в цих 

положеннях більше впливають на перенесення за допомогою Myzus persicae, ніж 

Aphis gossypii [74]. У дослідженнях Moury В. вивчив швидку еволюцію 

амінокислоти у положенні 25. У групі ІА і ІВ це серин або пролін, заміна яких 

може спричиняти видимі структурні зміни у білку [76]. У групі ІІ у цьому 

положенні є делеція гену по однієй амінокислоті. Ці дані вказують на те, що 

перенесення тлею створює найбільш суттєві обмеження для еволюції капсидного 

білка [80]. При цьому можливі два механізми у випадку неперсистентного 

перенесення за допомогою векторів [74]:  

1) певні види або популяції тлі можуть вибірково переносити різних 

представників вірусної популяції, що пов’язано із різною спорідненістю та 

здатністю приєднуватись до різних віріонів CMV; 

2) спостерігається однакова спорідненість тлі до варіантів CMV, а до 

дивергенції геному CMV призводить компроміс між здатністю переноситись 

певними векторами і накопичуватись у рослинах – господарях. 

Перший механізм був продемонстрований на штамах і мутантах CMV з 

двома різними видами тлі [81]. При цьому різні варіанти CMV накопичувались у 

різних титрах у лабораторних рослинах [85]. І навпаки, амінокислоти, 

розташовані на поверхні вірусної частки, які сильно впливають на перенесення 

тлею, не були виявлені як такі, що піддаються суттєвому селективному тиску. 

Тобто заміни у цих сайтах здатні спричинити занадто серйозні зміни у 

природних популяціях CMV [74].  

Sugiyama et al. (2000) і Suzuki et al. (1995) повідомляли, що сила прояву 

системної мозаїки на тютюні контролюється амінокислотами капсидного білку у 

положеннях 111, 124, 129 [76]. Незвичайна карликовість і пухирці на листках 
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тютюну клейкого (Nicotiana glutinosa), спричинена СMV-R, пов’язана з 

амінокислотою капсидного білку в положенні 193 [72]. 

 

5.2. Варіабельність гена капсидного білка WMV 2 та ZYMV 

Під час дослідження структурного білка вірусів роду Potyvirus було показано, 

що N – кінцева частина цього білка характеризується високим вмістом лізину. 

Саме N –  та  С – кінцеві ділянки білкової глобули віріону гідрофільні і 

знаходяться на поверхні віріону та утворюють вірус специфічні епітопи. В 

процесі  очистки та зберігання препаратів йде деградація вірусних часток, яка 

включає поступове знищення   N – та С – кінців білкової оболонки. Більшість 

авторів вважають, що N –  та  С – кінці білкової оболонки потівірусів руйнується 

під дією рослинних ферментів та мікроорганізмів, які коседиментують з 

вірусами  [113]. Гетерогенність структури білка та його спонтанні переходи з 

однієї форми в іншу в залежності від методу виділення та часу зберігання 

вірусних препаратів властиві й іншим фітовірусам.  

Багато авторів відмічають велику варіабельність розмірів N – кінцевих  

ділянок білків потівірусів, в той час для С – кінцевих ділянок характерні 

відмінності лише в 1 -2 амінокислотних залишках [104].  

Потівіруси в основному середньо імуногенні. За допомогою 

високочутливих та строго специфічних імунохімічних реакцій встановлено 

антигенну спорідненість між багатьма членами цієї групи. При вивченні 

біохімічного складу та імунохімічних властивостей N - кінцевої області білка 

оболонки вірусу гравіровки тютюну показано N -  фрагмент, який експонований 

назовні вірусної частинки [105]. В результаті протеолізу трипсином 6 потівірусу 

(вірусу жовтої мозаїки квасолі, УВК, пожовтіння жилок конюшини, мозаїки 

кавуну – 2) виявлені N - та С – кінцеві області білків, експоновані назовні 

вірусних частинок, N – кінцеві області мали від 30 до 60 амінокислотних 

залишків, С – кінцеві області білків – 18 -20 амінокислотних залишків. Авторами 

досліджені центральні частини часток, які складаються із 216 – 218 

амінокислотних залишків, які зберігають інфекційність, не мають вірус 
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специфічних епітопів, визначених поліклональними антитілами. Багато авторів 

відмічають велику варіабельність розмірів N – кінцевих  ділянок білків 

потівірусів, в той час для С – кінцевих ділянок характерні відмінності лише в 1 -

2 амінокислотних залишках [106].  

Визначена послідовність нуклеотидів в 3' – кінцевих ділянках +-геномної  

РНК двох потівірусів – Watermelon mosaiс virus 2 (WMV 2) та Zucchini yellow 

mosaic viru (ZYMV). У випадку WMV 2 було сиквенувано 3332 3' – кінцевих 

нуклеотидів, включаючи 3' – кінцеву ділянку полі (А) довжиною в 23 залишки ( 

близько 1/3 всього геному). У випадку ZYMV визначена послідовність 1963 3' – 

кінцевих нуклеотидів (включаючи полі(А)тракт довжиною в 19 залишків). На 

підставі порівняння з іншими потівірусами ідентифікованими N – кінці білків 

оболонки WMV 2 та ZYMV. Ступінь гомології білків оболонки цих вірусів з 

білками оболонки інших сиквенованних  потівірусів складала від 57 до 95%. 

Ступінь гомології білків оболонки WMV 2 та ZYMV дорівнює 70%. N-кінцева 

ділянка CP є варіабельна ділянка часто використовується для молекулярного 

аналізу Potyvirus [107].  

На сьогодні для Zucchini yellow mosaic virus в базі даних GenBank наявні 

нуклеотидні послідовності близько 400 штамів і ізолятів. Як відомо з 

літературних джерел мінливість у потівірусів спостерігалася частіше у ділянці 

Nib/СР сайт розрізання в позиції 8542. Цей фрагмент зазвичай використовується 

для вивчення мінливості потівірусів, тому що N-кінцева ділянка білка оболонки, 

як відомо, сильно варіює, в той час як полімераза залишається більш 

консервативною. При побудові філогенетичного дерева ізоляти ZYMV 

розділяються на три групи А, B і С [108].  

Подальший аналіз CP ZYMV дозволив поділити групу А на підгрупи  за 

різним географічним розповсюдженням. В I підгрупу були включені більшість 

європейських ізолятів, а також деякі з Китаю і Японії, і один каліфорнійський 

ізолят. Підрупа II повністю складається з вірусів з Азії, у той час як підгрупа III 

включає в себе кілька китайських ізолятів [109].  



38 

 

Більш локалізовані філогеографічні дослідження показали, що віруси 

можуть дифундувати в конкретних регіонах, таких як Центральна Європа, 

можливо через місцеве поширення попелиць. Однак ізоляти, відібрані з сусідніх 

регіонів не завжди пов’язані, згідно чого біогеографічна структура, можливо, в 

якійсь мірі визначається міжнародною торгівлею зараженим насінням [110]. 

Філогенетичний аналіз з використанням нуклеотидних послідовностей 

гена Р1 покузує, що WMV 2 поділяється на 2 групи. На 5' кінці СР вірус мозаїки 

кавуна 2 відбувається міжвидова рекомбінація [111]. 

З усього вищесказаного випливає, що для встановлення групової та 

штамової приналежності найбільш доцільніше використовувати ген капсидного 

білка, оскільки це найбільш варіабельна ділянка для CMV, ділянка Nib/СР 

кабсидного білка для WMV 2 та ZYMV. 
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РОЗДІЛ 6 Об'єкти, матеріали та методи досліджень 

 

6.1. Віруси 

 

Об'єктами досліджень були віруси рослин, що інфікують представників 

родини  Cucurbitaceae, а саме: 

 Cucumber mosaic virus  – вірус огіркової мозаїки; 

 Zucchini yellow mosaic virus – вірус жовтої мозаїки цукіні; 

 Watermelon mosaiс virus 2 – вірус мозаїки кавуна 2. 

 

6.2. Рослини 

 

У роботі використовувались зразки овочевих культур родини 

Cucurbitaceae , таких як огірки, кабачки, цукіні, гарбузи, дині та кавуни. В якості 

індикаторів використовувалися рослини: лободи квасолі та огірка.   

 

6.3. Матеріали та реактиви, які були використані в роботі 

 

При виконанні роботи були використані такі реактиви: 

- 2-ß-меркаптоетанол (“Ferax”, Швейцарія), N-n-нітрофенілфосфат, 

уранілацетат, Tris-HCl (“Serva”, Німеччина) натрія N, N-

диетилдитіокарбамат; діетанол; 

- додецилсульфат натрію;  

- неорганічні компоненти буферних систем вітчизняного виробництва марок 

“хч” та “чда”; 

- маркери визначення розміру нуклеїнових кислот (Bioline, США); 

- 96-лункові планшети (“Labsystems”, Фінляндія); 

- кіти для постановки полімеразної ланцюгової реакції з зворотньою 

трансрипцією ( Invitrogen, США; Qiagen, Великобританія); 

- кіти для виділення тотальної рослинної РНК (Qiagen, Великобританія); 

- кіт для полімеразної ланцюгової реакції (Qiagen, Великобританія); 
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- праймери до вірусів синтезовані Invitrogen, США; 

-  тест-системи для ІФА виробництва „Loewe”, Німеччина  

6.4. Методи досліджень 

6.4.1. Відбір зразків 

 

Метод виявлення та відбору рослинного матеріалу за зовнішніми 

симптомами є найпростішим і найпоширенішим методом. Він заснований на 

здатності багатьох вірусів викликати на рослинах характерні симптоми 

ураження, які проявляються у вигляді смуг на листових пластинках, їх 

деформацій, вкорочення стебел та пагонів, зміні забарвлення листя, появі 

некротичних плям на листках та інші [112]. 

Зразки рослин відбирались у наступних регіонах  України: Автономній 

Республіці Крим, Вінницькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Одеській, 

Полтавській, Львівській, Черкаській і Чернігівській областях. 

 

6.4.2. Метод біологічного тестування 

 

Для дослідження використовували рослини родини Cucurbitaceae, а саме  

рослинах – індикаторах Cucumis sativus сорту “Аист”, “Конкурент” та 

“Джерело”, Cucurbita pepo сорту “Арабатський” та Cucumis melo сорту 

“Золотистая”, а також Gomphrena globosa, Chenopodium amaranticolor, C. 

ambrosioidum, C. urbicum,  Nicotiana debneyi, N. rustica,  Phoseolus vulgaris. 

Насіння рослин попередньо обробляли 1% водним розчином KMnO4 впродовж 

15 хв. Після цього насіння обробляли дистильованою Н2О та пророщували у 

чашці Петрі. Молоді рослини пересаджували в грунт та після появи 1 – 2 

справжніх листків інфікували вірусами CMV, WMV 2 та ZYMV. Як вірусний 

матеріал були взяті зразки, що давали позитивний результат в ІФА. Інфікування 

проводили у листову пластинку за допомогою карборунда наступним чином:  
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1. Дослідні та контрольні рослини маркували із зазначенням вірусу, яким 

проводиться інокуляція, способу механічного ураження та дати ураження. При 

механічному уражені рослин методом втирання у листову пластинку її умовно 

ділили на дві половини, одна з яких була контрольною, інша - дослідною.   

2. Посипали листову пластинку карборундом, втирали скляною паличкою 

в контрольну половинку буферний розчин, у дослідну – вірусний препарат. 

3. Після 10 хвилин інкубації карборунд та надлишок вірусного матеріалу 

змивали дистильованою водою у стакани з дезрозчином.  

4. Переносили рослини у теплицю без світла на одну добу, а потім 

спостерігали за рослинами при стандартному освітлені.  

5. Через два тижні проводили облік результатів та зробили висновки [113]. 

 

          6.4.3. Метод електронної мікроскопії 

 

Розміри вірусних часток CMV, WMV 2 та ZYMV визначали методом 

електронної мікроскопії. Препарати для дослідження розміру вірусних часток за 

допомогою ЕМ готували за такою схемою :  

1. Чисте предметне скельце занурювали у розчин 0,2 % формвару на 

хлороформі, через 5 – 10 с скло виймали та підсушували (сушити слід 40 – 60 с 

до зникнення запаху розчинника).  

2. Отриману плівку підрізали лезом бритви, потім поміщали плівку на воду 

(скло повільно занурювали у воду під кутом 45
о
). На плівку викладали мідні 

сіточки і знімали їх за допомогою фільтрувального паперу. Сітки з плівкою 

висушували та зберігали в чашках Петрі. 

       3. На сітку з плівкою наносили краплину вірусовмісної суспензії. Через 2 хв 

надлишок рідини відбирали фільтрувальним папером. 

       4. На сіточку наносили краплину контрастуючої речовини - 2% водний 

розчин ураніл ацетату і через 2 хв відбирали надлишок рідини. Після 

просушування препарат готовий для дослідження.  
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  5. Препарати досліджували при інструментальному збільшенні 30 – 50 тис. раз 

на електронному мікроскопі Jeogs (JEM 1400). 

       6. Розміри вірусних часток визначали за допомогою отриманих електронно-

мікроскопічних знімків. 

        За допомогою лінійки вимірювали довжину та діаметр вірусних часток на 

електронній мікрофотографії. Визначаємо середнє значення. Порівнювали 

отримане число з лінійкою в кутку фотографії. Визначити розміри часточок в 

нанометрах. [114]. 

        

         6.4.4. Імуноферментний аналіз в модифікації “сендвіч” 

 

Імуноферментний аналіз (ІФА) – це метод, який поєднує в собі високу 

специфічність імунологічних реакцій з чутливою каталітичною дією 

ферментів [115]. 

При постановці ІФА були використані комерційні тест-системи 

виробництва Loewe (Німеччина). Постановка аналізу проводилася відповідно до 

рекомендацій виробника тест-систем. При проведенні аналізу були використані 

стандартні (позитивні та негативні) комерційні контролі. Для статистичної 

достовірності кожен із дослідних зразків при постановці ІФА аналізувався у 

трикратній повторності. Результати реєстрували на автоматичному ІФА-

аналізаторі Termo Labsystems Opsis MR (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 детекції вірусних антигенів у дослідних зразках з агроценозів та 

рослинах-індикаторах використовували ІФА у модифікації “сендвіч” – метод 

ELISA. Ця модифікація широко розповсюджена завдяки простоті, високій 

специфічності й чутливості. Відповідно до схеми даного варіанта 

твердофазного ІФА, антитіла, які абсорбують на твердій фазі, інкубували з 
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досліджуваним зразком, який містить антигени. Після відмивання в лунки 

вносили мічені ферментом антитіла до того ж антигена та відмивали від 

кон’югатів фермент–антитіло, які не зв’язалися з іммобілізованим 

антигеном. Потім додавали субстрат і фіксували розвиток кольорової реакції 

[116]. 

Схема проведення сендвіч-ІФА: 

1.Наносили у пластикові плашки для ІФА антитіла 1 (АТ1) на 

карбонатному буфері (рН 9,6) специфічні до WMV-2, CMV, ZYMV у 

розведенні 1:200. Інкубація протягом ночі  при 4
о 

С.  

2. Відмивали - 3 рази по 5 хв (0,1 М PBS +0,2% tween – 20). 

3.Наносили антиген (АГ) - сік досліджуваного матеріалу у 

співвідношенні 1:2 в 0,1 M фосфатному буфері, що містив 0, 1% сухе молоко 

та 0,05% tween-20.  

Інкубували ніч  при 4
о 

С.  

4. Відмивали - 3 рази по 5 хв (0, 1 М PBS + tween – 20). 

5. Наносили АТ2, мічені лужною фосфатазою специфічні доWMV-2, 

CMV, ZYMV у розведенні 1:200. 

Інкубували  при 37
о 

С 4 год.  

6. Відмивка - 3 рази по 5 хв (0, 1 М PBS + tween–20); 1 раз 5 хв (0, 1 М 

PBS). 

7. Наносили субстратний буфер для лужної фосфатази з хромогеном 

(97 мл dietanolamin довести до 1 л Н2О, НСl до рН 9,8.). В якості субстрату 

використовували N-n-нітрофенілфосфат, С=1мг/мл. Для зупинки реакції 

вносили стоп – реагент (3 M NaOH). 

8. Результати реєстрували на автоматичному ІФА-аналізаторі Termo 

Labsystems Opsismk  (США) при довжині хвилі 405 нм [117]. 
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6.4.5. Метод непрямого імуноферментного аналізу 

 

Метод непрямого імуноферментного аналізу був використаний для 

визначення робочого розведення, титру та специфічності власних сироваток 

отриманих для детекціії CMV та WMV 2.  

Схема проведення непрямого ІФА:  

1. Наносили АГ на карбонатному буфері, рН 9,6 в конц. вірусний препарат,  

здоровий сік огірка в розведенні 1:50 в якості негативного контролю та 

інкубували протягом ночі при +4˚С.  

2. Відмивали 3 рази по 5 хв відмивочним буфером (0,1М PBS+ tween-20, 

рН 7,4).  

  3. Проводили блокування 1% знежиреним сухим молоком на 0,1М 

PBS, рН 7,4 та інкубували протягом 2 год при температурі 37˚C.  

4. Відмивали 3 рази по 5 хв відмивочним буфером (0,1М PBS+ tween-20, 

рН 7,4).  

5. Нанесення АТ1 на буфері для розведення АТ, рН 7,4 (1% сухе 

молоко+0,1M PBS+0,05% tween-20, рН 7,4) І з другої лунки починаємо 

титрувати. Інкубували 2 год при температурі 37˚C.  

6. Відмивали 3 рази по 5 хв відмивочним буфером (0,1М PBS+ tween-20).  

7. Нанесення АТ2 на буфері для розведення АТ. В якості антивидових АТ 

використовували антикролячі АТ, конюговані лужною фосфатазою (“Dianova”, 

Німеччина). Інкубували 2 год при температурі 37˚C. 

8. Відмивали 3 рази по 5 хв відмивочним буфером (0,1М PBS+ tween-20) і 

1 раз 0,1М PBS.  

 9.На останньому етапі вносили субстратний буфер для лужної фосфатази з 

хромогеном (97 мл діетаноламіну довести до 1 л Н2О, НСl до рН 9,8.). В якості 

субстрата використовували N-n-нітрофенілфосфат, С=1мг/мл. Реакцію зупиняли 

3М NaOH [118]. 

 

 

 

о. 

 
о 
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6.4.6. Метод виділення Cucumber mosaic virus  

 

Виділення вірусу проводили з листків огірків зі симптомами прижилкової 

темно-зеленої мозаїки та здуття. 

       На початковому етапі вірусовмісний матеріал гомогенізували в 0,1 М 

Na2HPO4, що містить 0,1% тіогліколевої кислоти, 0,1% DIECA, рН 8,0. Далі 

проводили низькошвидкісне центрифугування у режимі 6000 об/хв протягом 20 

хв. 

       До верхньої фракції додавали хлороформ у співідношенні 7:1 та струшували 

протягом 20 хв та ставили в холодильник на 10 хв. 

       До освітленого соку додавали Тритон Х-100 до 2% по об’єму та струшували 

протягом 20 хв при температурі 4°С 

       У подальшому проводили високошвидкісне центрифугування у режимі 

29000 об/хв протягом 110 хв. 

        Осад гомогенізували у 5 мл боратного буферу, що містив 0,5мМ ЕДТА, 

рН=9,0 [119]. 

 

 6.4.7.  Метод виділення Zucchini yellow mosaic virus та Watermelon mosaiс 

virus 2  

 

1. Виділення проводили з рослин із симптомами, шляхом гомогенізації 

рослинного матеріалу в 0,5 М цитратному буфері, до якого додавали 0,01 М 

ЕДТА + 5 г 1% NaSO3 + 5% етанол. 

2. Отриманий гомогенат пропускали через капроновий фільтр до 

отриманого об′єму додаємо 1:7 хлороформу та перемішували 20 хв. 

3. Залишали у холодильнику на 15-20 хв. 

4. Відбирали водну фракцію і центрифугували 2 год при 27000 об∕хв. 

5. Осад ресуспендували 0,005 М цитратному буфері. 

6. Очищений вірусний препарат відбирали у епендорфи та зберігали у 

холодильнику. 
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   6.4.8. Вимірювання концентрації вірусних препаратів 

 

Вимірювання концентрації вірусних препаратів здійснювали 

спектрофотометричним методом. Чистоту та концентрацію вірусних препаратів 

вимірювали на спектрофотометрі СФ-26. Високоочищений вірусний препарат 

розводили в 100 раз на 0,01 М фосфатному буфері, рН 7,4 ( 30 мкл препарату в 3 

мл буфера) та вимірювали величину поглинання розчину при довжині хвиль 260 

і 280 нм. В якості контролю використовували 0,01 М фосфатному буфері, рН 7,4. 

Чистоту вірусних препаратів визначали за співвідношенням Е 260/ Е 280. 

Отримані величини порівнювали з табличними даними для кожного вірусу[120].  

 

  

 

С- концентрація вірусу мг/мл 

Е260- екстинція при довжинні хвилі 260нм 

N- розведення вірусного препарату 

Ке- коефіцієнт екстинції, що для CMV становить 5, для ZYMV - 1,07 та для 

WMV 2 - 1,05. 

 

6.4.9. Електрофорез білків в поліакриламідному гелі за Леммлі 

 

Для визначення молекулярної маси капсидного білка проводили 

електрофорез за Laemmli в 14% поліакріламідному розділяючому гелі та 5% 

концентруючому (стартовому) гелі [121].  

Розчини для електрофорезу: 

1.Концентрований розчин поліакриламіду 

акриламід                        29,2 г 

бісакриламід                   0,8 г 

Н2О                               до 100 мл 

1,4 М тріс-НСІ буфер рН 8,8 
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тріс                                  17 г 

Н2О                                  до 50 мл 

НСІ                                   до рН 8,8 

0,5 М тріс НСІ буфер рН 6,8: 

тріс                                   3,02 г 

Н2О                                  до 50 мл 

НСІ                                   до рН 6,8 

10% водний розчин додецилсульфату натрія: 1 г на 10 мл 

10% водний розчин перусульфату амонія: 50 мг на 500 мкл 

електродний буфер, рН 8,3: 

тріс                                      2,7 г 

гліцин                                  12,96 г 

додецилсульфат натрію       0,9 г 

Н2О                                       900 мл 

 4-кратний буфер зразку: 

0,35 мл-1,4 М TrisHСl, pН-6,8; 

0,5 мл-10% гліцерин; 

0,160 мг-2% 2 МЕ; 

160 мг-2% SDS; 

бромфеноловий синій. 

Набір маркерних білків LMW ("Pharmacia", Швеція): 

фосфорилаза – 94.0 кДа; 

альбумін – 67.0 кДа; 

овальбумін – 43.0 кДа; 

карбонатангідраза – 30.0 кДа; 

інгібітор трипсину – 20.1 кДа; 

a-лактальбумін – 14.0 кДа 

Концентрація кожного зразка становила 5 мкг на трек. Вірусні зразки 

прогрівали на водяній бані при температурі 100˚С протягом 3 хв. 
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Електрофорез проводили у комерційному апараті для вертикального 

електрофорезу (“ХійуКаллур”, Латвія) при напрузі 40мА протягом 1,5год. 

Фарбування гелю здійснювали протягом ночі розчином кумасі блакитного R-250 

(“Serva”, Німеччина), що містив: 

кумассі блакитний R-250 – 0.1%; 

метанол – 50%; 

оцтова кислота – 10%; 

Постановка аналізу 

- Перед використанням камеру для електрофорезу знежирювали ефіром та 

96% етиловим спиртом. 

- Надалі готували та вносили розділяючий гель на 2 см нижче верхнього 

краю скляної пластинки. Нашарували ізобутанол насичений водою для 

рівномірної полімеризації поверхні. 

- Заливали стартовий гель і ставили гребінку для утворення лунок 

- Готували зразки для електрофорезу. У конічні пробірки вносили 

досліджуваний матеріал та маркерні білки по 30 мкл, додавали до кожної 

пробірки по10 мкл буферу зразку та інкубували їх при 100ºC на водяній бані 

протягом 3 хв [122]. 

Камеру ставили у прилад для електрофорезу та заливали електродний 

буфер. У лунки стартового гелю вносили по 40 мкл маркерних білків та 

відповідні зразки. 

- Підключали прилад до джерела струму та встановлювали режим 40мА 

- Електрофорез зупиняли, коли барвник досягне нижнього краю скляних 

пластинок, діставали гель та занюрювали гель у 100 мл розчину для фарбування 

на 1-2 год. 

- Зливали розчин для фарбування та переносили гель у розчин відмивки та 

інкубували при 37ºC протягом 1год. Відмивку провторювали 5-6 разів [123]. 
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6.4.10. Отримання поліклональної кролячої антивірусної сироватки до 

CMV. 

       

 Для отримання антивірусної сироватки у дослід відбирали тварини вагою 

в середньому 2-3 кг, однорічні самці кролів породи шиншила. Імунізацію 

проводили в 5 етапів.  

           Схема імунізації 

        -1-й день – 0,5 мл віруса з додаванням 0,5 мл повного ад'юванта Фрейнда 

вводили підшкірно в декілька точок уздовж хребта, концентрація вірусу С = 4 

мг/мл. Співвідношення вірусна суспензія:ад'ювант 1:1. 

         -7, 14, 21-й день – 0,5 мл віруса з додаванням 0,5 мл неповного ад'юванту 

Фрейда вводили внутрішньом'язево у зовнішню частину бедра кінцівки, 

концентрація вірусу С =4 мг/мл. Співвідношення вірусна суспензія: ад'ювант 1:1. 

        -29-й день – здійснювали забір крові з крайової вушної вени. Титр 

отриманої сироватки визначали  непрямим імуноферментним аналізом. 

       -57-й  день – проводили реімунізацію 1 мл віруса з додаванням 1 мл 

неповного ад'юванту Фрейнда вводили підшкірно в декілька точок уздовж 

хребта, концентрація вірусу С = 4 мг/мл. Співвідношення вірусна 

суспензія:ад'ювант 1:1[124] . 

 

 6.4.11. Отримання поліклональної кролячої антивірусної сироватки до 

Watermelon mosaiс virus 2  

 

Для отримання антивірусної сироватки у дослід відбиралися тварини 

вагою в середньому 2-3 кг, однорічні самці кролів породи шиншила. Імунізації 

проводили в 5 етапів. Концентрація  вірусного препарату С = 3,3 мг/мл. 

Схема імунізації: 

- 1-й день 100 мкг вірусного препарату додавали 400 мкл фіз. 

розчину(стерильного) та 500 мкл повного ад'юванта Фрейнда. Введення 

проводили внутрішньом'язево у внутрішню поверхню задніх кінцівок. 
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- -10-й день 100 мкл вірусного препарату додавали 300 мкл фіз. 

розчину(стерильного) та 500 мкл неповного ад'юванта Фрейнда. Введення 

проводили внутрішньом'язево у внутрішню поверхню задніх кінцівок. 

- 17-й день 100 мкл вірусного препарату додавали 300 мкл фіз. 

розчину(стерильного) та 500 мкл неповного ад'юванта Фрейнда. Введення 

проводимо внутрішньом'язево у внутрішню поверхню задніх кінцівок. 

- 22-й день 100 мкл вірусного препарату додавали 300 мкл фіз. 

розчину(стерильного) та 500 мкл неповного ад'юванта Фрейнда. Введення 

проводимо внутрішньом'язево у внутрішню поверхню задніх кінцівок [125]. 

 

6.4.12. Виділення тотальної РНК за допомогою кіта RNeasy Plant 

Minikit (Qiagen, Великобританія) 

 

Виділення тотальної РНК проводилося за рекомендаціями виробника, а 

саме: 

1. Гомогенізували в ступці 100 мг листя в рідкому азоті і переносили 

отриману суміш в стерильний епендорф. 

2. Додавали 500 мкл RLT буферу та 5 мкл ß-меркаптоетанолу та 

ставили на інкубацію протягом 2 хв. на водяну баню при температурі 56ºC. 

Основним компонентом буферу RLT є гуанідинтіоцианат. 

3. Отриманий лізат центрифугували при 13000 об/х впротягом 2 хв. 

4. 440 мкл супернатанту переносили в пробірку, об'ємом 2 мл, та 

додавали 220 мкл етанолу ( 96-100%). 

5. Піпетували та переносили 650 мкл до RNeasy mini колонки та 

центрифугували 1000 об/хв протягом 15 секунд. 

6. Додавали 700 мкл RW1 буферу до колонки на центрифугували знову 

1000 об/хв протягом 15 секунд. Основним компонентом буферу RW1 є спирт. 
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7. Переносили колонку до нової 2 мл пробірки і додавали 500 мкл RPE 

буферу. Центрифугували 1000 об/хв протягом 15 секунд. 

8. Додавали знову 500 мкл RPE буферу до колонки та центрифугували 

13000 об/хв протягом 1 хв. 

9. Колонку переносили до нової 1,5 мл пробірки та додавали 35 мкл 

стерильної води та центрифугували 1000 об/хв протягом 1 хв. 

10. Колонку викидали. В епендорфі залишається РНК. 

Всі етапи центрифугування проводили при температурі 20-24 ºC, згідно 

протоколу [126]. 

 

6.4.13. Полімеразна ланцюгова реакція 

 

 Для детекції вірусів використовували метод полімеразної ланцюгової реакції 

зі зворотною транскрипцією (RT-PCR). Для детекції Watermelon mosaiс virus 2  

 і Zucchini yellow mosaic virus  використовували по парі праймерів до ділянки 

гену капсидного білка [127]. 

Для детекції вірусу мозаїки кавуна-2 використовували послідовність 

праймерів до ділянки капсидного білка [127]: 

forward праймер–5´GAATCAGTGTCTCTGCAATCAGG-3´;  

reverse праймер–5´ATTCACGTCCCTTGCAGTGTG-3´ 

Постановка реакції ( на один зразок для ідентифікації одного патогену) 

проводилася за рекомендацією виробника, а саме: 

2xReachinmix – 12,5 мкл 

Template RNA – 3 мкл 

Sense primer – 1мкл 

Anti-sense primer – 1 мкл 

SuperScript – 1мкл 

Н2О– 6,5 мкл 

Додавання всіх реагентів в епендорф проводили на холоді. 
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Дана пара праймерів ампліфікує ділянку розміром 825 пар неклеотидів. 

Параметри реакції (температурний режим):  

1 цикл 30 хв при 60 ºC 

1 цикл 2 хв при 94ºC 

94ºC – 30 сек 

63ºC – 30 сек         35 циклів 

68ºC – 1хв 

Для детекції вірусу жовтої мозаїки цукіні використовували послідовність 

праймерів до ділянки капсидного білку [104]: 

forward праймер –  5`ATGTCGAGTATCACATTTCC3` 

reverse праймер–5` GGTTCATGTCCCACCAAGC3` 

Постановка реакції ( на один зразок для ідентифікації одного патогенну) 

проводилася за рекомендацією виробника, а саме:  

Template RNA – 3 мкл 

Sense primer – 1мкл 

Anti-sense primer – 1 мкл 

Revers laid Premium Reverse - 0,5 мкл 

Preum Tag Grunmoster mix – 25 мкл 

Н2О – 19,5 мкл 

Дана пара праймерів ампліфікує ділянку розміром 605 пар неклеотидів 

Параметри реакції (температурний режим):  

50ºC – 30 хв 

95ºC – 1 хв 

95ºC – 30 сек      35 циклів 

55ºC – 30 сек 

72ºC – 1 хв 

Для детекції вірусу огіркової мозаїки використовували послідовність 

праймерів до ділянки капсидного білку [82]: 

 Forward primer – 5'TATGATAAGAAGCTTGTTTCGCGCA-3΄ 

reverse primer – 5' TTTTAGCCGTAAGCTGGATGGACAACCC-3΄ 
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Постановка реакції ( на один зразок для ідентифікації одного патогенну) 

проводилася за рекомендацією виробника, а саме: 

Maxima Hoit Start Green PCR – 25 мкл 

Sense primer – 1мкл 

Anti-sense primer – 1 мкл 

ss III RT/ Platinum – 2 мкл 

Template RNA – 3 мкл 

Н2О – 18 мкл 

Дана пара праймерів ампліфікує ділянку розміром  500 пари неклеотидів 

Параметри реакції (температурний режим):  

 1 цикл 30 сек при 60 ºC 

1 цикл 2 сек при 94ºC 

94ºC – 15 сек 

55ºC – 30 сек      30 циклів 

68ºC – 30 сек 

1 цикл 5 сек при 68 ºC 

 

6.4.14. Електрофорез нуклеїновових кислот 

 

Аналіз  тотальної РНК, отриманої в результаті виділення зі зразків рослин, 

та аналіз продуктів ПЛР-ампліфікації проводили за допомогою електрофорезу в 

1,% розчині агарози з додаванням бромистого етидію в концентрації 0,5 мкг/мл 

[132]. 

Застосовували такі розчини: 

1. Електрофорезний буфер: 

Тріс-борат ( ТВЕ) 0,089 М Тріс – 54 г 

0,089 М борна кислота – 27,5 г 

0,0002 М ЕДТА – 3,72 г 

рН = 8,0 
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2. Буфер зразка: водний розчин 0, 25% ( об'єм/вага) бромфенолового 

синього та 40% ( об'єм/вага) сахарози 

Для детекції нуклеїнової кислоти використовували бромистий етидій в 

концентрації 0,5 мкг/мл в гелі. 

При постановці електрофорезу, до 5 мкл проб вносили 3 мкл буферу 

зразку. Проби вносили по 8 мкл в кожну лунку гелю під електрофорезний буфер. 

Електрофорез проводили на приладі фірми "Vagos" ( Литва) в режимі 15 

В/см протягом 30 хв з використанням стандартних маркерів GeneRuller 100 

bpDNA Ladderplus ( Fermentas, США) та з подальшим фотографуванням гелів в 

ультрафіолетовому світлі [128, 133].  

 

6.4.15. Сиквенування нуклеїнової кислоти  

 

Встановлення нуклеїнової послідовності гена капсидного білка Cucumber 

mosaic virus Zycchini yellow mosaic virus та Watermelon mosaiс virus 2 проводили 

після ампліфікації даного гену. Отримані продукти ампліфікації (к ДНК) 

очищали за допомогою Gel Using Mini Elute Columns (Qiagen, Великобританія). 

Сиквенування очищених ампліфікованих фрагментів проводили на аналізаторі 

Applied Biosystems 3730x1 DNA Analyzer з використанням Big Dyeterminators, 

version 3.1 (Applied Biosystems, USA) [129] . 

Ідентифікацію та порівняння отриманих ділянок проводили за допомогою 

системи BLAST - (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Вирівнювання фрагментів 

проводили за допомогою програмного пакету GENEDOC. Філогенетичний аналіз 

– за допомогою програмного пакету PHYLIP. Для перевірки достовірності 

побудованих дерев застосовували бутстреп тест (bootstrap) з 1000 бутстреп 

реплікаціями. Філогенетичні дерева конструювали методом NJ( найближчих 

сусідів) та максимуму пар симонії. Філогенетичні дерева були візуалізовані за 

допомогою TREEVIEW [130]. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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6.4.16.  Побудова філогенетичних дерев за допомогою програми MEGA 

 

1. У програмі MEGA вбудований WЕВ-браузер, за допомогою якого можна 

безпосередньо завантажувати послідовності з GenBank у форматі FASTA та 

одразу додавати їх до інших послідовностей для проведення вирівнювання. Для 

відкриття браузера у вікні Alignment знайдіть Show Web Browser. У рядку 

пошуку потрібно написати Nucleotide та назву вірусу. 

2. Знайшовши у браузері програми необхідну послідовність натисніть 

Addto Aligment для вилучення бази послідовності та додавання її до 

вирівнювання. 

3. Вирівнюємо, нажимаємо Edit потім Select All потім Aligment потім 

Aignе By Crustalw та нажимаємо ОК. 

4. Зберігаємо вирівняні послідовності, нажимаємо в меню Dataта 

вибираємо Save Session. Та зберігаємо у форматі MEGA (meg.) за допомогою 

меню Data ->Export Aligment->MEGA Format. При збереженні файлу програма 

задає питання, чи є дані послідовності білок-кодуючими. 

5. У меню File основного контекстного меню в меню програми оберіть 

пункт Open Data та відкривайте необхідний файл (meg.) для подальшої роботи. 

6. У меню Phylogeny Construct Phylogeny оберіть метод побудови дерев 

наприклад, Neighbor-Joining( NJ) [131]. 

 

 

  6.4.17. Статистична обробка результатів 

 

Для статистичної оцінки значущості отриманих результатів застосовували 

метод бутстреп-аналіз (Bootstrap) з кількостю реплікацій 100-1000 [138]. Також 

було використано можливості програмного забезпечення Microsft Excel та 

MEGA 6.0 [139]. 

Статистична обробка результатів проводилася з вирахуванням 

стандартного відхилення [140]. 
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                                          E = E ± aσ 

                            E = ( E1 + E2 + … + Ei) / i 

                            A = | Emax – E | = | Emin – E |, 

де Е – достовірне значення екстинкції; Е – середнє арифметичне виміряних 

значень екстинкції Е1 … Еі; σ – стандартне відхилення.                                                
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РОЗДІЛ 7. Вірусні хвороби рослин родини Cucurbitaceae, що 

циркулюють на території України  

 

Найнебезпечнішими збудниками захворювань рослин родини 

Cucurbitaceae  є віруси, які зумовлюють спочатку пригнічення розвитку, а 

згодом і загибель рослин. 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 Cucumber mosaic virus (CMV), Zucchini yellow mosaic 

virus (ZYMV) та Watermelon mosaiс virus 2 (WMV 2 ), тому інколи дуже важливо 

своєчасно виявити їх.  

Сучасна діагностика вірусних хвороб рослин, зокрема, родини 

Cucurbitaceae є актуальним завданням практичної вірусології  [4,5]. 

Дослідження біологічних особливостей вірусів має практичне значення 

оскільки надає підстави для розробки ефективних засобів боротьби з 

хворобами вірусної етіології. 

Оскільки інкубаційний період вірусних  інфекції зазвичай при 

системному типі триває від 7 до 24 днів, потрібно проводити відбір молодих 

рослин при наявності справжніх листків та дорослих рослин. Внаслідок того, 

що до вірусів більш сприйнятливі молоді тканини рослин та враховуючи 

транспорт вірусу по рослині, тому потрібно відбирати листки як середнього, 

так і верхнього ярусу з вірусними симптомами. Відбір під час дозрівання 

плодів є також доцільним при наявності вірусоподібних симптомів. 

Протягом 2011-2014 років було  відібрано та протестовано 311 зраків 

рослин родини Cucurbitaceae. Для досліджень були відібрані зразки рослин 

огірків, кабачків, цукіні, гарбузів, динь, кавунів з агроценозів наступних регіонів 

України: Автономної Республіки Крим, Вінницької, Запорізької, Київської, 

Кіровоградської, Одеської, Львівської, Полтавської, Черкаської і Чернігівської 

областей (рис. 7.1). Рослинні зразки відбирали шляхом візуального обстеження 

рослин на наявність вірусних симптомів. Для досліджень використовували 



58 

 

листки середнього або верхнього ярусу та плоди рослин. Відібрані рослини мали 

видимі симптоми – мозаїку, некрози, хлорози, деформацію листової пластини та 

деформацію плодів (рис. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7).  

  

 

 

Рис.7.1. Регіони України, де відбирали рослини родини Cucurbitaceae для 

досліджень  
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Рис. 7.2. Темно-зелене здуття листкової пластинки на рослинах Сucurbita pepo 

 

 

 

Рис.7.3 Бугроподібні нарости на шкірці плоду Сucurbita pepo 
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Рис. 7.4. Плями з зеленою облямівкою на шкірці плоду Сucurbita pepo 

 

 

 

Рис.7.5. Нитчастість листкової пластинки на рослинах Сucurbita pepo 
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Рис. 7. 6. Темно-зелена міжжилкова мозаїка на рослинах Сucurbita pepo 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.7.7. Темно-зелені пухирчасті здуття шкірки плоду Cucumis sativus 
 

 



62 

 

Симптоми, що спостерігали на рослинах різних сортів, були подібними до 

симптомів, які викликають віруси, що уражують рослини родини Cucurbitaceae. 

До таких вірусів належить вірус огіркової мозаїки, вірус мозаїки кавуна-2 та 

вірус жовтої мозаїки цукіні та багато інших. Характерною особливістю даних 

вірусів є їхня специфічність до рослин родини Cucurbitaceae. Але подібність 

симптомів на рослинах не дозволяє чітко визначити вид вірусу.  

        Візуальне спостереження зовнішніх симптомів ураження є досить 

ненадійним методом виявлення та діагностики вірусних інфекцій, оскільки 

прояв симптомів вірусного ураження залежить, головним чином, від взаємодії 

вірусу та хазяїна. Крім того, досить часто штами одного й того ж вірусу здатні 

викликати різні симптоми на рослинах одного виду, змінюючи при цьому 

зовнішні прояви від надчутливості до безсимптомного носійства вірусу. На 

прояв симптомів, крім того, впливають умови вирощування рослин і наявність 

супутньої інфекції. Подальші дослідження були спрямовані на встановлення 

виду вірусу за допомогою імуноферментного аналізу. Перевагою серологічних 

реакцій є надійність та швидкість отримання результату. 

        У наших дослідженнях при тестуванні 311 зразків використаний 

імуноферментний аналіз у модифікації «сендвіч» (рис.7.8). Зразки аналізувалися 

на наявність антигенів наступних вірусів: 

- Cucumber mosaic virus – вірус огіркової мозаїки; 

- Watermelon mosaic virus 2 – вірус мозаїки кавуна 2; 

- Zucchini yellow mosaic virus – вірус жовтої мозаїки цукіні. 

           

 

 

http://pvo.bio-mirror.cn/descr267.htm
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Рис. 7.8. Результати тестування рослин родини  Cucurbitaceae методом ІФА на 

наявність вірусних антигенів 

 

Аналізуючи отримані результати, можна говорити, що із 311 досліджених 

зразків рослин родини Cucurbitaceae  141 зразок мав позитивний результат: з 

тест-системою до Cucumber mosaic virus (13-зразків), Watermelon mosaic virus 2 

(79-зразків) та Zucchini yellow mosaic virus (49-зразків). 

Слід відмітити, що рослини, інфіковані CMV, було діагностовано 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 агроценозах Київської, Вінницької, Полтавської, Черкаської, 

Одеської та Автономної Республіки Крим. CMV, ZYMV та WMV 2 виявлені 

були у вигляді моноінфекції з поодинокими випадками змішаної інфекції. 

Для дослідження за допомогою електронної мікроскопії були відібрані 

плоди з симптомами деформації та рослини огірків, кабачків, цукіні, патісонів, 



64 

 

кавунів, гарбузів та динь з вираженими симптомами вірусного ураження, які 

дали позитивний результат при проведенні ІФА.  

Для прямого виявлення вірусів було застосовано метод електронної 

мікроскопії/ 

Дослідження морфології віріонів здійснювали за допомогою електронного 

мікроскопа JEOM-1400 при збільшенні 30 тис., в якості контрастера 

використовували 2% ураніл ацетат. При електронно-мікроскопічних 

дослідженнях зразків рослин було виявлено паличкоподібні вірусні частки 

розміром 730 х 11 нм характерні для WMV-2 (із рослин Сucurbita pepo, Citrullus 

lanatus) та 750 х 11 нм характерні для ZYMV (із рослини Сucurbita pepo), що за 

літературними даними характерно для вірусів роду Potyvirus  та сферичні вірусні 

частки розміром 29 нм CMV (із рослин Cucumis sativus) для вірусів роду 

Cucumovirus,  що повністю співпадає з літературними даними (рис. 7.9, 7.10, 7.11 

). 

 

Рис. 7.9. Електронно-мікроскопічне зображення вірусу мозаїки кавуна 2 Citrullus 

lanatus 
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Рис. 7.10. Електронно-мікроскопічне зображення вірусу жовтої мозаїки цукіні 

Сucurbita pepo 

  

Рис.7.11. Електронно-мікроскопічне зображення вірусу огіркової мозаїки із 

рослин Cucumis sativus 

Таким чином, за результатами ІФА виявлено наявність антигенів вірусів 

родів Cucumovirus (CMV) і Potyvirus (ZYMV та WMV 2) у зразках рослин 
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родини Cucurbitaceae. Встановлено, що віруси в основному детектувалися у 

вигляді моноінфекції з поодинокими випадками змішаної інфекції. Змішана 

інфекція зустрічалася у вигляді поєднанні 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 рослин родини Cucurbitaceae, а саме представників вірусів 

роду Cucumovirus (CMV) і роду Potyvirus (ZYMV та WMV 2) в досліджуваних 

областях України. 

Дані описані в цьому розділі опубліковані автором в наступних 

друкованих працях [ 143, 144 ]. 
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РОЗДІЛ 8 Біологічні властивості CMV, ZYMV та WMV 2 

 

Віруси відрізняються за здатностю інфікувати різні рослини: кількість 

чутливих рослин варіює у різних вірусів. Вірусну інфекцію можна спостерігати 

на зовнішньому вигляді рослини, хоча це є відображенням внутрішньоклітинних 

змін, викликаних вірусів. Рослини-індикатори – це рослини, які дають чітку 

специфічну реакцію на даний вірус, що відрізняється від реакцій цієї рослини на 

інший вірус. 

Біологічне тестування здійснювалось на рослинах – індикаторах Cucumis 

sativus сорту “Аист”, “Конкурент” та  “Джерело”, Cucurbita pepo сорту 

“Арабатський” та Cucumis melo сорту “Золотистая”, а також Gomphrena globosa,  

Chenopodium amaranticolor, C. ambrosioidum, C. urbicum,  Nicotiana debneyi, N. 

rustica,  Phаseolus vulgaris. Інфікування проводили вірусовмісними зразками 

рослин з Полтавської , Одеської, Херсонської, Харківської, Донецької та 

Київської областей. На рослинах спостерігалися видимі симптоми – мозаїка і 

деформація листової пластини та деформація плодів. 

Під час проведення обліку результатів на рослинах – індикаторах 

(Таблиця 8.1), уражених вірусовмісним матеріалом, були виявлені такі 

симптоми, як мозаїка та некрози листової пластини, які є характерними для 

досліджуваних вірусів роду Potyvirus (Рис. 8.1, 8.2, 8.3, 8.5). Контрольні  рослини 

не містили жодних симптомів (Рис. 8.4, 8.6). Рослини-індикатори Cucumis sativus 

сорту “Аист”, “Конкурент” та “Джерело”, Cucurbita pepo сорту “Арабатський” та 

Cucumis melo сорту “Золотистая” уражували ізолятами CMV, які було виділено 

Вінницької, Київської областей. Рослини Gomphrena globosa, Chenopodium 

amaranticolor, C. ambrosioidum, C. urbicum уражували ізлятом ZYMV, який було 

виділено із Полтавської області. Рослини Nicotiana debneyi, N. rustica, Phаseolus 

vulgaris уражували ізлятами WMV-2, який було виділено із Одеської області.  
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Таблиця 8.1 

Реакція рослин-індикаторів на інокуляцію їх ізолятами CMV, ZYMV та WMV-2 

Рослина-індикатор Симптоми  

Власні дані Літературні дані  

1.Cucumis sativus 

сорту “Аист”, 

“Конкурент” та 

“Джерело 

2.Cucurbita pepo 

сорту “Арабатський” 

 

 3.Cucumis melo 

сорту “Золотистая” 

 

 

 4.Gomphrena 

globosa L. 

 

5.Chenopodium 

amaranticolor 

6.C. urbicum 

 

7.Nicotiana debneyi 

 

8.N. rustica  

 

9.Phаseolus vulgaris 

1. Жовто-зелена мозаїка, 

деформація листової 

пластинки, некрози 

 

2. Жовто-зелена мозаїка 

листової пластини 

 

3. Некрози, деформація 

листової пластини 

 

 

4. некрози на листовій 

пластині, загибель 

рослини 

5.Мозаїка, пошкодження 

листової пластини 

6. Деформація листової 

пластинки 

7. Мозаїка листової 

пластини 

8. Жовто-зелена мозаїка 

листової пластини 

9. Некрози на листковій 

пластинці 

1. Жовто-зелена мозаїка і 

деформація листової 

пластинки, некрози [33] 

 

2. Жовто-зелена мозаїка і 

деформація листової 

пластини, некрози [32] 

3. Хлоротичні місцеві 

пошкодження, мозаїка, 

некрози, деформація 

листової пластини [32] 

4. Некрози, загибель 

рослини [30] 

5. Чіткі пошкодження 

листкової пластини [30] 

6. Некрози, деформація 

листової пластинки [33] 

7. Деформація листової 

пластини , мозаїка [30] 

8. Пошкодження листової 

пластинки, мозаїка [22, 

33] 

9. Некрози, хлорози та 

зупинка росту [32] 
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Рис 8.1. Симптоми жовто-зеленої мозаїки та некрози на рослині Cucumis sativus  

сорту “Джерело” після ураження WMV 2  

 

 

 

 

Рис. 8.2. Контрольна рослина Cucumis sativus. 
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Рис. 8.3. Жовто-зелена мозаїка листової пластини рослини Nicotiana debneyi 

після ураження ZYMV  

 

 

 

Рис. 8.4. Контрольна рослина тютюну Nicotiana debneyi 

 

Для подальшого дослідження рослин-індикаторів на наявність вірусних АГ 

використовували метод імуноферментного аналізу у модифікації “сендвіч”. 

Результати ІФА наведені в діаграмі (Рис. 8.5). 
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Рис. 8.5. Результати виявлення антигенів CMV, ZYMV та WMV-2 в рослинах-

індикаторах за допомогою ІФА 

 Зразки: №1-Cucumis sativus сорту “Аист”; №2- “Конкурент”; №3-  

“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. 

Отже,  імуноферментний аналіз 11 рослин-індикаторів дав позитивний 

результат з сироватками до Cucumber mosaic virus, Zycchini yellow mosaic virus та 

Watermelon mosaiс virus 2. Біологічне тестування підтверджує інфекційну 

природу виділених ізолятів CMV, ZYMV та WMV-2, оскільки уражені рослини-

індикатори проявляли характерні симптоми вірусної етіології. 
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РОЗДІЛ 9 Фізико-хімічна та серологічна характеристика ізолятів CMV, 

ZYMV та WMV 2 

 

Для виділення вірусів використовували зразки рослин, що дали 

позитивний результат у імуноферментному аналізі. Виділення та очищення 

вірусних препаратів проводили за допомогою методу диференційного 

центрифугування поєднуючи чергування циклів низькошвидкісного та 

високошвидкісного центрифугування. Концентрацію та чистоту вірусних 

препаратів вимірювали спектрофотометричним методом за співвідношенням Е 

260 / Е 280. Порівняння отриманих значень оптичної густини (Е) 1,07 для ZYMV  

та 1,1 для WMV 2 з табличними показниками (1,15 – ZYMV, 1,20 - WMV 2 та 

CMV – 5,0) показало, що отримані препарати є досить чистими. Концентрація 

вірусного препарату для CMV становила 4 мг/мл, для WMV 2 становила 3,9 

мг/мл, та для ZYMV становила 3 мг/мл. 

       Для визначення молекулярних мас капсидних білків CMV, ZYMV та WMV 2 

було проведено електрофорез білків в поліакріламідному гелі (ПААГ) за Леммлі 

[98]. 

       Електрофоретичні дослідження виявили по одному структурному 

компоненту з молекулярною масою близько 34±0,5 кДа для WMV 2 і 36±0,5 кДа 

для ZYMV та близько 24±0,5 кДа, що відповідає молекулярній масі капсидного 

білка Cucumber mosaic virus. 
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Рис. 9.1.   Електрофореграма капсидного білка CMV.                                  

  1 – маркерні білки  

      2 – капсидний білок CMV  

 

Для ідентифікації вірусних ізолятів було проведено імуноферментний 

аналіз з діагностичними антисироватками до CMV та WMV 2 

Після ідентифікації вірусу була проведена робота у напрямку отримання 

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

2. 

Якість АС перевіряли визначенням титру та специфічністю до відповідних 

антигенів. Під титром 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. 

Титри та робоче розведення антивірусної сироватки встановлювали 

методом непрямого імуноферментного аналізу (рис 9.1).  
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Рис.  9.2. Встановлення титру антивірусної сироватки до CMV. 

Отже, робоче розведення отриманої антисироватки становило 1:4000 при титрі 

1:64000. 

 

 

Рис. 9.3.  Встановлення титру антивірусної сироватки до WMV 2  

 

Отримано поліклональну антисироватку до WMV 2, робоче розведення 

якої становило 1:4000 при титрі 1:64000 (рис. 9.3 ). 
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Очищені вірусні препарати використовувались для отримання відповідних 

антивірусних сироваток. Отримано поліклональну сироватку до CMV,  робоче 

розведення отриманої антисироватки становило 1:4000 при титрі 1:64000. Робоче 

розведення отриманої антисироватки  для WMV 2 становило 1:4000 при титрі 

1:64000. Сецифічність сироватки підтверджували відсутністю реакції з 

компонентами соку здорової рослини. 

Таким чином, отримані поліклональні кролячі антисироватки дають нам 

можливість створення власних тест-систем для діагностики  вірусів. 
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РОЗДІЛ 10 Філогенетичний аналіз генів капсидних білків українських 

ізолятів   

              10.1. Філогенетичний аналіз ділянки геному капсидгого білка 

Watermelon mosaiс virus 2  

               

Проводили виділення тотальної РНК з ізольованих нами вірусів. Для 

виділення тотальної РНК використовували рослини Cucurbita pepo, з агроценозів 

АРК,  Полтавської обл.  (рис  10.1) використовували комерційний кіт RNeasy 

Plant Mini kit (Qiagen, Великобританія). Візуалізацію результатів виділення РНК 

здійснювали за допомогою горизонтального електрофорезу у 1 % агарозному 

гелі. 

                                            1           2            

 

Рис. 10.1. Електрофореграма тотальної РНК, виділеної із зразків рослин 

Сucurbita pepo. 1-тотальна РНК, виділена з листя Сucurbita pepo із Полтавської 

обл, 2- тотальна РНК, виділена з листя Сucurbita pepo із Автономної Республіки 

Крим. 

Для проведення зворотньотранскрипційної полімеразної ланцюгової 

реакції (ЗТ-ПЛР) було використано специфічні праймери до ділянки РНК, яка 

кодує капсидний білок французького штаму WMV 2 WMV–Fr [87]: 
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forward праймер – 5´GAATCAGTGTCTCTGCAATCAGG-3´;  

reverse праймер – 5´ATTCACGTCCCTTGCAGTGTG-3´ 

Дані праймери комплементарні ділянкам нуклеотидів 8926–8948 і 9727–9747 

геному і ампліфікують фрагмент розміром 825 п.о. (рис. 10.2), який кодує 

капсидний білок вірусу [89].  

 

Рис. 10.2.  Електрофореграма отриманого продукту кДНК українського 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 віруса 

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

Філогенетичну спорідненість українських ізолятів вірусу мозаїки кавуна 

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

WMV 2 встановлювали шляхом порівняння ділянки нуклеотидного сиквенсу, що 

відповідає гену капсидного білка вірусу. Для проведення аналізу нами було 

відібрано в Генбанку 23 послідовності штамів та ізолятів WMV 2 (табл.10.1).  

 

 

 

WMV-2 M 



78 

 

Таблиця 10.1 

Штами і ізоляти WMV 2 з Генбанку, які використовували для філогенетичного 

аналізу 

Назва 

штаму/ ізоляту 

Реєстраційний 

номер 

послідовності 

Джерело виділення Країна 

штам WMV-Fr AY437609 не вказано Франція 

штам W AF322376 Cucumis melo Пакистан 

ізолять СНІ02-481 HQ384216 Dendrobium anosmum 

(orchid) 

Китай 

штам PK AB218280 Cucumis melo Пакистан 

штам WMV-CHN DQ399708 Citrullus lanatus Китай 

штам Tonga L22907 Cucumis melo Тонга 

штам Watermelon AB369278 Cucumis melo Південна 

Корея 

штам Habenaria  AB001994 Habenaria radiata Японія 

ізолят Shiraz CQ421161 Summer squash Іран 

ізолят KER.KE.1 EU667644 Cucumis melo Іран 

ізолят Kh.S.Nah JN166711 Cucumis melo Іран 

ізолят ESF.GA.2 EU667634 Cucurbita maxima Іран 

ізолят IRO2-54 EU660584 не вказано Іран 

ізолят MAL99.4 AJ579523 Cucumis melo Іспанія 

ізолят USA D13913 не вказано США 
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                                                                                                               Табл. 10.1 

ізолят RS-22 JX028595 Cucurbita pepo, CША 

ізолят HQ11-66 JX028594 Cucurbita pepo, var 

ozarkana 

США 

ізолят FMFOO-LL2 EU660578 не вказано Франція 

ізолят СO5-337 EU660589 не вказано Франція 

ізолят WMV-GN FJ628395 Cucurbita pepo Польща 

ізолят TURK91 EU660579 не вказано Туреччина 

ізолят СHI87-620 EO660580 не вказано Чилі 

 

Після сиквенування кДНК українських ізолятів Watermelon mosaiс virus 2 

проводили порівняння сиквенованих нуклеотидних послідовностей капсидного 

білка українських ізолятів WMV 2–2g–Ukr і WMV 2–4k–Ukr між собою та з 

такими ж відомих штамів і ізолятів WMV 2. 

Філогенетичний аналіз на основі вирівнювання в CLUSTAL W дозволив 

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

10.3). 
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Рис. 10.3. Філогенетичне дерево, побудоване за результатами аналізу 

нуклеотидних послідовностей гену капсидного білка штамів та ізолятів WMV 2 

методом Neighbor-Joining на основі моделі Tamura-Nei, 1000 бутстреп 

реплікацій. Числа показують відсоток бутстрепу. СК– субкластер, К – кластер. В 

якості кореня філограми використано ізолят Nt-2 (JF7924410) вірусу жовтої 

мозаїки цукіні (Zucchini yellow mosaic virus, ZYMV). 
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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 та ізоляти із Франції (FMF00-LL2, C05-337), 

Іспанії (MAL99.4), Туречини (TURK 91), Чилі (CHI02-481), Ірану (ESF.GA, 

Kh.S.Nah, 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. 

Отже, виходячи з отриманих результатів можна сказати, що коло 

найвірогідніших країн, звідки можуть походити або, навпаки, куди були завезені 

українські ізоляти досить широке. Така ситуація може бути пояснена експортно-

імпортними відносинами України з цими країнами і активним обміном 

сільськогосподарською продукцією. 

Таким чином, результати нуклеотидного сиквенсу генa капсидного білка 

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

відомими штамами і ізолятами WMV 2. Відсоток гомології між українськими 
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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. Oтже, схожість чи навпаки, різниця у нуклеотидній послідовності 

ізолятів, пов’язані саме з їх географічним розташуванням, що є одним із 

детермінуючих факторів штамоутворення. 

 

10.2. Філогенетичний аналіз ділянки генома капсидгого білка Zucchini 

yellow mosaic virus  

 

На сьогодні для вірусу жовтої мозаїки цукіні в базі даних GenBank наявні 

нуклеотидні послідовності близько 400 штамів і ізолятів. Як відомо з 

літературних джерел мінливість у потівірусів спостерігалася частіше на N-кінці 

ділянки капсидного білка, ніж на ділянці Nib [4]. Селективний тиск для обох 

ділянок відрізняється синонімічною і несинонімічною відстанню, яка становить 

близько трьох замін на N-термінальній ділянці капсидного білка і яка є у десять 

разів більшою для Nib/СР ділянки. 

Для виділення тотальної РНК використовували Сucurbita pepo з 

Полтавської обл. (ZYMV-10G), Cucumis melo з Вінницької обл. (ZYMV-10P), 

Citrullus lantanus з Черкаської обл. (ZYMV 38/14),  Сucurbita pepo з Полтавської 

обл. (ZYMV 5/13) і Cucumis melo з Черкаської обл. (ZYMV-В).  Після візуалізації 

РНК п'ятьох українських ізолятів проводили зворотньотранскрипційну 

полімеразну ланцюгову реакцію (ЗТ–ПЛР).  

Послідовність геному, яку отримано після ампліфікації, перекриває Nib/СР 

сайт розрізання в позиції 8542. Цей фрагмент зазвичай використовується для 

вивчення мінливості потівірусів, тому що N-кінцева ділянка капсидного білка, як 

відомо, сильно варіює, в той час як полімераза залишається більш 

консервативною. Ампліфікація з даною парою праймерів до послідовності 
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геному ZYMV призвела до появи чітких смуг ампліконів заданої довжини (605 

п.о.) (рис. 10.4). 

 

 

 

Рис. 10.4.  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,). 

Для дослідження варіабельності нуклеотидних послідовностей українських 

ізолятів отримані амплікони були сиквеновані. Послідовності були 

проаналізовані за допомогою програми MEGA 6. 

Отримані сиквенси було порівняно з відомими з Genbank послідовностями 

ділянки геному Nib/СР різних штамів та ізолятів. Ці штами та ізоляти було 

знайдено у різних частинах світу і вони відрізняються за своїми біологічними, 

серологічними властивостями та груповою приналежністю. Відсоток подібності 

українських ізолятів з 49 ізолятами з Genbank варіює від 58 до 100% (табл. 10.2) 

Для вирівнювання нуклеотидних послідовностей використовували метод 

CLUSTAL W. Побудову філогенетичних дерев ізолятів проводили за допомогою 

програми MEGA 6, використовуючи метод метод найближчих сусідів (рис.10.5). 
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Таблиця 10.2 

Гомологія ізолятів та штамів  ZYMV обраних для філогенетичного аналізу 

Номер Генбанку Країна Відсоток гомології% 

ZYMV 

38/14 

ZYMV 

5/13 

ZYMV 

10P 

ZYMV 

10G 

ZYMV 

B 

AJ459955 Угорщина 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 

DQ124239 Словаччина 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 

HM072432 Сербія 100 100 100 100 100 

AJ420017 Австрія 100 100 100 100 100 

AJ420018 Словенія 96 96 96 96 96 

AB127936 Пакистан 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 

JX310104 Венесуела 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 

JX310118 Венесуела 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 

JX310109 Венесуела 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 

JX310108 Венесуела 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 

JX310116 Венесуела 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 

JN861004 Франція 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 

D00692 США 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 

HM768195 США 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 

JN861005 Франція 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 

GQ251520 Індія 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 

JF792442 Австралія 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 

JN861006 Мартинія 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 

DQ645729 Іспанія 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8 

D13914 США 90,9 90,9 90,9 90,9 90,9 

AF513551 Китай 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 

JN861008 Франція 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 

EU561044 Польща 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 

AY611022 Китай 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8 

JN861009 Франція 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8 

AF062518 Корея 89,8 89,8 89,8 89,8 89,8 

AY278998 Корея 92 92 92 92 92 

AF486823 Китай 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 

AB004640 Японія 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 

AJ316228 Китай 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 

AF127934 Тайвань 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 

AF127929 Тайвань 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 

AJ429071 Корея 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 

AF014811 Сінгапур 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 

DQ925447 В'єтнам 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

L29569 Реньйон 79 79 79 79 79 

JF792368 Австралія 79 79 79 79 79 

JF797210 Австралія 79 79 79 79 79 

JF792366 Австралія 78,4 78,4 78,4 78,4 78,4 

JF792365 Австралія 79 79 79 79 79 

JF797208 Австралія 76,1 76,1 76,1 76,1 76,1 

AF513552 Китай 79 79 79 79 79 

AY074808 Китай 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 

EF178505 Польща 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 

DQ925451 В'єтнам 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 

AY611025 Китай 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

DQ925448 В'єтнам 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 

AJ889244 Китай 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 

DQ925450 В'єтнам 58 58 58 58 58 
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Рис. 10.5. Філогенетичне дерево побудоване за результатами аналізу 

нуклеотидних послідовностей ділянки геному Nib/СР штамів та ізолятів ZYMV 

методом Neighbor-Joining на основі моделі p-distance, 500 бутстреп реплікацій. 

Числа значення бутстреп підтримки. СК–підкластери (підгрупи), A, B та C– 

групи. В якості кореня філограми використано Bean common mosaic virus ізолят 

MS 1(EU761198). 
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Послідовності гена Nib/СР 5 українських ізолятів і 49 ізолятів з різних 

країн світу аналізували за допомогою програми MEGA 6. Філогенетичний аналіз 

на основі вирівнювання в CLUSTAL W показав, що українські ізоляти 

гомологічні між собою на 100 %, що свідчить про низький рівень варіабельності 

ділянки геному Nib/СР українських ізолятів вірусу жовтої мозаїки цукіні. 

Необхідно відмітити, що українські ізоляти розмістилися у групі А підгрупі 1. З 

літературних даних відомо, що ізоляти ZYMV сформували три різні групи, які 

названі A, B та C; група А була розділена на чотири підгрупи, як це було 

запропоновано G. Romay (2014). 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 

[13]. Українські ізоляти розмістилися у групі А першої підгрупи, яка, як видно з 

філограми, 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%. 

Друга підгрупа вкючає в себе ізоляти із Франції (JN861004), Пакистану 

(AB127936), Тайваню (AF127934, AF127929), Кореї (AJ429071) та Китаю 

(АJ316228). Гомологія нуклеотидних послідовностей ізолятів становила від 76,1 

до 94,3%. 

До третьої підгрупи увійшли ізоляти із США (D13914, HM768195, 

D00692), Франції (JN861005, JN861008), Індії (GQ251520), Австралії (JF792442), 

Мартінії (JN861006), Іспанії (DQ645729), Китаю (AF513551), та Польщі 

(EU561044). Відсоток гомології ізолятів був у межах 90,3 – 94,3%. 

Четверту підгрупу склали ізоляти з Китаю (AY611022, AF486823), Кореї 

(AF062518, AY278998), Франції (JN861009) та Японії (AB004640). Відсоток 

гомології ізолятів становив від 88,1 до 95,5%. 

До другої групи В увійшли ізоляти В'єтнаму (DQ925450), Реньйону 

(L29569), Сінгапуру (AF014811) та Австралії (JF 797208, JF 792365, JF 792368, JF  
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792366). Гомології 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%. 

ZYMV став одним із найбільш економічно небезпечних вірусів для всіх 

баштанних культур. Велике значення має вивчення біологічних, серологічних та 

молекулярних властивостей вірусу. Усе частіше повідомлялося про нові випадки 

появи вірусу жовтої мозаїки цукіні у Канаді, Аргентині, Європі, В'єтнамі, Ірані, 

Австралії, Америці та Чілі. Послідовності гена білка  ZYMV з різних 

молекулярно-генетичних баз даних виявили три основні групи цього вірусу у 

світі. Серологічні дослідження з використанням набору моноклональних антитіл 

показали принаймні 16 серотипів для ZYMV, біологічна мінливість яких 

включає в себе широкий спектр штамів. ZYMV  передається насінням, це може 

бути одним з основних шляхів потрапляння вірусу в Україну і , відповідно, з 

України до інших країн і континентів [13].  

Результати аналізу нуклеотидного сиквенсу  ділянки геному Nib/СР 

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

відомими штамами і ізолятами ZYMV. Відсоток гомології між українськими 

ізолятами та штамами і ізолятами з Генбанку становив від 72,7 до 100%. 

Найбільший відсоток гомології за геном Nib/СР українські ізоляти мали із 

ізоглятами з Австрії (100%), Словенії (96%), Сербії (100%), Угорщини (99,4%), 

Словаччини (99,4%), Венесуели (95,5%), Пакистану (94,5%), Тайваню (93,8%), 

Китаю( 94%), Японії ( 95%), Індії (92%), Франції (94%), США (92%) та Австралії 

(91%). Таким чином, схожість чи навпаки, різниця у нуклеотидній послідовності 

ізолятів, пов’язані саме з їх географічним розташуванням, що є одним із 

детермінуючих факторів штамоутворення. 

Встановлено, що при порівнянні українських ізолятів з вищезазначеними 

відсоток гомології становив близько 94%, таким чином, українські ізоляти 
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ZYMV належать до групи А підгрупи 1. Ця група є найбільш чисельною та її 

представники мають широке географічне розповсюдження. 

 

   10.3. Філогенетичний аналіз гена капсидного білка Cucumber mosaic virus  

 

Для генетичної характеристики популяції CMV та встановлення групової і 

штамової приналежності циркулюючих ізолятів було отримано та 

проаналізовано нуклеотидні послідовності ділянки гена капсидного білка 

ізолятів CMV , виявлених у різних регіонах нашої держави. 

Для здійснення цієї мети спочатку тотальна нуклеїнова кислота була 

виділена із зразків рослин, які продемонстрували позитивний результат в ІФА. 

Після цього було проведено ЗТ-ПЛР з використанням тотальної РНК як матриці 

та праймерів, специфіних до гену капсидного білку CMV. У результаті було 

отримано кДНК розміром 500 п.о. (рис. 10.6). 

 

 

Рис. 10.6. Електрофорез продуктів після ЗТ-ПЛР:  M - маркери (100 bp, 

Fermentas); CMV-1409, CMV-1213, CMV-2114, CMV-514 – продукти розміром 

500 bp 

Після цього провели сиквенування очищених ампліфікованих фрагментів. 

Було отримано нуклеотидні послідовності довжиною 449 п.н. – для ізолятів 

CMV-514, CMV-1213, 445 п.н. – для CMV-1409, 452 – для CMV-2114. Крім того, 

для подальших досліджень було використано часткову секвес нуклеотидну 
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послідовності гена капсидного білка українського ізолята CMV (Ukr-sq13) 

довжиною 432 п.о. (KJ921837). 

Виявлення ізолятів CMV та оцінка їх генетичної варіабельності є 

важливим кроком для контролю вірусних захворювань, особливо якщо перевага 

надається методам із застосуванням генноінженерних підходів [97].  

Філогенетичний аналіз був проведений на основі нуклеотидних 

послідовностей гена капсидного білка ізолятів CMV, виявлених протягом 

вегетаційних сезонів 2009, 2011 та 2014 років (табл. 10.3).  

Таблиця 10.3 

Характеристика українських ізолятів, послідовності капсидного білка яких були 

використані у роботі 

Ізолят Група Рослина Симптоми  Регіон Дата 

CMV-

14/09 

IB огірок сорт 

«Ніженський» 

(Сucumis  

sativum L.)  

Жовта мозаїка  Полтавська 

область 

2009 

CMV-

8 

IB кабачок сорт 

«скворушка» 

(Cucurbita  

pepo L.)  

Жовто-зелена 

мозаїка 

Полтавська 

область 

2011 

CMV-

5/14 

ІА гарбуз (Cucurbita  

pepo L.) 

Скручування 

листків, 

пожовтіння, 

затримка росту 

Львівська 

область 

2014 

CMV-

21/14 

IA кабачок 

(Cucurbita  

pepo L.) 

Світло-зелена 

мозаїка, 

гофрування 

вздовж жилок, 

деформація 

плодів 

Черкаська 

область 

2014 

CMV-

Ukr-

sq13 

IB кабачок сорт 

«домашній» 

(Cucurbita  

pepo L.)  

Темно-зелена 

мозаїка вздовж 

жилок  

Полтавська 

область 

2011 
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Дані ізоляти були виділені із зразків рослин з родин Cucurbitaceae 

(Сucumis sativum L., Cucurbita pepo L.) у Львівській, Черкаській та Полтавській 

областях. Наявність антигенів вірусу в даних зразках була попередньо 

підтверджена в ІФА. 

За ступенем гомології нуклеотидних послідовностей капсидного білка 

українські ізоляти CMV можна поділити на 2 групи, з внутрішньогруповою 

гомологією більше 99% (табл. 10.4). Гомологія нуклеотидних послідовностей 

представників різних груп становила приблизно 92-93%.  

Таблиця 10.4 

Гомологія часткових нуклеотидних послідовностей гена капсидного білка 

українських ізолятів CMV  

 

C
M

V

-1
4
0
9

 

C
M

V

-1
2
1
3

 

C
M

V

-8
 

C
M

V

-5
1
4

 

C
M

V

-2
1
1
4

 

CMV-1409 92,9%     

CMV-8 99,2% 93,7%    

CMV-514 92,9% 99,5% 93,7%   

CMV-2114 92,4% 99,5% 93,2% 99%  

CMV-Ukr-sq13 99,3% 93,8% 100% 93,8% 93,2% 

 

 

Отримані результати вказують на те, що дані ізоляти є представниками 

різних груп CMV, тому на наступному етапі досліджень для встановлення 

групової та штамової приналежності було проведено порівняння українських 

ізолятів з відомими з Генбанку послідовностями гена капсидного білка різних 

штамів (табл. 10.5) за допомогою NCBI/BLAST. Обрані для філогенетичного 

аналізу штами були знайдені у різних країнах, відрізняються за своїми 

біологічними, серологічними властивостями та груповою приналежністю. 
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Філогенетичне дерево було побудоване за допомогою методу найближчих 

сусідів у програмі MEGA 6 з використанням моделі Джукса-Кантора (рис. 10.7).  

 

Таблиця 10.5 

Перелік штамів CMV, обраних для філогенетичного аналізу 

 

Штам 

 

Група 

 

Господар (якщо вказаний) 

 

Номер 

 

Країна 

Twa IA Cucumis melo L. JA585522 Корея 

banana IA Musa acuminata U43888 Ізраїль 

42 CM ІА Сucumis sativum L. 
 

AB3684498 Японія 

I17F ІА Сucumis sativum L. 
 

Y18137 Франція 

ON ІА Momordica charantia L. AB248752 Японія 

PepY ІА Nicotiana benthamiana AB369271 Південна 

Корея 

R II не вказано Y18138 Франція 

SO ІА не вказано AF103992 Японія 

Twa ІА Сapsicum sp. AJ585522 Австралія 

Т19 ІВ  (Cucumis melo L. var. 

Inodorus) 

KP406634 

 

Китай 

Т35 ІВ  (Cucumis melo L. var. 

Inodorus) 

KP406632 

 

Китай 

16  Cucurbita pepo L. EU329007 Тайвань 

22 ІВ Cucurbita pepo L. EU329010 Тайвань 

242 ІА Cucurbita pepo L. AJ585520 Австралія 
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Рис. 10.7. Філогенетичне дерево ділянки гена капсидного білка представників І 

та ІІ груп CMV, побудоване за допомогою методу найближчих сусідів у програмі 

МEGA 6. Еволюційні відстані розраховано з використанням моделі Neighbor-

Joining Джукса-Кантора. Українські ізоляти виділені прямокутниками, бутстреп-

підтримка вказана над гілками. 

На філогенетичному дереві чітко виокремлюються два кластери, які 

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

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 Тайваню (штами 

243, 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. Гомологія нуклеотидних послідовностей українських 

ізолятів і штамів групи ІА варіювала у діапазоні 96-99% для CMV-514,  CMV-

2114 та 92-95% - CMV-1409, CMV-8, i Ukr-sq13 (табл. 10.6). Звідси випливає, що 
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CMV-514,  CMV-2114 є ізолятами групи ІА. Окремий кластер утворювали штами 

ІІ групи. Серед проаналізованих ізолятів не виявлено представників групи ІІ: 

гомологія нуклеотидних послідовностей українських ізолятів з ними становить 

приблизно 73-78%.  

Таблиця 10.6 

Гомологія нуклеотидних послідовностей українських ізолятів CMV та відомих 

штамів з Генбанку 

Штами CMV-514 CMV-2114 CMV-1409 CMV-8 Ukr-sq13 

Група І 

banana  98,4% 98,7% 92,2% 93,3% 93,3% 

I17F 99% 99,4% 92,9% 94% 94% 

ON 97,1% 96,1% 92,9% 94% 94% 

PepY 96,7% 95,7% 93,3% 94,3% 94,3% 

42 CM 98% 97,7% 93,3% 93,6% 93,6% 

242 97% 96,7% 92,2% 93,3% 93,3% 

Twa 97,7% 97,4% 93,3% 94,3% 94,3% 

SO 94,7% 93,6% 98% 99% 99% 

Т19 95% 94% 95,7% 96,7% 96,7% 

Т35 94,7% 93,6% 95,4% 96,4% 96,4% 

16 95,4% 94,3% 95,4% 96,4% 96,4% 

22 95% 94% 95% 96% 96% 

ІІ група 

R 75,6% 74,3% 77,3% 78,6% 78,6% 

LS 74,7% 73,3% 76,5% 77,8% 77,8% 
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Можна припустити, що представники групи ІІ не були детектовані при 

проведенні даного дослідження у зв’язку з наступними причинами. По-перше, 

штами ІІ групи представлені в інфікованих рослинах у низьких концентраціях, 

занадто малих для їх легкого детектування за допомогою ІФА [59]. У порівнянні 

з серологічними методами ЗТ-ПЛР є більш чутливою, проте у нашому випадку 

вона використовувалась лише для зразків, які показали високий титр вірусних 

антигенів CMV у ІФА. 

По-друге, вважається, що штами І групи переважають у порівнянні з 

представниками ІІ групи. Близько 80% популяції CMV представлена штамами І 

групи [18]. Хоча китайські вчені поставили під сумнів дане твердження і у 2008 

році провели порівняльне дослідження конкурентної здатності ізолятів І і ІІ 

групи в уражених рослинах тютюну, використовуючи метод ІФА [60]. При 

цьому враховувались такі показники як частота розповсюдження інфекції та 

співвідношення між кількістю рослин з моноінфекцією та змішаною інфекцією. 

Виявилось, що ізолят ZL ІІ групи є більш конкурентоспроможним, ніж ізолят YQ 

І групи, проте спричинені ним симптоми є слабші при моноінфекції рослин 

тютюну. У той же час ізоляти І групи NX та YQ є сильнішими, ніж представник І 

групи ізолят AG. Автори вказують на те, що поширення штамів ІІ групи 

протягом недавнього часу у Китаї є результатом спрямованої конкуренції 

представників різних груп при змішаних інфекціях.  

По-третє, традиційно вважалось, що штами ІІ групи більш розповсюджені 

в тропічних регіонах [61]. Хоча серед бразильських ізолятів CMV  також не було 

виявлено представників ІІ групи, незважаючи на те, що дослідження 

проводилось на території з тропічним кліматом [62]. Подібні результати було 

отримано також при вивченні CMV у Ірані. У цій країні CMV представлений 

штамами та ізолятам ІА та ІВ підгруп [63]. При чому штами групи ІВ є 

близькоспорідненими до штамів зі Східної Азії, і походять з цієї території. В 

Ірані штами групи ІВ були виявлені відносно недавно, імовірними причинами 

появи їх на території цієї держави можуть бути інтродукція нових сортів 
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культурних рослин, зміни в популяції CMV пов’язані з природними причинами, 

використання контамінованого насіння. 

При порівнянні українських ізолятів, які належать до групи ІА, відсоток 

гомології нуклеотидних послідовностей становив 99-99,5%. Виявлено кілька 

положень, у яких відбулись заміни нуклеотидів. В ізоляту CMV-514 

спостерігається трансверсія С→Т у позиції 429 та 703. Заміна в 703 позиції 

виявлена тільки у CMV-514. Стосовно позиції 429, то з-поміж штамів групи ІА 

нуклеотиди представлені як цитозином, так і тиміном. У всіх українських 

ізолятів, окрім CMV-2114, спостерігається трансверсія Т→С. В інших штамів, у 

тому числі і в типового штаму цієї групи Fny у даній позиції наявний цитозин. У 

ізоляту CMV-2114 спостерігається унікальна трансверсія A→G у позиції 624. У 

інших штамів заміни у цьому положенні не спостерігається. У позиції 751-752 

спостерігається делеція 2 нуклеотидів у ізолятів CMV-2114 і CMV-5/14. 

Серед українських ізолятів групи ІВ найбільша гомологія нуклеотидних 

послідовностей спостерігалась між CMV-Ukr-sq13 та CMV-8 – 100%. Інші 

ізоляти цієї групи відрізнялись поодинокими нуклеотидними замінами. Зокрема, 

в позиції 351 ізолятів CMV-1409 наявний С, а у ізолятів СMV-Ukr-sq13 та CMV-

8 – Т. З-поміж проаналізованих ізолятів переважають штами з тиміном у цьому 

положенні, цитозин наявний лише у представника групи ІА штаму CMV-legume 

(Японія). У позиції 713 ізоляту 4/19 спостерігалась транзиція А→Т. Дана заміна 

є унікальною, оскільки у всіх інших штамів і ізолятів тут наявний аденін. В 

ізолятів CMV-1409 в позиції 685 наявний А, в той же час у ізолятів CMV-Ukr-

sq13 та CMV-8 – G. У інших штамів цієї групи у цій позиції зустрічаються 

обидва нуклеотиди, зокрема, у близькоспоріднених до українських ізолятів 

штамів АВІ, SD та К – тут розташований А, а от у штамів Vir, 16, T35 – G. 

Також нами було проведено порівняння амінокислотних послідовностей 

українських ізолятів. Амінокислотні послідовності не відрізняються як у 

представників однієї групи, так і у представників різних груп, тобто всі заміни в 

нуклеотидних послідовностях гена капсидного білка є синонімічними.  
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На основі всього вищесказаного можна зробити висновок, що популяція 

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

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

генетичної однорідності. 

Ми вважаємо, що генетична різноманітність ізолятів вірусу огіркової 

мозаїки на території України є набагато ширшою, тому для кращого розуміння 

ситуації планується продовження досліджень у цьому напрямку з охопленням 

більшої кількості областей і природних хазяїнів. 

Отже, для молекулярної характеристики ізолятів був використаний 

філогенетичний аналіз ділянок геному відповідних вірусів. 

З відібраних зразків рослин родини Cucurbitaceae отримано кДНК гену 

капсидного білка українських ізолятів WMV 2-2g  і WMV 2-4k . У результаті 

проведеного філогенетичного аналізу та порівняння WMV 2-2g і WMV 2-4k 

відомими ізолятами і штамами із GenBank , було встановлено, що виділені 

патогени споріднені з європейськими ізолятами з Іспанії, Італії та Франції, а 

також зі штамами і ізолятами з Близького Сходу. 

Отримано амплікони ZYMV, розмір отриманого продукту становив 605п.о. 

Філогенетичний аналіз показав, що українські ізоляти представлені  у першої 

підгрупі групи А та є спорідненими з ізолятами із Австрії, Словенії, Сербії, 

Угорщини, Словаччини та Венесуели.  

Українські ізоляти CMV з рослин родини Cucurbitaceae представлені лише 

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

ізолятів виявилися штам SD з Китаю, штам Fny з Японії, штам I17F з Франції та 

banana з Ізраїлю. 

Дані описані в цьому розділі опубліковані автором в наступних 

друкованих працях: [ 145, 146, 147]. 
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РОЗДІЛ 11 Вірусна контамінація насіння рослин родини  Cucurbitaceae  

 

Для перевірки на наявність вірусних антигенів було відібрано комерційні 

сорти насіння огірків, кабачків, цукіні, гарбузів, кавунів та динь. Таким чином, 

нами було протестовано насіння 19 фірм: “Насіння України”, “Елітсортнасіння”, 

“Агроцентр”, “Екола”, “Тирас”, “Світ насіння”, “Флора маркет”, “Шість соток”, 

“ВАССМА”,  “Росток”, “Геліос”, “Примула”, “Гарант”, “Евріка”, “БЕЙО 

ЗАДЕН”,  “Seminis”, “НАСКО”,  “АЕЛІТА”та “ROLTICO”. Кожен сорт насіння 

перевіряли на наявність антигенів CMV та ZYMV. Загалом на наявність вірусних 

антигенів нами було протестовано 88 сортів насіння, 11 з яких – дині, 10 – 

кабачків і цукіні, 4 – гарбузів, 11– кавунів та 52 – огірків (табл.11.1).  Результати 

досліджень показали, що серед перевіреного асортименту насіння огірків, 

кабачків, динь та кавунів 34% виявилося контамінованим вірусними антигенами. 

Спостерігалася наявність антигенів (АГ) 17% CMV та 17% ZYMV (рис.11.1). 

 

 

 

Рис. 11.1.  Результати перевірки різних сортів насіння рослин родини  

Cucurbitaceae на наявність вірусних антигенів (АГ) 
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Таблиця 11.1. 

Перевірка насіння рослин родини  Cucurbitaceae на контамінацію вірусними АГ 

Фірма-

виробник 

 

Вид 

рослини 

Сорт насіння АГ 

CMV  

АГ 

ZYMV  

″Світ насіння″ огірок  ″Аіст″ 0.810 0.089 

″Світ насіння″ кабачок ″Белоплодний″ 0.083 0.421 

″Флора Маркет″ огірок  ″Ласточка F1″ 0.079 0.083 

″Флора Маркет″ диня ″Зваба″ 0.101 0.106 

″Флора Маркет″ диня "Тітовка" 0.084 0.112 

″Тирас″ огірок  ″Отелло F1″ 0.115 0.073 

″Тирас″ огірок  ″Репя F1″ 0.108 0.101 

″Агроцентр″ огірок  ″Анулька ″ 0.110 0.096 

″Агроцентр″ огірок  ″Атлантік F1″  0.701 0.091 

″Агроцентр″ диня "Тітовка" 0.101 0.112 

″Агроцентр″ огірок  ″Феникс″ 0.083 0.087 

″Агроцентр″ огірок  ″Леша″ 0.084 0.108 

″Агроцентр″ огірок  ″Апоміксис 

Коняєвих″ 

0.101 0.079 

″Агроцентр″ кабачок ″Скворушка″ 0.101 0.084 

″Агроцентр″ кавун ″Фотон″ 0.079 0.112 

″Екола″ огірок ″Ізид F1″ 0.073 0.571 

″Екола″ диня ″Золотиста″ 0.083 0.103 

″Екола″ кабачок ″Грибовський" 0.119 0.511 

″Геліос″ диня ″Медовий 

аромат″ 

0.084 0.089 

"ВАССМА" диня "Золотиста" 0.115 0.108 

"ВАССМА" кавун "Астраханський" 0.561 0.098 

"ВАССМА" огірок "Соловей F1" 0.084 0.073 

"ROLTICO" огірок "ALADYN F1" 0.079 0.083 
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                                                                                                           Табл. 11.1. 

Фірма-виробник Вид 

рослини 

Сорт насіння АГ 

 CMV  

АГ 

ZYMV  

"Елітсортнасіння" огірок "Засолочний-65 0.464 0.501 

"Елітсортнасіння" огірок "Далекосхідний 

27" 

0.499 0.089 

"Елітсортнасіння" огірок "Міг" 0.095 0.087 

"Елітсортнасіння" огірок "Ізящний" 0.081 0.098 

"Елітсортнасіння" огірок "Голубчик" 0.079 0.084 

"Елітсортнасіння" кавун "Орфей" 0.089 0.108 

"Шість соток" огірок "Малиш F1" 0.101 0.427 

"Шість соток" огірок "Парад" 0.084 0.112 

"Шість соток" огірок "Кустовий" 0.098 0.107 

"Шість соток" огірок "Зосолочний" 0.101 0.081 

"Шість соток" огірок "Фенікс" 0.111 0.113 

"Шість соток" огірок "Паризький 

корнішон" 

0.109 0.079 

"Шість соток" кабачок "Лялюк" 0.084 0.089 

"Шість соток" огірок "Ніжинський" 0.514 0.098 

"AЭЛИТА" огірок "Малыш" 0.089 0.073 

"Nasko" огірок "Зефір F1" 0.098 0.079 

"Seminis" огірок "Галина F1" 0.081 0.399 

"Насіння 

України″ 

огірок 

 

″Ізид F1 0.521 0.098 
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Табл. 11.1. 

Фірма-

виробник 

 

Вид 

рослини 

Сорт насіння АГ 

CMV  

АГ 

ZYMV  

"Шість соток" огірок "Закусочний" 0.098 0.083 

"Шість соток" кабачок "Лялюк" 0.083 0.491 

"Шість соток" кабачок "Водограй" 0.081 0.098 

 

 

Антигени CMV детектували переважно у насінні фірми “Елітсортнасіння” 

та поодиноко в насінні фірм “Насіння України”, “Агроцентр”, “Шість соток” та 

“Світ насіння”. Щодо антигенів ZYMV то його виявили у насінні фірм  “Насіння 

України”, “Елітсортнасіння”, “Екола” та “Агроцентр”. Таким чином, серед 

комерційного насіння огірків наявний дуже високий відсоток вірус- 

контамінованого насіння і, в основному, це продукція фірми “Шість соток”. 

 Таким чином, підсумовуючи результати досліджень можна зробити 

висновок про серйозну ситуацію з контамінацією вірусними антигенами 

комерційного насіння на ринку України, адже близько 34% перевірених сортів 

виявилися контамінованими вірусами. З огляду на такий стан речей, особливу 

увагу потрібно приділяти передпосівній обробці насіння різними термічними та 

хімічними методами. 

Нами була проведена перевірка антифітовірусної дії відносно CMV 

препарату «Деконекс-50 ФФ», що призначений для дезінфекції різноманітних 

матеріалів та виробів медичного призначення, поверхонь в приміщеннях, 

санітарно-технічного обладнання. «Деконекс-50 ФФ» – дезинфікуючий засіб, що 

є прозорим рідким концентратом і містить 0,5% глутарового альдегіду, 7,5 – 

додецилдиметиламонію та 12% – гліоксаля  як діючої речовини, а також 4% –  

неіоногенних ПАР і 1% суміші ефірних масел. Препарат належить до 4-го класу 

мало   небезпечних речовин. Як уже зазначалось, для дослідження 



102 

 

антифітовірусної дії препарату Деконекс 50 ФФ  було обрано систему: 

«Cucumber mosaic virus– рослини Cucumis sativus». Пошук препаратів відносно 

цього вірусу був зумовлений як надзвичайною шкодочинністю цього патогену 

щодо овочевих культур, так і широким спектром сприйнятливих до нього рослин 

та високою генетичною мінливістю вірусу. До того ж впродовж останніх трьох 

років ми регулярно виявляли CMV у високих титрах на рослинах родини 

Cucurbitaceae. Аналіз рослин огірка сорту «Міг», отриманих з інфікованого 

CMV насіння, обробленого та не обробленого препаратом Деконекс–50ФФ, 

здійснювали на 30-й день вирощування. Внаслідок передпосівної обробки 

препаратом Деконекс– 50ФФ інфікованого CMV насіння за результатами ІФА 

було встановлено пропорційне дозозалежне зниження вірусного навантаження 

(рис. 11.2).  

 

 

 

Рис. 11.2.  Результати  ІФА огірків сорту "Міг" на наявність антигенів 

CMV. 

Перевірено, що оброблене насіння Деконексом в концентраціях 0,5% та 1% 

призводить до зниження вмісту антигенів CMV у рослин.  
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Зниження вмісту антигенів CMV розраховували за формулою:  

                              

           [ 100%-  

         

Дослідження "Деконексу-50ФФ " показало, що  при обробці препаратом 

різної концентрації знижується вірусне навантаження  щодо CMV, який 

передається насінням у покривних тканинах. Таким чином, досліджений 

препарат може бути рекомендований для знезараження CMV у контамінованому 

насінні огірків та для профілактичної обробки насіння овочевих культур. При 

цьому концентрація 0,5% знизила вміст вірусу на 26%, а концентрація 1% - 51%. 

Нами було проведено перевірку антифітовірусної дії препарату Деконекс-

50  ФФ, відносно CMV. Внаслідок передпосівної обробки препаратом Деконекс-

50 ФФ інфікованого CMV насіння за результатами ІФА було встановлено 

пропорційне дозозалежне зниження вірусу. Таким чином, досліджений препарат 

може бути рекомендований для знезараження насіння огірків від CMV та для 

розробки методів профілактики  овочевих культур. 

Дані описані в цьому розділі опубліковані автором в наступних 

друкованих працях: [ 148]. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

Віруси поширені у природі повсюдно, уражують всі вищі організми, є 

субмікроскопічними збудниками хвороб рослин, тварин і людини. В екології 

вірусам відводиться роль фактора, що спричиняє патогенні процеси в 

екосистемах різного рівня, не виключається роль вірусів в еволюції 

біокомпонентів і цілих екосистем унаслідок їх участі у формуванні потоків 

генетичної інформації. Зареєстровано понад 1000 фітопатогенних вірусів, із яких 

щонайменш 500 виявлені в Європі, деякі представлені багатьма штамами, 

описаними раніше як самостійні види. Віруси, що уражують рослини родини 

Cucurbitaceae, належать до роду Tobamovirus, роду Cucumovirus, родини 

Bromoviridae, роду Potyvirus, родини Potyviridae, роду Polerovirus, родини 

Luteoviridae, роду Tospovirus, родини Bunyaviridae тощо. 

На сьогодні інформація стосовно поширення і різноманіття вірусів, що 

уражують представників родини Cucurbitaceae на території України, є дуже 

обмеженою та не містить нових даних [99]. Дослідження у напрямку вивчення 

вірусних захворювань гарбузових культур на Україні проводились в 60 – 80 роки 

і показали наявність лише CMV і WMV 2 переважно в промислових 

агроценозах. Cucumber mosaic virus і Watermelon mosaiс virus 2 були 

найпоширенішими збудниками мозаїчних захворювань баштанних культур в 

Україні і призводили до ураження 85-100% рослин.  

Вірусні хвороби рослин спричиняють значні втрати та зниження якості 

врожаю. Викликаючи серйозні симптоми на рослинах і плодах, вони тим самим 

різко знижують врожайність культур. Дуже часто віруси заражають цілі поля 

сільськогосподарських культур, тим самим наносячи шкоду економіці країни. 

Уражені рослини зменшують кількість врожаю, якість продукції, а дуже часто 

заражена вірусом рослина просто гине. За результатами досліджень, до спектру 

вірусів, що уражують представників родини Cucurbitaceae на території України, 

належать Cucumber mosaic virus (CMV), Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) та 

Watermelon mosaiс virus 2. Протягом 2011-2014 років нами було проведено 
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обстеження рослин родини Cucurbitaceae, що вирощувалися у відкритому грунті 

з наступних регіонів України: Автономної Республіки Крим, Вінницької, 

Запорізької, Київської, Кіровоградської, Одеської, Львівської, Полтавської, 

Черкаської і Чернігівської областей. В результаті досліджень серед 

обстежуваних рослин родини Cucurbitaceae 141 зразок дав позитивний результат 

з тест-системами до Cucumber mosaic virus (13-зразків), Watermelon mosaic virus 

2 (79-зразків) та Zucchini yellow mosaic virus (49-зразків).  

Як вже зазначалося, прояви симптомів інфекційних захворювань рослин 

може бути схожим на симптоми, викликані різними факторами навколишнього 

середовища. Тому наступним кроком було застосовання методу біологічного 

тестування, в результаті якого доведена інфекційна вірусна етіологія виявлених 

захворювань рослин родини Cucurbitaceae.  

Для ідентифікації вірусів методом ІФА використовували комерційні тест-

системи до CMV, ZYMV та WMV 2, які раніше були зареєстровані на рослин 

родини Cucurbitaceae в Україні. Перераховані вище віруси викликають схожі 

симптоми на рослинах, які були виявлені нами. Отже, результати ІФА показали, 

що в відібраних зразках були детектовані антигени CMV, ZYMV та WMV 2. 

Застосовуючи метод трансмісійної електроної мікроскопії у соці хворих 

рослин із симптомами були виявлені ниткоподібні та сферичні частки. Для трьох 

вірусів було визначено розміри, які становлять приблизно 730-760х 11нм та 750 

106 х 11нм та сферичні вірусні частки розміром 29 нм, що повністю співпадає з 

літературними описами щодо досліджуваних нами вірусів. Дані світової 

наукової літератури свідчать про поширеність цих вірусів на рослинах родини 

Cucurbitaceae в усьому світі. Так, ZYMV та WMV 2 на рослинах детектувалися в 

Франції, Ізраїлі, США, Пакистані, Китаі, Тонга, Японії, Ірані, Туреччині, Італії у 

деяких випадках ці віруси зустрічалися у комплексі. Cucumber mosaic virus 

детектується в таких країнах світу як: Ізраїль, Японія, Греція, Австралія, 

Тайвань, Франція, Італія. Варто відмітити, що виділені ізоляти вірусів CMV, 

ZYMV та WMV 2 у перерахованих країнах світу утворювали на рослинах 

родини Cucurbitaceae різноманітні симптоми. В Україні ці віруси викликали такі 
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симптоми, як: мозаїку, некрози, хлорози, різні деформації як на плодах, так і на 

листкових пластинках рослин та спричиняли затримку росту рослин. 

Відомо, що ізоляти і штами одного вірусу можуть відрізнятися за деякими 

зі своїх властивостей. Для повної характеристики виділених нами CMV, ZYMV 

та WMV 2 проводили вивчення їх морфології, кола рослин-індикаторів та маси 

капсидного білків. Дослідження показали, що розміри та морфологія віріонів 

українських томатних ізолятів CMV, ZYMV та WMV 2 є типовими для роду 

Cucumovirus і Potyvirus не відрізняються від цих ознак у огірків, кабачків та 

цукіні ізолятів, описаних в літературі [107].  

Результати нуклеотидного сиквенсу гену капсидного білка українських 

WMV 2 ізолятів вказують на високу подібність їх між собою і з уже відомими 

штамами і ізолятами ВМК. Відсоток гомології між українськими ізолятами та 

штамами і ізолятами з Генбанку становив від 90,7 до 99%. Серед згаданих вище 

– два французьких ізоляти FMFOO – LL2 і СO5–337, італійський ITAOO–G, 

іспанський MAL99.4, турецькі ізоляти TURK91 і W2 та іранські ізоляти Gonbad 

68 і KER.KE.1. Сюди ж увійшов і французький штам WMV– Fr.  

Необхідно відмітити, що український ізолят з АРК, – WMV 2–2k–Ukr 

виявивWMV 2–2k– Ukr виявив 2–4k–Ukr виявився більш близькоспорідненим з 

європейськими ізолятами ніж з українським ізолятом з 107 Полтавської обл. 

WMV 2–2g–Ukr. Відсоток гомології кримського ізоляту відносно європейських 

складав від 99,3 до 99,6% і був найбільшим з французьким ізолятом FMFOO – 

LL2, – 99,6%.  

Найнижчий відсоток гомології 90,7% з українськими ізолятами був у 

штаму Dendrobium з США, ізольованого з рослини Dendrobium anosmum родини 

орхідних. Отже, виходячи з отриманих результатів можна сказати, що коло 

найвірогідніших країн, звідки можуть походити або, навпаки, куди були завезені 

українські ізоляти, досить широке і включає Іспанію, Італію, Францію, а також 

Іран, Туреччину, Ізраїль та Саудівську Аравію. Така ситуація може бути 

пояснена експортно-імпортними відносинами України з країнами 
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Середземномор’я та Близького Сходу і активним обміном 

сільськогосподарською продукцією.  

Відтак вірус мозаїки кавуна міг потрапити до України з країн 

Середземномор’я чи Близького Сходу або ж, навпаки, міг бути занесений туди з 

України. Таким чином, схожість чи навпаки, різниця у нуклеотидній 

послідовності ізолятів, пов’язані саме з їх географічним розташуванням, що є 

одним із детермінуючих факторів штамоутворення.  

Для дослідження українських ізолятів ZYMV використовувалась ділянка 

геному Nib/СР. кДНК після ампліфікації мала розмір 605 п.о. та була 

сиквенована. Філогенетичний аналіз отриманих сиквенсів показав, що українські 

ізоляти гомологічні між собою на 99,7 %, що свідчить про високу подібність 

ділянки геному Nib/СР українських ізолятів Zucchini yellow mosaic virus. 

Відсоток подібності українських ізолятів з 49 ізолятами з Genbank варіює від 

72,7 до 100%. 

 З літературних даних відомо, що ізоляти ZYMV сформували три різні 

групи, які названі A, B та C; група А, до якої входять ізоляти, що мають широке 

поширення, була розділена на чотири субкластери. Українські ізоляти 

розмістилися у першій підгрупі групи А, яка як видно з філограми, включає в 

себе також ізоляти із Австрії (100%), Словенії (96%), Сербії (100%), Угорщини 

108 (99,4%), Словаччини (99,4%), Венесуели (95,5%), Пакистану (94,5%), 

В'єтнаму (100%), Тайваню (93,8%), Китаю( 94%), Японії ( 95%), Індії (92%), 

Франції (94%), США (92%) та Австралії (91%). Таким чином, схожість чи 

навпаки, різниця у нуклеотидній послідовності ізолятів, пов’язані саме з їхнім 

географічним розташуванням, що є одним із детермінуючих факторів 

штамоутворення.  

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 та її 

представники мають широке географічне розповсюдження. 
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 Для молекулярно характеристики ізолятів CMV та встановлення групової 

і штамової приналежності циркулюючих ізолятів було отримано і 

проаналізовано нуклеотидні послідовності ділянки гена капсидного білка 

ізолятів CMV. На філогенетичному дереві чітко виокремлюються два кластери, 

які відповідають I і II групам CMV. Українські ізоляти були представлені лише у 

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

відповідають групам ІА і ІВ. Отже, популяція CMV на території України 

включає представників груп ІА та ІВ, при цьому у виявлених нами ізолятів як ІА, 

так і ІВ груп спостерігається високий ступінь генетичної однорідності. Найбільш 

спорідненими до українських ізолятів виявилися штам SD з Китаю, штам Fny з 

Японії, штам I17F з Франція та banana з Ізраїль. 

 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 антигенів до Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) та 

Cucumber mosaic virus (CMV).  

Результати досліджень показали, що 34% тестованого насіння рослин 

родини Cucurbitaceae виявилося контамінованим вірусами. Спостерігалася 

наявність антигенів (АГ) CMV та ZYMV. Відомо, що вірусні частки можуть 

знаходитися на поверхні насіневої шкірки - це підвищує вірогідність 109 

передачі вірусу насінням. Тому потрібно особливу увагу приділяти обстеженню 

насіння ще до його висівання в грунт.  

Незважаючи 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 інфікованого 
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CMV насіння за результатами ІФА було встановлено пропорційне дозозалежне 

зниження вірусу. Таким чином, досліджений препарат може бути 

рекомендований для знезараження насіння огірків від CMV та для розробки 

методів профілактики овочевих культур. 

 Таким чином, в роботі вперше вивчено штамове різноманіття на 

молекулярному рівні найбільш шкодочинних вірусів на рослинах родини 

Cucurbitaceae, що циркулюють на території України. Використовуючи сучасні 

вірусологічні та молекулярно-біологічні методи, показано поширення в різних 

регіонах України найбільш небезпечних вірусів, які інфікують рослин родини 

Cucurbitaceae. Вперше в Україні проведено філогенетичний аналіз РНК-вмісних 

вірусів рослин, що уражують овочеві культури і є актуальними для економіки. 

 Вперше проведено філогенетичний аналіз кДНК гена капсидного білка 

українських ізолятів WMV 2, які виявилися спорідненими з європейськими 

ізолятами з Іспанії, Італії та Франції, а також зі штамами і ізолятами з Близького 

Сходу. Філогенетичний аналіз показав, що українські ізоляти ZYMV 

представлені у перші підгрупі групи А і є спорідненими з ізоляти із Австрії, 

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

проведенного філогенетичного аналізу українські ізоляти CMV представлені 

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

110 ізолятів виявилися штам SD з Китаю, штам Fny з Японії, штам I17F з 

Франція та banana з Ізраїль.  

Використання результатів роботи. Результати сиквенсів CMV, ZYMV та 

WMV 2 зареєстровано у світовому генетичному банку даних (GenBank), що дає 

змогу використовувати їх у лабораторіях різних країн для порівняння з 

нуклеотидними послідовностями інших штамів даних вірусів. Отримані 

результати по поширенню вірусів в Україні можуть бути використані для 

запобігання розповсюдження вірусів, оздоровлення посадкового матеріалу, 

пошуку стійких сортів та прогнозування виникнення нових штамів патогена.  

Українські ізоляти CMV, ZYMV та WMV 2 поповнили колекцію вірусів 

кафедри вірусології і використовуються для подальшого порівняння їх 



110 

 

властивостей з властивостями нововиділених ізолятів вірусів та залучені як тест- 

об'єкти для вивчення вірусів рослин у навчальному процесі. Отримані 

результати можуть бути використані для вдосконалення методик діагностики 

вірусів овочевих культур в Україні. 
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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 
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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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