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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Існуючі на теперішній час дані щодо біорізноманіття 

та біологічних властивостей фітовірусів базуються в абсолютній більшості на 

вивченні та аналізі вірусів культурних рослин (Будзанівська, 2014). В Україні, 

як і в багатьох країнах світу, важливе місце серед овочевих культур посідають 

томати (Lycopersicon esculentum). Як відомо з сучасних літературних джерел, 

представники виду Lycopersicon esculentum можуть уражуватися більше ніж 50 

вірусами – представниками різних родин та родів, які мають різні біологічні 

характеристики, наприклад шляхи передачі, коло хазяїв, стійкість до умов 

зовнішнього середовища. З іншого боку, в даний час відомо приблизно 25 тисяч 

сортів Lycopersicon esculentum, адаптованих до найрізноманітніших регіонів та 

умов вирощування, які можуть значно відрізнятися між собою за стійкістю до 

різноманітних вірусних інфекцій (Ахатов, 2013). У різних екологічних нішах (і 

в різних країнах) в залежності від особливостей того чи іншого сорту рослини 

та виду (штаму)  вірусу можуть реалізовуватися різні сценарії відносин хазяїн-

паразит (Roossinck, 2013). Сучасний стан розвитку обміну товарними 

продуктами та насіннєвим матеріалом демонструє можливості розповсюдження 

нових штамів (або навіть видів) збудників вірусних захворювань рослин до 

нових екологічних ніш, що свідчить про необхідність постійного моніторингу 

та контролю видового та штамового різноманіття вірусів, які здатні уражувати 

Lycopersicon esculentum. Для Східної Європи найбільш шкодочинними для 

томатів вважаються 7 вірусів – ToMV (Tomato mosaic virus), TMV (Tobacco 

mosaic virus), TSWV (Tomato spotted wilt virus), CMV (Cucumber mosaic virus), 

ToAV (Tomato aspermy cucumovirus), TRV (Тobacco rattle virus) та PMMоV 

(Pepper mild mottle virus). В Україні час від часу проводяться дослідження 

окремих вірусів, які приводять до значного зниження врожаю (Бобир, 1975, 

Руднева, 2012) або викликають раніше неописані симптоми на Lycopersicon 

esculentum (Міщенко, 2013), однак системних досліджень різноманітності та 

поширеності вірусних хвороб томатів до цього часу проведено не було. Тим 

більше немає інформації про молекулярно-генетичні характеристики 

українських ізолятів та результатів їх філогенетичного аналізу. Такі дані 

безсумнівно мають як важливе теоретичне значення (стає можливим 

прослідкувати еволюційні траєкторії тих чи інших вірусів, їхню спорідненість 

та можливі напрямки подальшої еволюції), так і значний практичний інтерес – 

на основі цих даних стає можливим створювати власні сучасні діагностичні 

тест-системи та застосовувати їх для створення стійких сортів.  

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

Дисертаційна робота виконувалась у межах науково-дослідної роботи кафедри 

вірусології ННЦ “Інститут біології” 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). 
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Мета та завдання дослідження. Метою роботи було вивчення 

різноманітності вірусних хвороб Lycopersicon esculentum в Україні і 

молекулярно-біологічна характеристика їх збудників. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

1. Проаналізувати за проявами та симтомами вірусні хвороби 

Lycopersicon esculentum в Україні. 

2. Виділити та ідентифікувати віруси з інфікованих рослин Lycopersicon 

esculentum. 

3. Провести  біологічну характеристику вірусів, виділених з Lycopersicon 

esculentum в Україні. 

4. Проаналізувати насіння Lycopersicon esculentum на наявність вірусних 

антигенів. 

5. Ампліфікувати і сіквенувати ділянки геномів PMMоV, CMV і ToMV 

виділених на території України. 

6. Провести філогенетичний аналіз отриманих ділянок геномів вірусів та 

порівняти з відомими у світі. 

Об‘єкт дослідження – Віруси, які інфікують томат, а саме: ToMV (вірус 

мозаїки томату), PMMоV (вірус м'якої крапчатості перцю), TRV (вірус 

погремковості тютюну), CMV (вірус огіркової  мозаїки). 

Предмет дослідження – молекулярно-біологічна характеристика та 

філогенетичний аналіз вірусів, які інфікують в Україні. 

Методи дослідження. Для виявлення та ідентифікації вірусів 

застосовували візуальне обстеження насаджень, біологічне тестування, 

твердофазний імуноферментний аналіз в різних модифікаціях, електронну 

мікроскопію, електрофорез білків та нуклеїнових кислот, виділення РНК,  

полімеразну ланцюгову реакцію, сиквенування ділянок нуклеїнової кислоти 

виділених ізолятів, філогенетичний аналіз. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Вперше вивчено штамове різноманіття на молекулярному рівні найбільш 

шкодочинних вірусів томатів, що циркулюють на території України. 

Використовуючи сучасні вірусологічні та молекулярно-біологічні методи, 

показано поширення в різних регіонах України найбільш небезпечних вірусів, 

які уражують  томат. Вперше в Україні проведено філогенетичний аналіз РНК-

вмісних вірусів рослин, що уражують томат і є актуальними для економіки. 

Вперше проведено філогенетичний аналіз кДНК гена капсидного білку 

українських ізолятів PMMoV та показано приналежність PMMоV до кластерів 

штамів вірусів Іспанії та Японії. У результаті проведенного філогенетичного 

аналізу та порівняння ToMV -ukr3 з штамами ToMV було встановлено, що 

виділений патоген є спорідненим з штамами ToMV -1-2, ToMV-G26 та ToMV-

G6. Показано, що виявлений ізолят не належить до високошкодочинних 

штамів, які долають стійкість різних видів рослин до цього вірусу. 

Використання результатів роботи. Результати сиквенсів ToMV та CMV 

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. Крім того, вони 
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впроваджені до навчального процесу при викладенні спецкурсу «Еволюція 

вірусів» для побудови та аналізу філогенетичних дерев. 

Практичне значення одержаних результатів. 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. 

Українські ізоляти ToMV, PMMоV та CMV поповнили колекцію вірусів 

кафедри вірусології і використовуються для подальшого порівняння їх 

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.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою 

автора. Постановка задач, опрацювання літературних наукових джерел, 

розробка експериментальних схем та отримання експериментальних даних, 

аналіз та узагальнення результатів, їх статистична обробка, формулювання 

висновків дисертації зроблені автором особисто та під керівництвом наукового 

керівника д.б.н., проф.. В. П. Поліщука. Дослідження біологічних властивостей 

та імуноферментний аналіз здійснено за участю к.б.н. доцента  Т.П. Шевченко, 

філогенетичний аналіз – д.б.н. проф.. І.Г. Будзанівської. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень і 

положення дисертації доповідались та обговорювались на: VІІ Міжнародній 

конференції «Біоресурси та віруси» (Київ, 2013); XІІІ З’їзді товариства 

мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (Ялта, 2013); Х Міжнародній 

науковій конференції студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології", 8-11 

квітня 2014 року, Львів та Міжнародній науковій конференції студентів та 

аспірантів "Молодь і поступ біології", 20-24 квітня 2015 року, Львів. 

Публікації. Результати досліджень представлені в 9 друкованих роботах, з 

них 5 статей у профільних вітчизняних та міжнародних виданнях, затверджених 

ДАК України та 4 тез у матеріалах конгресів, з’їздів та конференцій. Права 

співавторів не порушено. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, 8 

розділів, узагальнення, висновків, списку використаних джерел, що охоплює 

125 найменувань, зокрема 95 латиницею. Робота викладена на 118 сторінках 

машинописного тексту. Фактичний матеріал дисертації подано у вигляді 21 

рисунку і 6 таблиць. Права співавторів не порушено. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Огляд літератури складається з чотирьох розділів, в яких висвітлені питання 

діагностики вірусів, наведені сучасні відомості про філогенетичний аналіз, 

молекулярно-біологічні властивості вірусів основних сільськогосподарських 

культур, використання філогенетичного аналізу для вивчення еволюції вірусів 

рослин. Огляд літератури обґрунтовує доцільність виконання роботи. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Об‘єктами досліджень були віруси, що інфікують томати: ToMV (вірус 

мозаїки томату), PMMоV (вірус м'якої крапчатості перцю), TRV (вірус 
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погремковості тютюну), CMV (вірус огіркової  мозаїки). Для виявлення вірусів 

застосовували візуальне обстеження насаджень. Насадження оглядали весною 

при повному розвитку перших трьох–чотирьох листків, та наприкінці 

вегетативного сезону при дозріванні плодів з метою виявлення можливих 

симптомів вірусних захворювань. Відбирали листки та плоди рослин.  

Дослідження біологічних властивостей вірусів проводили на рослинах-

індикаторах Cucumis sativus L., Phaseolus vulgaris L., Nicotiana tabacum cv. 

Samsun, Chenopodium quinoa Willd., N.occidentalis 37B.  

Роботу виконано у відповідності до Хельсінської декларації (Всесвітня 

медична асамблея, 1964), Міжнародних принципів Європейської конвенції про 

захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших 

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

ЮНЕСКО, 1995), Універсальної декларації по біоетиці та правах людини 

(ООН, 1997), норм Конвенції про захист прав людини у зв’язку з 

впровадженням нових біомедичних технологій, прийнятою у 1997 році у м. 

Ов’єдо (Іспанія) та підписаною Верховною Радою України у 2002 році, Закону 

України № 3447 ІV “Про захист тварин від жорстокого поводження”. 

Для візуалізації віріонів використовували трансмісійну електронну 

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

Ідентифікацію вірусів за допомогою імуноферментного аналізу проводили з 

власними та комерційними тест-системами згідно з рекомендаціями виробника. 

Результати реєстрували на автоматичному ІФА-аналізаторі Stat Fax 2100 

(Awarennes Technology, США) при довжині хвилі 405 нм (для АТ, мічених 

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

перевищував показник негативного контролю. Досліди по кожному зразку 

проводили в трьохкратній повторності. Для порівняння результатів 

використовували середній показник (середньоарифметичне) (Лакин, 1980).  

Для виділення тотальної РНК зі зразків  використовували кіти для 

виділення РНК фірм Invitrogen (США), Promega (США), Qiagen 

(Великобританія), Omega (США). 

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

PCR (Qiagen, Великобританія). Постановка реакції проводилася за 

рекомендацією виробника. Аналіз продуктів ампліфікації здійснювали за 

допомогою електрофорезу в 1% агарозному гелі з використанням стандартних 

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

Сиквенування очищених ампліфікованих фрагментів проводили на Applied 

Biosystems 3730x1 DNA Analyzer з використанням Big Dye terminators, version 

3.1 (Applied Biosystems, США). Ідентифікацію та порівняння отриманих 

послідовностей проводили за допомогою BLAST-аналізу 

(http://www.ncbi.nlm.him.gov). Філогенетичний аналіз – за допомогою 

програмних пакетів PHYLIP (Felsenstein, 1993), DNA-Star, MEGA 4 та 5 

(Tamura, 2011). Для перевірки достовірності побудованих дерев застосовували 

бутстреп тест (bootstrep) з 1000 бутстреп реплікаціями (Felsenstein, 1985). 

Філогенетичні дерева конструювали методом зв’язування найближчих сусідів 

(neighbour-joining, NJ) (Saitou, Nei, 1987) та максимальної правдоподібності 

http://www.ncbi.nlm.him.gov/
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(ML) (Huelsenbeck, 1997). Статистичну обробку результатів досліджень 

здійснювали комп’ютерною програмою Microsoft Excel з врахуванням t 

критерію Ст’юдента. 

Результати досліджень, аналіз та узагальнення отриманих даних 

Вірусні хвороби Lycopersicon esculentum, які циркулюють в Україні 

На рослинах родини Solаnaceae (томаті, перці та баклажані) симптоми 

захворювання спостерігали через місяць – півтора після сівби, у період 

бутонізації. Перші ознаки хвороби проявлялися на молодих листках у вигляді 

жовтуватих плям та просвітління тканини вздовж головних жилок. У 

подальшому на рослинах розвивалися симптоми жовтої або зеленої системної 

мозаїки, з’являлися хлорози та  точкові некрози. При обстеженні рослин 

зустрічались різноманітні симптоми як на листках так і на плодах. На листових 

пластинках спостерігались різні типи мозаїк як за забарвленням (світло-зелена 

та жовто-зелена) так і за розміщенням (прижилкова та міжжилкова мозаїка), 

також спостерігались хлорози та деформації. Бронзове забарвлення листків, яке 

характерне для вірусу плямистого в’янення томатів, не зустрічалось. На плодах 

спостерігались жовті плями неправильної форми або у вигляді кілець. 

Однак подібність прояву симптомів на рослинах не дозволяє чітко 

визначити вид вірусу. Отож, подальші дослідження були спрямовані на 

встановлення виду вірусів, використовуючи сучасні методи ідентифікації. За 

допомогою ІФА у модифікації «сендвіч»  з тест-системами виробництва Loewe 

(Німеччина) було проведено ідентифікацію антигенів семи вірусів у відібраних 

зразках L. еsculentum. У результаті нами було встановлено наявність антигенів 

чотирьох вірусів, а саме - ToMV (вірус мозаїки томату), PMMоV (вірус м'якої 

крапчатості перцю), TRV (вірус погремковості тютюну), CMV (вірус огіркової  

мозаїки). Окремо слід відмітити, що при дослідженні вірусних хвороб L. 

еsculentum здебільшого зустрічалась моноінфекція. 

Отримавши дані результати, можна визначити відсоток ураження зразків 

L. еsculentum вірусними агентами відносно загальної кількості зразків, які були 

задіяні в досліді (рис.1 ). 

 

 

 

Рис 1. Відсоткове 

співвідношення зразків L. 

еsculentum уражених вірусами 

родів Tobamovirus, 

Cucumovirus, Tobravirus в 

різних областях країни 
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Отже, найбільш контамінованими виявились зразки рослини L. еsculentum 

виділені з Київської області, які містили антигени CMV, TRV та ToMV. У 

більшості областей серед дослідних зразків зустрічався ToMV. Антигени 

PMMоV зустрічались тільки у зразках рослин L. еsculentum виділених із 

Житомирської області. Антигени CMV зустрічались тільки у зразках рослин, 

виділених з Київської області. Таким чином, у результаті проведених 

досліджень встановлено спектр розповсюдження вірусів на рослинах L. 

еsculentum. Метод електронної мікроскопії було застосовано для прямого 

виявлення вірусів у зразках Lycopersicum еsculentum, для визначення 

морфології та розмірів вірусних часток. При електронно-мікроскопічних 

дослідженнях зразків рослин L. еsculentum, було виявлено паличкоподібні 

вірусні частки розміром 300±3 х 19±3 нм, що за літературними даними 

характерно для вірусів роду Tobamovirus (рис. 2). Окрім того, було 

візуалізовано сферичний вірус  діаметром 30 нм,  що за літературними даними 

характерно для вірусів роду Cucumovirus (рис. 3). 

 

Рис. 2. Електронно-мікроскопічне 

зображення вірусу паличкоподібної 

форми виділеного із рослини L. 

еsculentum 

 

Рис. 3. Електронно-мікроскопічне 

зображення вірусу сферичної форми 

виділеного із рослини L. еsculentum 

Отже, у ході досліджень нами встановлено, що рослини Lycopersicum 

еsculentum були інфіковані ToMV, PMMоV, CMV та TRV за результатами ІФА 

та ЕМ. При дослідженні вірусних хвороб L. еsculentum здебільшого 

зустрічалась моноінфекція. Найбільш розповсюдженим у наших дослідженнях 

виявився вірус мозаїки томату. Оскільки вірус мозаїки томату передається 

декількома шляхами, а саме механічно, попелицями, насінням, та здатний 

більше 22 місяців зберігати інфекційність у грунті, необхідно задіяти цілий 

спектр методів захисту, а саме: розсаду доцільно вирощувати під склом та 

плівкою або в парниках, які потрібно захищати від попелиць. Контактні 

інфекції, зумовлені ToMV, можна значною мірою зменшити обробкою 
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масляними емульсіями (1,0 %), що не володіють фітотоксичністю. Посадка 

томатів повинна бути закінчена до початку масової появи переносників. Висів 

здорового насіння в грунт дозволяє уникнути контактного зараження ToMV, 

яке нерідко виникає при вирощуванні розсади. Один із дієвих способів 

боротьби з вірусами на томатах – це знищення бур′янів як на полі, так і на 

прилеглих територіях.  

Вірусна контамінація насіння Lycopersicon esculentum 

Передача вірусів насінням відіграє ключову роль у епідеміології даних 

захворювань. Для України актуальними вірусними патогенами, що уражують 

овочеві культури і мають насіннєвий шлях передачі, є AMV (вірус мозаїки 

люцерни), CMV (вірус огіркової мозаїки), PMMоV (вірус м’якої крапчастості 

перцю), TRV (вірус погремковості тютюну), ToMV (вірус мозаїки томату), 

TRSV (вірус кільцевої плямистості тютюну), ToRSV (вірус кільцевої 

плямистості томату) (Ахатов, 2013). Більшість вірусів, що уражують рослини 

родини Solаnaceae,  доволі ефективно передаються насінням. Зважаючи на це, 

особливу увагу потрібно приділяти передпосівному обстеженню насіння з 

подальшим знешкодженням вірусних патогенів у разі їх виявлення. Таким 

чином, вчасна діагностика вірусних інфекцій дасть можливість здійснити 

ефективну обробку інфікованого насіння і, як наслідок, запобігти втратам 

урожаю ( Silva, 2011). 

Був проведений імуноферментний аналіз 10 зразків насіння томату. 

Позитивний результат отримали у 4 зразках (рис. 4.).  

 

 
Рис. 4. Результати проведення ІФА з насінням томату 

 

Для візуалізації вірусу в досліджуваному зразку була зроблена 

електронна фотографія дослідного зразку №3 методом негативного 

контрастування. У результаті проведеного дослідження візуалізовано вірусні 

частки паличкоподібної форми розміром 300±3 х 19±3 нм (рис. 5). 
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Рис. 5. Електронна фотографія 

досліджуваного зразку насіння томату 

 

Результат відповідає розміру представників роду Тобамовірус (300±3 х 

19±3 нм). У подальшому даний зразок був відібраний для отримання кДНК 

капсидного білку. 

Детекція антигенів CMV у насінні Lycopersicon esculentum L. 

Передача CMV за допомогою насіння відіграє основну роль у 

розповсюдженні даного вірусу. Зважаючи на легкість передачі CMV за 

допомогою насіння та активний обмін насіннєвим матеріалом України з 

іншими державами, було здійснено перевірку 16 зразків насіння різних сортів 

Cucumis sativus L. та Lycopersicon esculentum L. на контамінацію антигенами 

CMV. Випадковим чином було обрано насіння, яке було вироблене в Україні і 

доступне для продажу. 

 За результатами ІФА один з десяти відібраних зразків насіння огірків 

контамінований CMV (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Виявлення антигенів CMV у насінні огірків (К+ - позитивний контроль, 

К- – негативний контроль, 1 – Семена Украины, 2 – Флора маркет, 3 – Iberis)  
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Антигени ВОМ були виявлені у насінні сорту «Далекосхідний» 

української фірми «Семена Украины». 

У одному з шести перевірених зразків сортів насіння помідорів було 

виявлено контамінацію ВОМ (рис. 7). Детектовано антигени ВОМ  у насінні 

сорту «Ведмежа лапа», фірма-виробник – «Флора маркет». 

 

 
Рис. 7. Виявлення антигенів CMV у насінні томату за допомогою ІФА (К+ – 

позитивний контроль, К- – негативний контроль 

 

Результати цієї вибіркової перевірки вказують на те, що насіннєва 

передача CMV має місце в Україні та вносить свій внесок у поширення даного 

патогену по території нашої держави. У подальшому для перевірки насіння на 

контамінацію CMV при проведенні сертифікації чи моніторингу можна 

використовувати ІФА або ЗТ-ПЛР. У порівнянні з ІФА ЗТ-ПЛР є чутливішим і 

швидшим методом, але в той же час дорожчим і таким, який потребує 

відповідно кваліфікованого персоналу . 

 

Біологічна характеристика ізолятів вірусів, виділених з Lycopersicon 

esculentum 

Для встановлення інфекційності вірусних часток був застосований метод 

рослин-індикаторів із використанням рослин: Nicotiana tabacum;Capsicum 

sp.;Phaseolus vulgaris. 

На обраних рослинах-індикаторах фіксували появу характерних 

симптомів для вірусів овочевих культур, зокрема на рослинах Nicotiana 

tabacum, що використовувалися для накопичення PMMоV (вірусу слабкої 

крапчатості перцю), спостерігали появу деформації листових пластинок 

верхівки рослини (рис. 8). На рослинах Capsicum sp., які використовувалися 

з метою отримання симптомів PMMoV, фіксували появу некротичних 

кілець (рис. 9). 
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Рис. 8. Симптоми деформації 

листової пластинки Nicotiana 

tabacum, спричинені PMMoV 

Рис. 9. Симптоми некротичних кілець 

на рослині Capsicum sp., 

спричинені PMMoV 

 

На рослинах Phaseolus vulgaris для TRV (вірусу погремковості тютюну), 

спостерігали характерні симптоми, зокрема некрози на листових 

пластинках (рис. 10-11). 

 

 

Рис. 10. Симптоми некротичних кілець 

на рослині Phaseolus vulgaris, 

спричинені TRV 

 

 

 

      Рис. 11. Симптоми некротичних 

кілець на рослині N. rustica, 

спричинені ToMV 

 

Результати проведених досліджень підтвердили інфекційну здатність 

PMMoV, ToMV та TRV. Обрані рослини-індикатори демонстували характерні 

симптоми вірусної етіології, а саме: деформацію листової пластини, некротичні 

плями.  
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Філогенетичний аналіз гена капсидного білка PMMoV (вірусу м'якої 

крапчатості перцю) 

Задля встановлення нуклеотидної послідовності гену капсидного білку 

українських ізолятів PMMoV спочатку проводили процедуру виділення 

тотальної РНК, яку у подальшому використовували у постановці ЗТ-ПЛР. 

Опрацювавши літературні дані, були обрані специфічні праймери до гену 

капсидного білку  PMMoV, з якими і була проведена ЗТ-ПЛР (рис. 12).  

                                                                      М     1       2       

           
Рис. 12. Електрофореграма продуктів ЗТ-ПЛР PMMoV:  

М – маркер (100bp, Fermentas);  

 1 – кДНК гену капсидного білку РММоV (з перцю овочевого); 2 – кДНК гену 

капсидного білку РММоV (з помідору звичайного) 

 

У результаті постановки ЗТ-ПЛР для зразків з перцю овочевого та томату 

звичайного були отримані продукти (кДНК) ділянки гену капсидного білка 

відповідного розміру - 387 bp, які у подальшому використовувалися для 

сиквенування та побудови філогенетичного дерева. 

Оскільки, за результатами ІФА PMMoV був ідентифікований у зразках 

рослин перцю овочевого і томату звичайного, то процедуру виділення 

тотальної РНК, ЗТ-ПЛР, сиквенування та філогенетичний аналіз було 

проведено для обох зразків рослин. 

На сьогодні у світі відомо 13 штамів PMMoV, які були ідентифіковані з 

різних країн, з різних рослин. Оскільки був ідентифікований вірус слабкої 

крапчатості перцю, який раніше не детектували на території України, то був 

проведений  філогенетичний аналіз кДНК гену його капсидного білку розміром 

387 bp двох ізолятів (з перцю овочевого та томату звичайного) з метою 

визначення штамової приналежності українських ізолятів.  

Філогенетичне дерево побудоване з використанням методу Neighbor-

Joining у програмі МЕGA (рис.13). Отже, українські ізоляти PMMoV з рослин 

перцю овочевого та помідору звичайного належить до кластера штамів Іспанії 

та Японії, згідно бази даних GenBank. 
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Рис. 13. Філогенетичний дерево українських ізолятів PMMoV 

 

Окрім того, було визначено відсоток подібностей  (нуклеотидних та 

амінокислотних) вже існуючих в GenBank послідовностей кДНК гену 

капсидного білку різних штамів з українськими ізолятами.  

При порівнянні ділянок кДНК капсидного білка виділених ізолятів 

PMMV (з перцю та томату) між собою встановлено, що гомологія становить 

більше ніж 99%. Відомим є той факт, що якщо відсоток гомології нуклеотидних 

послідовностей вірусів становить 95% і більше, то вони є ізолятами одного 

штаму, якщо ж менше 90%  - то це різні штами одного вірусу. Отже, українські 

ізоляти PMMV належать до одного і того ж штаму. 

Філогенетичний аналіз гена капсидного білка ToMV (вірусу мозаїки 

томату) 

Для подальшого дослідження було проведено виділення тотальної РНК 

ToMV (вірусу мозаїки томату) зі зразку №3 сорту Ведмежа лапа, який містив 

вірусні антигени. Для ЗТ-ПЛР були використані відомі з літературних даних 

праймери, специфічні до гену капсидного білка ToMV (продукт 700 п.н) 

(Letschert, 2002): 

прямий праймер – CGGAAGGCCTAAACCAAAAAG; 

Tob-Uni1 праймер – ATTTAAGTGGAGGGAAAAACACT. 

Для візуалізації продуктів ПЛР був проведений горизонтальний 

електрофорез ділянки гену капсидного білку в 1% агарозному гелі (рис. 14). 
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      М                              1         2 

Рис. 14. Електрофореграма продуктів ЗТ-ПЛР ToMV: М – маркери (100 bp, 

Fermentas), 1,2 – кДНК гену капсидного білка. Розмір продукту – 700 bp 

Послідовність гену капсидного білку (480 п.н.) була порівняна з 

послідовностями відомих штамів, використовуючи NCBI/BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Виявлений ізолят (ToMV-ukr3) найбільш 

подібний до групи тобамовірусів, що в основному вражають рослини з родини 

Пасльонових (Tomato mosaic virus, Tobacco mosaic virus (TMV), Tomato mottle 

mosaic virus (ToMMV), Pepper mild mottle virus (PMMoV)). Для роду 

Tobamovirus штами, які проявляють менше ніж 90% подібності при порівнянні 

сиквенсів нукленових кислот, вважаються різними видами. Найвищий відсоток 

подібності послідовності гену капсидного білка ToMV-ukr3  спостерігався по 

відношенню до різних штамів ToMV (96-99%), у той же час набагато менша 

подібність спостерігалась з штамами TMV (74-79%), PMMoV (71-73%) та  

ToMMV (85%).   

Філогенетичне дерево було побудовано, використовуючи метод 

максимальної подібності у програмі МEGA6 (рис. 15).  

 
 

 

Рис. 15.Філогенетичне 

дерево для гена 

капсидного білка 

українського ізоляту 

ToMV, побудоване у 

програмі МEGA6 за 

допомогою методу 

максимальної 

подібності 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Як видно з рисунку, усі досліджувані штами, окрім ВМТо-A356, 

виявляли близьку спорідненість, утворювали один кластер і мають єдиного 

спільного предка. Їх гомологія з українським ізолятом становила 98-99%. На 

філограмі спостерігається утворення субкластера ВМТо-ukr3 зі штамами 

ВМТо-1-2 (Німеччина), ВМТо-G26 та ВМТо-G6 (Іран). Ці штами є 

близькоспорідненими до українського ізолята, гомологія їхніх нуклеотидних 

послідовностей становить близько 99%. Штам ToMV-A356 виявляв найменший 

відсоток гомології (96%) з українським ізолятом (таблиця 1). Таку низьку 

гомологію можна пояснити тим, що даний штам був виділений із волошок 

(Centaurea sp.), що належать до родини Asteraceae, а для тобамовірусів 

характерна сильна еволюційна кореляція з їхніми покритонасінними хазяями. 

 

Таблиця 1 

Гомологія послідовностей гену капсидного білка українського ізоляту 

ВМТо та відомих штамів з Genbank 

 

Штами з 

Genbank 

Хазяїн (якщо відомий) Номер Гомологія 

нуклеотидних 

послідовностей,% 

ToMV-K2  Z92909 98,1% 

ToMV-K1  AJ243571 98,1% 

ToMV-L11Y Nicotiana sp. AB355139 98,74% 

ToMV-G26 L.esculentum L. HQ593627 

 

98,94% 

ToMV-1-2   DQ873692 99,16% 

ToMV-G6  Solanum melongena L. HQ593624 98,94% 

ToMV-L11A-

Fukushima  

 AB083196 

 

99,16% 

ToMV-T16   HQ593626 99,37% 

ToMV-A356 Centaurea sp.,  

lab host – L. esculentum 

L. 

KF527464 

 

96,37% 

TMV-TOB Nicotiana sp. AF103780 98,7% 

TMV-TOM L. esculentum L. AF103779 98,9% 

 

На основі проведеного філогенетичного аналізу можна стверджувати, що 

виявлений ізолят не належить до високошкодочинних штамів, які долають 

стійкість різних видів рослин до цього вірусу. Тому можна використовувати 

відомі стратегії боротьби з хворобами, спричиненими цим патогеном. 

Зважаючи на великий відсоток контамінованого насіння серед 

проаналізованого, заходи боротьби з ВМТо повинні проводитись перед 

висаджуванням у ґрунт. Зокрема можна застосовувати безвірусний насіннєвий 

матеріал і стійкі сорти томату. 
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Філогенетичний аналіз гена капсидного білка CMV  

(вірусу огіркової мозаїки) 

Для генетичної характеристики популяції CMV та встановлення групової 

і штамової приналежності циркулюючих ізолятів було отримано і 

проаналізовано нуклеотидні послідовності ділянки гену капсидного білку 

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 та отримано кДНК   

(рис. 16). 

 
Рис. 16. 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 часткові нуклеотидні 

послідовності гену капсидного білка українських ізолятів CMV (Ukr-sq13, Ukr-

tom2) довжиною 432 п.н. кожна (KJ921837, KJ921838), отримані нами в 2014 

році і охарактеризовані як представники групи ІВ. Виявлення ізолятів ВОМ та 

оцінка їх генетичної варіабельності є важливим кроком для контролю вірусних 

захворювань, особливо якщо перевага надається методам із застосуванням 

генноінженерних підходів.  

Філогенетичний аналіз був проведений на основі нуклеотидних 

послідовностей гену капсидного білку ізолятів ВОМ, виявлених протягом 

вегетаційних сезонів 2011, 2013 та 2014 років. Дані ізоляти були виділені із 

зразків рослин Lycopersicon esculentum. Наявність антигенів вірусу в даних 

зразках була попередньо підтверджена в ІФА. 

Філогенетичне дерево було побудоване за допомогою методу 

найближчих сусідів у програмі MEGA 6 з використанням моделі Джукса-

Кантора (рис. 17) та з використанням різноманітних послідовностей кДНК 

CMV, опублікованих в GenBank. 
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Рис. 17. Філогенетичне дерево ділянки гену капсидного білку представників І 

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

програмі МEGA 6. Еволюційні відстані  розраховано з використанням моделі 

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 

кластері групи І, але при цьому були у групі ІВ. Найбільша гомологія 

українських ізолятів продемонстрована зі штамами CMV підгрупи ІВ. 

Найбільш спорідненими до українських ізолятів виявилися штам АВІ з Кореї та 

штам SD з Китаю. 

Таким чином, в роботі вперше вивчено штамове різноманіття на 

молекулярному рівні найбільш шкодочинних вірусів томатів, що циркулюють 

на території України. Використовуючи сучасні вірусологічні та молекулярно-

біологічні методи, показано поширення в різних регіонах України найбільш 

небезпечних вірусів, які уражують овочеві культури - томати. Вперше в Україні 

проведено філогенетичний аналіз РНК-вмісних вірусів рослин, що уражують 

томати і є актуальними для економіки. Вперше проведено філогенетичний 

аналіз кДНК гена капсидного білку українських ізолятів PMMoV та показано 

приналежність PMMоV до кластерів штамів вірусів Іспанії та Японії.   В 

результаті проведенного філогенетичного аналізу та порівняння ТоМV-ukr3 з 

штамами ТоМV було встановлено, що виділений патоген є спорідненим з 
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штамами ТоМV-1-2, ТоМV-G26 та ТоМV-G6. Показано, що виявлений ізолят 

не належить до високошкодочинних штамів, які долають стійкість різних видів 

рослин до цього вірусу. 

  Результати сиквенсів ТоМV та CMV 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. 

Українські ізоляти ТоМV, РММоV та CMV поповнили колекцію вірусів 

кафедри вірусології і використовуються для подальшого порівняння їх 

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.  

 

ВИСНОВКИ 

У роботі було проаналізовано вірусні хвороби Lycopersicon esculentum в 

Україні.  Ідентифіковано і виділено віруси з інфікованих рослин Lycopersicon 

esculentum. Здійснено аналіз насіння Lycopersicon esculentum на наявність 

вірусних антигенів. Проведено філогенетичний аналіз ділянок геномів РММоV, 

CМV і ТоМV виділених на території України. Отримані результати 

представлені у наступних висновках: 

1. За характерними симтомами, з використанням біологічного тестування, 

електронної мікроскопії та імуноферментного аналізу доведена наявність 

чотирьох із семи актуальних для Європи вірусів, що уражують 

Lycopersicon esculentum, а саме представників вірусів роду Tobamovirus 

(РММоV, ТоМV), роду Cucumovirus (CМV) і роду Tobravirus (TRV) в 

досліджуваних областях України. 

2. Українські ізоляти РММоV, CМV, TRV і ТоМV, виділені з Lycopersicon 

esculentum в Україні, за своїми біологічними властивостями є тотожними 

їх типовим представникам.  

3. Аналіз насіннєвого матеріалу Lycopersicon esculentum за допомогою ІФА 

та ПЛР показав наявність ТоМV (вірусу мозаїки томатів) в 40% та CМV 

(вірусу огіркової мозаїки) в 15% проаналізованих зразків, що свідчить 

про необхідність ретельного контролю.  

4. З насіння українських виробників L. еsculentum отримано кДНК гена 

капсидного білка вірусу мозаїки томату  ТоМV-ukr3 розміром 480 п.о. У 

результаті проведеного філогенетичного аналізу та порівняння ТоМV-

ukr3 з охарактеризованими штамами ТоМV було встановлено, що 

виділений патоген є спорідненим зі штамами ТоМV-1-2, ТоМV-G26 і 

ТоМV-G6. Показано, що виявлений ізолят не належить до 

високошкодочинних штамів, які можуть долати стійкість сортів до даного 

вірусу.   
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5. Вперше в Україні  з рослин Lycopersicon esculentum був виділений ізолят 

вірусу м’якої крапчатості перцю (РММоV) та отримано і депоновано в 

GeneBank нуклеотидну послідовність кДНК гена капсидного білка 

українського ізоляту РММоV розміром 387 bp. 

6.  Філогенетичний аналіз кДНК гена капсидного білка PMMoV показав 

приналежність українського ізоляту PMMоV до кластеру штамів вірусів 

Іспанії та Японії, що може свідчити про недавній перехід українського 

ізоляту з перцю на томат. 

7. Українські ізоляти CМV з Lycopersicon esculentum представлені лише у 

кластері групи І підгрупи ІВ. Найбільш спорідненими до українських 

ізолятів виявилися штам АВІ з Кореї та штам SD з Китаю, що може 

свідчити про патогенний потенціал українських ізолятів CМV. 
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молекулярному рівні найбільш шкодочинних вірусів томатів, що циркулюють 

на території України. Використовуючи сучасні вірусологічні та молекулярно-

біологічні методи, показано поширення в різних регіонах України найбільш 

небезпечних вірусів, які уражують овочеві культури - томати. Вперше в Україні 

проведено філогенетичний аналіз РНК-вмісних вірусів рослин, що уражують 

томати і є актуальними для економіки. 

Вперше проведено філогенетичний аналіз кДНК гена капсидного білку 

українських ізолятів PMMoV та показано приналежність PMMоV до кластерів 

штамів вірусів Іспанії та Японії. У результаті проведенного філогенетичного 

аналізу та порівняння ТоМV-ukr3 з штамами ТоМV було встановлено, що 

виділений патоген є спорідненим з штамами ТоМV-1-2, ТоМV-G26 та ТоМV-

G6. Показано, що виявлений ізолят не належить до емерджентних штамів, які 

долають стійкість різних видів рослин до цього вірусу. 

Використання результатів роботи. Результати сиквенсів ТоМV та CМV 

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. Отримані 

результати можуть бути використані для вдосконалення методик діагностики 

вірусів овочевих культур в Україні.  

Ключові слова: РНК- геномні віруси Lycopersicon esculentum, 

філогенетичний аналіз, штамове різноманіття, сиквенс нуклеотидних та 

амінокислотних послідовностей. 
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Аннотация 

Алдалаин Эмад Ясин Ахмад. Разнообразие вирусных болезней 

Lycopersicon esculentum в Украине и молекулярно-биологическая 

характеристика их возбудителей. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.00.06 - вирусология. - Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена изучению штаммового разнообразия на 

молекулярном уровне наиболее вредоносных вирусов томатов, циркулирующих 

на территории Украины. Используя современные вирусологические и 

молекулярно-биологические методы, показано распространение в различных 

регионах Украины наиболее опасных вирусов, которые поражают овощные 

культуры - томаты. Впервые в Украине проведено филогенетический анализ 

РНК-содержащих вирусов растений, поражающих томаты и актуальных для 

экономики. 

Впервые проведено филогенетический анализ кДНК гена капсидного белка 

украинского изолята PMMoV и показана принадлежность PMMоV к кластерам 

штаммов вирусов Испании и Японии. В результате проведенного 

филогенетического анализа и сравнения ТоМV-ukr3 со штаммами ТоМV было 

установлено, что выделенный патоген является родственным штаммами ТоМV-

1-2, ТоМV-G26 и ТоМV-G6. Показано, что  обнаруженный изолят не относится 

к эмерджентным штаммам, преодолевающим устойчивость различных видов 

растений к этому вирусу. Результаты сиквенсов ТоМV и CМV 

зарегистрированы в мировом генетическом банке данных (GenBank), что 

позволяет использовать их в лабораториях разных стран для сравнения с 

нуклеотидными последовательностями других штаммов данных вирусов. 

Полученные результаты по распространению вирусов в Украине могут быть 

использованы для предотвращения распространения вирусов, оздоровлению 

посадочного материала, поиска устойчивых  сортов и прогнозирования 

возникновения новых штаммов. Полученные результаты могут быть 

использованы для совершенствования методик диагностики вирусов овощных 

культур в Украине. 

Ключевые слова: РНК геномные вирусы Lycopersicon esculentum, 

филогенетический анализ, штаммовое разнообразие, сиквенс нуклеотидных и 

аминокислотных последовательностей. 

 

Summary 

Aldalain Emad Ahmad Yasin. Variety of viral diseases Lycopersicon 

esculentum in Ukraine and molecular-biological characterization of zbudnykiv.- 

Manuscript. 

The thesis for obtaining PhD degree in speciality 03.00.06 – virology. Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science, Kyiv, 

2015. 
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The thesis is focused on studying, at the molecular level, the strain diversity of 

the most harmful viruses infecting tomato and circulating in Ukraine. Using the 

advanced virological and molecular-biological techniques, the spread of the 

endangering tomato viruses in different regions of Ukraine has been elucidated. For 

the first time in Ukraine, the phylogenetic analysis was carried out for the viruses that 

infect tomato and pose a risk for the economy of the country. 

Several major viruses endangering the production of tomatoes in Ukraine have 

been identified using ELISA and PCR as the most spread pathogens including 

Tomato mosaic virus (ToMV), Pepper mild mottle virus (PMMoV), and Cucumber 

mosaic virus (CMV). These data were confirmed by both bioassay (using specific test 

plants) and transmission electron microscopy. These viruses were repeatedly detected 

on various cultivars of tomatoes in different regions of Ukraine for several 

consecutive years. 

Random screening of commercially available tomato seed material allowed 

concluding that about 40% of the seeds were contaminated by ToMV and 15% - by 

CMV. Coupled with the ability of these viruses to be transmitted by seed, such high 

level of viral contamination of tomato seeds obviously underline the need for careful 

monitoring of both imported and domestic seed material for viruses before sawing. 

For the first time in Ukraine, the phylogenetic analysis was carried out for the 

amplified cDNAs of coat protein gene of the two Ukrainian isolates of PMMoV. It 

has been confirmed that these isolates belong to the cluster including strains from 

Spain and Japan. Ukrainian isolate of ToMV, ToMV-ukr3, was shown to be related 

to the ToMV-1-2, ToMV-G26 and ToMV-G6 strains. It has been established that the 

ToMV-ukr3 isolate is not the emerging one and hence does not belong to viruses 

capable of breaking the plant resistance towards ToMV. CMV isolates found in 

Ukraine (Ukr-sq13 and Ukr-tom2) are closely related to each other, belong to the 

same cluster of the subgroup IB and demonstrate high level of homology to ABI and 

SD strains from Korea and China, respectively. 

All obtained sequences of Ukrainian isolates of ToMV and CMV have been 

published in the international GenBank allowing their use by third-party laboratories 

for comparing with other strains of these viruses. 

The achieved results on virus spread may be used for preventing the progress of 

virus epidemics, when the data on tomato seed contamination by viruses will prove 

useful for the state services of plant protection and quarantine of plant material, 

selection of resistant/tolerant varieties and prognosing of the emergence of novel 

strains. The obtained results may be also used for improvement of diagnostics 

techniques for vegetable crops in Ukraine and are already implemented in the 

educational process. 

Key words: viruses Lycopersicon esculentum, phylogenetic analysis, strain 

diversity, spread, sequencing of nucleotide and amino acid sequences, tomato. 

 


