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Анотація 

Куценко О.В. Генетичне різноманіття вірусу шарки сливи в Україні. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидат 

біологічних наук) за спеціальністю 091 «Біологія» (09 – Біологія) – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, – Київ, 2020. 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню генетичного різноманіття 

вірусу шарки сливи на території України. Проведена детекція вірусу шарки сливи 

в різних регіонах України для встановлення поширення, вивчення молекулярно-

біологічних властивостей збудника та проведення філогенетичного аналізу. 

Актуальність теми кваліфікаційної роботи зумовлена необхідністю глибокого 

вивчення поширення вірусу шарки сливи в Україні, оскільки - це карантинний 

збудник, надзвичайно патогенний для кісточкових культур роду Prunus, викликає 

епідемії та економічні затрати у багатьох країнах світу. Вірус поширений в різних 

регіонах України та становить серйозну загрозу для садових господарств 

кісточкових культур. Тому важливим є вивчення генетичного різноманіття вірусу 

шарки сливи на території нашої країни для запобігання розповсюдження збудника 

та створення ефективних профілактичних заходів для боротьби з патогеном. 

Сьогодні розрізняють десять штамів вірусу шарки сливи, враховуючи 

молекулярно-біологічні особливості збудників: Dideron (D), Marcus (M), 

Recombinant (Rec), Cherry (C), Cherry Russian (CR), EL Amar (EA), Winona (W), 

Turkish (T), Ancestral (An) and Cherry Volga (CV). Найбільш поширеними по 

всьому світу серед них є штами D та М (на території України також). Усі вони 

характеризуються своїми механізмами передачі, ступенем патогенності та 

рослинами-хазяями. За попередніми дослідженнями українських науковців 

встановлено, що вірус шарки сливи поширений у різних регіонах України. 

Впродовж тривалого часу українські дослідники виявляли вірус шарки сливи на 
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території України, вивчали епідеміологічну ситуацію, шляхи передачі, регіони 

поширення. 

На жаль, основна боротьба зі збудником полягає у знищенні уражених 

рослин, що призводить до значних економічних втрат. А найкращий спосіб 

контролювати поширення та передачу вірусу шарки сливи є створення стійких 

сортів рослин до даного вірусу. На даний час вже розроблено кілька підходів, за 

допомогою яких можливо створити резистентні рослини (зокрема, методи генної 

модифікації), а також можливо контролювати вірусну інфекцію, або повністю її 

нівелювати. Показано, що генно-модифіковані організми не несуть шкоди для 

здоров`я людини, а є небезпечними тільки для тієї істоти чи того мікроорганізму, 

проти якого дана модифікація впроваджується. Створити систему ефективних 

профілактичних заходів проти вірусних хвороб рослин не можливо без 

врахування видового складу, молекулярно-біологічних особливостей збудника. За 

рекомендаціями Європейської організації захисту рослин вірус шарки сливи 

віднесено до карантинних організмів, обмежено поширених в Україні, категорія 

А-2. Однак, в Україні немає чітких методів боротьби з вірусами рослин, контролю 

за посадковим матеріалом, тому територія поширення інфекційних хвороб з часом 

зростає.  

Завданням нашого дослідження було охарактеризувати генетичне 

різноманіття даного збудника та звернути уваги на проблеми поширення вірусних 

інфекцій рослин. Кісточкові культури є важливим промисловим товаром по 

всьому світу, тому своєчасні профілактичні заходи для захисту рослин від 

вірусних інфекцій є невід’ємною частиною сільськогосподарської промисловості.  

При виконанні дисертаційного дослідження проведений моніторинг 

кісточкових культур на наявність вірусу шарки сливи в різних регіонах України за 

допомогою візуальної, серологічної діагностики, та молекулярних методів 

дослідження. У результаті нашого дослідження вірус шарки сливи був виявлений 

в шести областях нашої країни: Одеська, Київська, Черкаська, Харківська, 

Вінницька та Івано-Франківська області. В Україні сприятливі умови для 
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вирощування кісточкових культур, особливо на півдні та заході. На жаль, вірус 

шарки сливи становить серйозну загрозу для садових господарств. Дослідження 

проведено з використанням зразків кісточкових культур роду Prunus: абрикос 

(Prunus armeniaca), алича (Prunus cerasifera), вишня звичайна (Prunus cerasus), 

вишня степова (Prunus fruticosa), мигдаль (Prunus dulcis), персик (Prunus persica), 

слива абрикосова (Prunus simonii), слива домашня (Prunus domestica). Матеріали 

відібрано в Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Вінницькій, Івано-

Франківській областях у весняно-літній період 2013-2019 роки. 

У результаті вірус шарки сливи виявлено в усіх досліджуваних областях 

нашої країни, встановлено та проаналізовано генетичне різноманіття українських 

ізолятів. У роботі застосовано класичні вірусологічні та сучасні молекулярно-

генетичні методи дослідження а саме: візуальна діагностика, метод рослин-

індикаторів, диференційне центрифугування, імунізація тварин; 

імуноелектроблотинг, білковий електрофорез за Леммлі, трансмісійна електронна 

мікроскопія, непрямий та «сандвіч» ІФА, виділення тотальної РНК, зворотно-

транскрипційна полімеразна ланцюгова реакція, електрофорез нуклеїнових кислот 

в агарозному гелі, сиквенування за Сегнером, філогенетичний аналіз (MEGA 7), 

статистична обробка даних. 

Проведена детекція кісточкових культур на наявність вірусу шарки сливи. 

Зразки листя слив, абрикос, персиків, аличі, вишні, черешні відбирали за 

візуальними симптомами: хлоротичні плями або кільця, деформація листків та 

просвітлінні жилок, дрібні кільця або виразки на плодах, з коричневими та 

червоними некрозами. Вірус шарки сливи було успішно перенесено на 

трав'янистий індикатор Nicotiana benthamianа, з якого за допомогою 

диференційного центрифугування отримали очищений препарат вірусу. 

Отримано високо специфічну та чутливу антисироватку до вірусу шарки 

сливи для подальшого використання у його діагностиці методом 

імуноферментного аналізу. За результатами серологічної діагностики в усіх 
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досліджуваних регіонах підтверджено наявність вірусної інфекції, поширеність 

якої на кісточкових культурах в середньому становить 30%.  

За результатами проведеного дослідження часткові послідовності гена 

капсидного білка українських ізолятів вірусу шарки сливи було завантажено до 

світового генетичного банку GenBank NCBI: OdpeachDKd (Accession Number 

MK209071), ChplumMSt (Accession Number MK209072), OdpeachDKs (Accession 

Number MK209073), OdplumDSt (Accession Number MK209074), KapricotDKs 

(Accession Number MK209075), KpeachDOk (Accession Number MK209076), 

OdpeachDSt (Accession Number MK209077), OdcherryMUk (Accession Number 

MT634237), KplumMUk (Accession Number MT634238), VinpeachDUk (Accession 

Number MT634239), KplumDUk (Accession Number MT634242), IVapricotDUk 

(Accession Number MT634240), та CherplumDUk (Accession Number MT634241), 

що становить 54% завантажених сиквенсів вірусу шарки сливи з України.  

Зареєстровані сиквенси послідовностей гену капсидного білка 

використовували для філогенетичного аналізу та порівняння з нуклеотидними 

послідовностями інших штамів даного вірусу, для вивчення молекулярно-

біологічних властивостей збудника. Також отримані послідовності можна 

використовувати для розробки високо специфічних праймерів до вірусу шарки 

сливи та вдосконалення методик полімерезної ланцюгової реакції. 

Виходячи з аналізу часткової послідовності гена капсидного білка вірусу 

шарки сливи на території України, ми встановили, що: українські ізоляти цього 

вірусу в цілому генетично подібні до його ізолятів, виділених в інших країнах, що 

може бути наслідком їх спільного походження, обміну генетичним матеріалом 

між популяціями сприйнятливих рослин, або ж подібними еволюційними 

процесами поширення та адаптації вірусів в різних умовах без значних 

генетичних змін. 

За допомогою молекулярно-біологічних підходів встановлена штамова 

приналежність виділених українських ізолятів вірусу шарки сливи. Найбільш 
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поширеним в досліджуваних регіонах був штам D (77%), знайдений на рослинах 

абрикосу, персику та сливи. Рідше на рослинах сливи, черешні 

та персику зустрічався штам M (21%), в окремих випадках спостерігалася змішана 

інфекція (2%).  

Аналіз амінокислотних послідовностей українських ізолятів штаму D показав 

наявність заміщень у поліпептидній послідовності капсидного білка ізолятів з 

Одеської та Черкаської областей лізину (K) у 35 положенні замість аргініну (R). 

Амінокислотні сиквенси ізолятів, виділених з черешні та сливи в Одеській та 

Черкаській областях, порівнювали з послідовностями інших штамів, 

завантажених з GenBank. В українських ізолятів у положенні 40 виявлений 

гістидин (H) замість аргініну (R), а в положенні 45 – аспарагін (N) замість 

аспарагінової кислоти (D). 

Українські ізоляти вірусу шарки сливи за частковими послідовностями гену 

капсидного білка мають 97-100% ідентичності з більшостю описаних раніше 

європейських ізолятів вірусу шарки сливи та інших країн. Отримані дані можуть 

вказувати на їх спільне походження або подібні механізми мікроеволюції.  

Вперше вірус шарки сливи був виявлений в Харківській області, що свідчить 

про необхідність моніторингу кісточкових культур в тому числі в регіонах з 

незначною кількістю комерційних насаджень рослин, сприйнятливих до даного 

вірусу.  

Вперше в Україні виявлено штам М вірусу шарки сливи на черешні, яка не є 

типовим хазяїном для даного штаму. Аналіз часткової нуклеотидної послідовності 

гена капсидного білка даного ізоляту вірусу, яка була депонована до Генбанку, 

свідчить на користь адаптації вірусу до нової рослини-хазяїна та пристосування 

до змінених умов існування без явних молекулярно-генетичних модифікацій. 

Встановлення філогенетичної подібності між українськими ізолятами вірусу 

шарки сливи дасть можливість аналізувати його поширення в Україні та сусідніх 



 
 

 

7 

країнах, встановити походження та прогнозувати розвиток можливих епідемій, 

викликаних більш агресивними штамами. 

Вищевикладені тези мають не лише теоретичне, але й практичне значення: 

специфічна діагностична сироватка може бути використана для діагностики 

насаджень кісточкових культур в садовій промисловості, що дозволить швидко та 

точно проводити аналіз рослин на виявлення вірусу шарки сливи за невеликий 

проміжок часу та з низькою вартістю; імуноферментний аналіз дасть можливість 

здійснювати ефективний контроль посадкового матеріалу плодових культур та 

насаджень на наявність вірусу шарки; отриманні результати можна 

використовувати в селекційній роботі; нуклеотидні послідовності українських 

ізолятів вірусу шарки сливи можуть бути використані як модельний об’єкт 

навчального процесу, для діагностики вірусних захворювань, філогенетичного 

аналізу та вивчення еволюційних процесів. Отримані результати дисертаційного 

дослідження також можуть бути використані для розробки високоспецифічних 

праймерів до вірусу шарки сливи та вдосконалення методик полімерезної 

ланцюгової реакції; отримані результати дисертаційного дослідження можуть 

бути використані для аналізу поширення вірусу шарки сливи в Україні та сусідніх 

країн, попередження розвитку можливих епідемій та розробки методів боротьби з 

даним збудником. 

Ключові слова: вірус шарки сливи, генетичне різноманіття, 

імуноферментний аналіз, полімеразна ланцюгова реакція, сиквенування, 

філогенетичний аналіз. 
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SUMMARY 

 

Kutsenko O.V. Genetic diversity of Plum pox virus in Ukraine. - Qualification 

scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for a scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 091 «Biology» 

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

Ukraine, – Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the research of genetic diversity of Plum pox virus 

in Ukraine. Detection of plum pox virus in different regions of Ukraine was carried out 

to establish the spread of the virus and further study of molecular-biological features 

and phylogenetic analysis. 

The urgency of the topic of qualification work is due to the need of deepen study 

the spread of plum pox virus in Ukraine, as it is a quarantine pathogen, which is highly 

dangerous to plants of Prunus, causing epidemics and economic costs in many countries 

around the world. The virus is spread in different regions of Ukraine and poses a serious 

threat to horticulture and large planting areas of stone fruits. Therefore, it is important to 

study the genetic diversity of the plum pox virus in our country to prevent the spread of 

infection and create effective preventive measures to combat the pathogen. 

Today there are ten strains of Plum pox virus, taking into account the molecular 

and biological characteristics of pathogens: Dideron (D), Marcus (M), Recombinant 

(Rec), Cherry (C), Cherry Russian (CR), EL Amar (EA), Winona (W), Turkish (T), 

Ancestral (An) and Cherry Volga (CV). The most common worldwide among them are 

strains D and M (in Ukraine as well). All of them are characterized by their 

transmission mechanisms, degree of pathogenicity and host plants. According to 

previous research by Ukrainian scientists, it has been established that the plum pox 

virus is widespread in different regions of Ukraine. For a long time, Ukrainian 

researchers have detected Plum pox virus on the territory of Ukraine, studied the 

epidemiological situation, routes of transmission, regions of distribution. 

Unfortunately, the main fight against the pathogen is the destruction of affected 

plants, which leads to significant economic losses. And the best way to control the 
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spread and transmission of plum pox virus is to create virus-resistant plant varieties. 

Currently, several approaches have been developed that can be used to create resistant 

plants (in particular, methods of genetic modification), as well as to control viral 

infection, or completely eliminate it. It is shown that genetically modified organisms do 

not harm human health, but are dangerous only for the organism against which this 

modification is implemented. It is impossible to create a system of effective preventive 

measures against plant viral diseases without taking into account the species 

composition, molecular and biological characteristics of the pathogen. According to the 

recommendations of the European Plant Protection Organization, the plum pox virus is 

classified as a quarantine organism, limited in Ukraine, category A-2. However, in 

Ukraine there are no clear methods to control plant viruses, and planting material, so the 

area of spread of infectious diseases is growing over time.  

The task of our study was to characterize the genetic diversity of plum pox virus 

and to draw attention to the problems of the spread of viral infections in plants. The 

stone crops are an important industrial commodity around the world, so timely 

preventive measures to protect plants from viral infections are an integral part of the 

agricultural industry. 

During the dissertation research, stone crops cultures were monitored for the 

presence of plum pox virus in different regions of Ukraine with the help of visual, 

serological diagnostics as well as molecular research methods. As a result of our study, 

the plum pox virus was detected in six regions of our country: Odessa, Kyiv, Cherkasy, 

Kharkiv, Vinnytsia and Ivano-Frankivsk regions. Ukraine has favorable conditions for 

growing of stone crops, especially in the south and west. Unfortunately, the plum pox 

virus poses a serious threat to horticultural farms. The study was performed using 

samples of stone crops of the genus Prunus: apricot (Prunus armeniaca), cherry 

(Prunus cerasifera), cherry (Prunus cerasus), steppe cherry (Prunus fruticosa), almonds 

(Prunus dulcis), parsley (Prunus simonii), domestic plum (Prunus domestica). Materials 

were selected in Kyiv, Cherkasy, Odesa, Kharkiv, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk regions 

in the spring-summer period of 2013-2019. 



 
 

 

10 

As a result, plum pox virus was detected in all studied areas of our country, the 

genetic diversity of Ukrainian isolates was established and analyzed. Classical 

virological and modern molecular-genetic research methodswas used in the work, 

namely: visual diagnostics, indicator plant method, differential centrifugation, namely: 

visual diagnostics, indicator plant method, differential centrifugation, animal 

immunization; immunoelectroblotting, Lemmley’s protein electrophoresis, electron 

microscopy, indirect and sandwich ELISA, total RNA isolation, reverse transcription 

polymerase chain reaction, nucleic acid electrophoresis in agarose gel, sequencing by 

Senger, statistic analysis of data. 

Detection of stone crops for the presence of plum pox virus was performed. 

Samples of plums, apricots, peaches, cherries and sweet cherries leaves were taken by 

visual symptoms: chlorotic spots or rings, deformation of leaves and enlightenment of 

veins, small rings or ulcers on the fruit, with brown and red necrosis. Plum pox virus 

was successfully transferred to the herbaceous indicator Nicotiana benthamiana, from 

which the purified preparation of the virus was obtained by differential centrifugation. 

A highly specific and sensitive antiserum to plum pox virus was obtained for 

further use in its diagnosis by ELISA. According to the results of serological diagnosis 

the presence of a viral infection was confirmed in all studied regions, the prevalence of 

which on stone crops averages 30%. Specific diagnostic serum can be used to diagnose 

plantations of stone crops in the garden industry. Sequences of Ukrainian virus isolates 

of plum balls can be used as a model object of the educational process and diagnosis of 

viral diseases, in particular for mastering of phylogenetic analysis and evolutionary 

processes. 

The coat protein gene sequences of Ukrainian isolates of plum virus samples were 

uploaded to the world genetic bank (GenBank NCBI): OdpeachDKd (Accession 

Number MK209071), ChplumMSt (Accession Number MK209072), OdpeachDKs 

(Accession Number MK209073), OdplumDSt (Accession Number MK20) Number 

MK209075), KpeachDOk (Accession Number MK209076), OdpeachDSt (Accession 

Number MK209077), OdcherryMUk (Accession Number MT634237), KplumMUk 

(Accession Number MT634238), VinpeachDUk (Accession Number MT634239), 
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IVapricotDUk (Accession Number MT634240) and CherplumDUk (Accession Number 

MT634241), which is 54% of all downloaded plum pox virus sequences from Ukraine. 

The recorded sequences of the capsid protein gene were used for phylogenetic 

analysis and comparison with the nucleotide sequences of other strains of this virus, to 

study the molecular-biological properties of the pathogen. The obtained sequences can 

also be used to develop highly specific primers for plum pox virus and to improve 

polymerase chain reaction techniques. 

Based on the analysis of the partial capsid protein gene sequences of the plum 

pox viruses circulating in Ukraine, we found that: Ukrainian isolates are generally 

genetically similar to isolates from other countries, which may be a consequence of 

their common origin, exchange of genetic material between populations of susceptible 

plants, or similar evolutionary processes of spread and adaptation to different 

environmental conditions without significant genetic changes.  

Using molecular-biological approaches, the strain affiliation of isolated Ukrainian 

isolates of plum pox virus was established. The most common in the study regions 

strain D (77%) was found in apricot, peach and plum plants. Less common on apricot 

and peach plants was strain M (21%), in some cases there was a mixed infection (2%). 

Analysis of amino acid sequences of Ukrainian isolates of plum pox virus strain D 

showed the presence of substitutions in the polypeptide sequence of the capsid protein 

of isolates from Odessa and Cherkasy regions at position 35 of lysine K instead of 

arginine R and analysis of amino acid sequences of Ukrainian isolates of strain M 

samples from Odessa and Cherkasy regions , showed the presence of substitutions in the 

polypeptide sequence of the capsid protein at position 40 of histidine H instead of 

arginine R, and position 45 asparagine N instead of aspartic acid D. 

Ukrainian isolates of plum pox virus have high sequence identity (97-100%) to 

the most previously described European isolates of plum pox virus and isolates from 

other countries. The data obtained may indicate their common origin or similar 

mechanisms of microevolution. 
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For the first time, the presence of plum pox virus was detected in the Kharkiv 

region, which indicates the need to monitor of stone crops, including regions with a 

small number of commercial plantations susceptible to this virus. 

For the first time in Ukraine, the M strain of plum pox virus was detected on 

cherries, which is not a typical host for this strain. Analysis of the partial nucleotide 

sequence of this virus isolate, which was deposited to the GenBank, shows in favor of 

adaptation to a new host plant and virus changed living conditions without obvious 

molecular-genetics modifications. 

Establishing phylogenetic similarity between Ukrainian isolates of plum pox 

virus will make it possible to analyze the spread of plum pox virus in Ukraine and 

neighboring countries, establish the origin and predict the development of possible 

epidemics caused by more aggressive strains. 

The above theses have not only theoretical but also practical significance: 

Specific diagnostic serum can be used to diagnose plantations of stone crops in the 

horticultural industry, which will allow you to quickly and accurately analyze plants to 

detect the causative agent of plum pox virus virus in a short period of time and at low 

cost; ELISA will allow effective control of planting material of stone crops and 

plantations for the presence of plum pox virus; the obtained results can be used in 

selection work; sequences of Ukrainian plum pox virus isolates can be used as a model 

object of educational process, diagnosis of viral diseases, in particular for mastering 

phylogenetic analysis and evolutionary processes, they can also be used to develop 

highly specific primers for plum pox virus and improve polymerase chain reaction 

techniques; the obtained results of the dissertation research can be used to analyze the 

spread of plum pox virus in Ukraine and neighboring countries, to prevent the 

development of possible epidemics and to develop methods of combating this pathogen. 

 

Key words: plum pox virus, genetic diversity, enzyme - linked immunosorbent 

assay, polymerase chain reaction, sequencing, phylogenetic analysis.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 
PPV - Plum pox virus 

ВШС  

EPPO 

- Вірус шарки сливи 

- European and Mediterranean Plant Protection 

Organization, Європейська організації захисту 

рослин 

RT-PCR 

 

 

ELISA 

- Reverse transcription polymerase chain reaction – 

зворотно-транскрипційна полімеразна 

ланцюгова реакція 

- enzyme linked imunosorbent assay-

Імуноферментний аналіз 

DAS-ELISA 
- double antibody sandwich – enzyme linked 

imunosorbent assay, імуноферментний аналіз в 

модифікації «сандвіч» 

ДНК 

MEGA 

- дезоксирибонуклеїнова кислота 

- Molecular Evolution Genetic Analysis (Генетичний 

аналіз молекулярної еволюції) 

РНК 

NCBI 

- рибонуклеїнова кислота 

- National Center for Biotechnology Information 

ІФА - імуноферментній аналіз 

BLAST - Basic Local Aligment Search Tool (система для 

порівняння нуклеотидних та амінокислотних 

послідовностей) 

PPV-M - Marcus – штам Маркус  

PPV-D - Dideron – штам Дідерон 

PPV-Rec - Recombinant – штам Рекомбінантний 

PPV-EA - El Amar – штам Ель-Амар 

PPV-C - Cherry – штам Чері 
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PPV-W 

PPV-T 

PPV-CR 

PPV-CV 

PPV-An 

PPV-Pen* 

СP 

NJ 

- Winona – штам Вінона 

- Turkish (T) – штам Турецький 

- Cherry Russian (CR) – штам чері російський 

- Cherry Volga (CV) – штам чері Волга 

- Ancestral (An) – штам родовий 

- Ізолят Пенсільванія 

- capsid protein - капсидний білок 

- метод об’єднання найближчих сусідів (Neighbor-

Joining) 

по - пари основ 

Bootstrap - бутстреп-аналіз, який використовується для 

статистичного аналізу філограм. 
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ВСТУП 
 

Вірус шарки сливи — це карантинний збудник, який є надзвичайно 

патогенним для кісточкових культур, викликає епідемії та значні економічні 

витрати у багатьох країнах світу. Належить до родини Potyviridae, роду Potyvirus 

[1, 2]. 

За попередніми дослідженнями вчених встановлено, що вірус поширений в 

різних регіонах України [3]. Вірус є серйозною загрозою для садових господарств, 

тому важливим є вивчення саме генетичного різноманіття вірусу шарки сливи на 

території України [4]. 

У природі вірус шарки сливи швидко поширюється неперсистентним шляхом 

за допомогою великого різноманіття попелиць. У свою чергу здійснювати 

контроль переносника є надзвичайно важко [2,4]. Передача збудника на великі 

відстані, зокрема з країни до країни відбувається переважно через посадковий 

матеріал (живці та бруньки) [4].  

Розрізняють десять штамів вірусу шарки сливи, найбільш поширеними серед 

них є штами D та М (на території України також) [2,4,5]. Усі вони 

характеризуються механізмами передачі, ступенем патогенності та рослинами-

хазяями. Вивчення нуклеотидної послідовності та генетичних особливостей 

збудника є ключовим аспектом для біологічних досліджень, направлених на 

вивчення поширення та розповсюдження вірусної інфекції на різноманітних 

територіях. 

Найкращим способом контролювати поширення та передачу вірусу шарки 

сливи є створення стійких сортів рослин до даного вірусу. Генетична модифікація 

рослин роду Prunus наразі є маловивченою. Вже розроблено кілька підходів, за 

допомогою яких можливо створити резистентні рослини (зокрема, методи генної 

модифікації, або інженерії). Можливо контролювати вірусну інфекцію, або 

повністю її нівелювати. Показано, що такі генно-модифіковані організми не 
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несуть шкоди для здоров`я людини, а є небезпеними тільки для тієї істоти чи того 

мікроорганізму, проти якого дана модифікація впроваджується [2,3,106-107]. 

Тобто, у майбутньому стає можливим створення повністю резистенних видів 

рослин. 

На сьогодні основна боротьба зі збудником полягає у знищенні уражених 

рослин, що призводить до значних економічних втрат. Створити систему 

ефективних профілактичних заходів проти вірусних хвороб рослин не можливо 

без врахування видового складу, особливостей біології збудників, а також їх 

переносників. 

На території України виявлені D та М штами вірусу шарки сливи. Широке 

розповсюдження цих вірусів може бути небезпечним, тому що при потраплянні 

нових штамів, які раніше не циркулювали, можуть виникати рекомбінації та 

утворення нових штамів, як це спостерігалося в Туреччині [3]. Встановлення 

філогенетичної спорідненості між українськими ізолятами вірусу шарки сливи 

дасть можливість аналізувати поширення вірусу шарки сливи в Україні та 

сусідніх країнах, встановити походження та прогнозувати розвиток можливих 

епідемій, викликаних більш агресивними штамами. 

Отже, вивчення генетичного різноманіття вірусу шарки сливи в Україні, його 

поширення, молекулярно-біологічні характеристики, філогенетичний аналіз 

зв'язків з іншими ізолятами та еволюційні процеси є важливим для 

фундаментальної та прикладної науки. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами 

Дисертаційна робота виконана у межах науково-дослідницьких тем кафедри 

вірусології ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка: "Збереження біорізноманіття та комплексне 

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

біоінформаційних технологій" (№ держреєстрації: 0111U004649) та 
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«Молекулярне типування та механізми еволюційної адаптації вірусів культурної і 

дикорослої флори України» (№ держреєстрації 0116U004778). 

Мета та завдання дослідження 

Метою дисертаційної роботи є дослідження генетичного різноманіття 

українських ізолятів вірусу шарки сливи, встановлення їх філогенетичних зв’язків 

з іншими ізолятами та між собою. 

Відповідно до мети було виконано наступні завдання: 

- провести моніторинг насаджень кісточкових культур на наявність 

вірусу шарки сливи на території Україні, встановити ареали поширення 

вірусу; 

- отримати високо специфічну антисироватку до вірусу шарки сливи та 

оптимізувати умови проведення імуноферментного аналізу для 

рутинної діагностики; 

- встановити штамову приналежність досліджуваних зразків українських 

ізолятів вірусу шарки сливи за допомогою молекулярних методів 

дослідження, 

- провести філогенетичний аналіз українських ізолятів та проаналізувати 

молекулярно-біологічні властивості вірусу шарки сливи на території 

України. 

Об’єкт дослідження: українські ізоляти вірусу шарки сливи, відібрані під час 

вегетаційних сезонів 2013-2019 років. 

Предмет дослідження: генетичне різноманіття українських ізолятів вірусу 

шарки сливи. 

Методи дослідження: візуальна діагностика, метод рослин-індикаторів, 

диференційне центрифугування, імунізація тварин; трансмісійна електронна 

мікроскопія, білковий електрофорез за Леммлі, імуноелектроблотинг, 

твердофазний імуноферментний аналіз в модифікації «сандвіч» та «непрямий», 
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виділення тотальної РНК, зворотно-транскрипційна полімеразна ланцюгова 

реакція, електрофорез нуклеїнових кислот в агарозному гелі, сиквенування за 

Сенгером, філогенетичний аналіз (MEGA7), статистична обробка даних. 

Наукова новизна одержаних результатів 

Проаналізовано наявність вірусу шарки сливи в шести областях України на 

різних видах кісточкових культур. Встановлено штамове різноманіття вірусу, 

його біологічні та молекулярно-генетичні властивості, а також розповсюдженість 

на території України.  

Вперше встановлено наявність вірусу шарки сливи в Харківській області. 

Можливою причиною відсутності повідомлень про ураження слив вірусом шарки 

в цього регіоні може бути вирощування порівняно невеликої кількість видів 

кісточкових культур через несприятливі кліматичні умови. 

Нами вперше було виявлено штам М вірусу шарки сливи на черешні в 

Одеській області, що є не типовим хазяїном для даного штаму. Ці данні свідчать 

про високу здатність вірусу шарки сливи до зміни рослини-хазяїна та 

пристосування до нових умов існування, не змінюючи при цьому молекулярно-

біологічні властивості. 

Встановлено, що за частковими послідовностями гена капсидного білка 

українські ізоляти вірусу шарки сливи є дуже подібними (97-100%) до більшості 

описаних раніше європейських ізолятів цього вірусу, а також ізолятів вірусу 

шарки сливи, виділених в інших країнах. Отримані дані можуть вказувати на їх 

спільне походження або подібні механізми мікроеволюції. 

Часткові сиквенси гена капсидного білка, отримані у результаті проведеного 

дослідження, було депоновано до світового генетичного банку – GenBank NCBI. 

13 депонованих часткових нуклеотидних послідовностей становлять близько 54 % 

сиквенсів вірусу шарки сливи, поданих у GenBank з України. 
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Практичне значення одержаних результатів 

Для рутинної серологічної діагностики вірусу шарки сливи була отримана 

високоспецифічна антисироватка до даного збудника. Вона дозволить швидко та 

точно проводити аналіз рослин на виявлення збудника вірусу шарки сливи за 

невеликий проміжок часу та з низькою вартістю. Імуноферментний аналіз дасть 

можливість здійснювати ефективний контроль посадкового матеріалу та 

насаджень плодових культур на наявність вірусу шарки. Отримані результати 

можуть бути використані для діагностики насаджень кісточкових культур у 

садовій промисловості, а також у селекційній роботі.  

Послідовності гена капсидного білка українських ізолятів вірусу шарки 

сливи можуть бути використані як модельний об’єкт для навчального процесу в 

Навчально-науковому центрі «Інститут біології та медицини» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема у таких спецкурсах 

як: «Фітовіруси», «Молекулярна біологія вірусів», «Генетика вірусів», «Еволюція 

вірусів», «Діагностика вірусних інфекцій», зокрема для опанування 

філогенетичного аналізу та еволюційних процесів. Також отримані послідовності 

можна використовувати для розробки високоспецифічних праймерів до вірусу 

шарки сливи, вдосконалення методик полімерезної ланцюгової реакції, 

опанування філогенетичного аналізу та вивчення еволюційних процесів вірусу 

шарки сливи. 

Отримані результати дисертаційного дослідження можуть бути використані 

для аналізу поширення вірусу шарки сливи в Україні та сусідніх країн, 

попередження розвитку можливих епідемій та розробки методів боротьби з даним 

збудником. 

Особистий внесок здобувача 

Дисертаційна робота є самостійним та оригінальним науковим 

дослідженням, виконаним на базі кафедри вірусології ННЦ «Інститут біології та 

медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
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Постановка задач, опрацювання світової та вітчизняної літератури, розробка 

експериментальних схем дослідження та отримання експериментальних даних, 

аналіз та узагальнення результатів, їх статистична обробка, формулювання 

висновків дисертації зроблені автором особисто під керівництвом д.б.н., 

професора І.Г. Будзанівської. 

Апробація результатів дисертації 

Основні результати досліджень дисертаційної роботи були представленні на 

таких вітчизняних та міжнародних конференціях: 

• 13th International Plant Virus Epidemiology Symposium 6-10 June 2016, 

Avignon, FRANCE 

•  8-ма міжнародна конференція «Біоресурси та віруси», 12-14 вересня, 2016, 

Київ, Україна 

• 8th International Scientific Agriculture Symposium "AGROSYM 2017“ Jahorina, 

October 05 - 08, 2017 

• XXI. Czech and Slovak Conference of Plant Protection Brno 4-5 September 2018 

•  9-ма міжнародна конференція «Біоресурси та віруси», 9-11 вересня, 2019, 

Київ, Україна 

• 10th International Scientific Agriculture Symposium „AGROSYM 2019” Bosnia and 

Herzegovina, 3-6 October, 2019. 

 

Публікації 

 За результатами наукових досліджень опубліковано 13 наукових праць, 

серед яких 5 статей у фахових періодичних виданнях, затверджених МОН 

України та міжнародних фахових журналах (3 статті у журналах, що входять до 

міжнародної наукометричної бази SCOPUS), та 8 тез доповідей у матеріалах 

вітчизняних та міжнародних наукових конференцій.  
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Дисертаційна робота викладена на 150 сторінках машинопису і містить 

традиційні розділи: Вступ, Огляд літератури (2 розділи), Матеріали та методи 

досліджень, Результати та обговорення (3 розділи), Узагальнення результатів, 

Висновки, Список використаної літератури (120 посилань) та Додатки. 

Ілюстративний матеріал включає 34 рисунки та 13 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 ВІРУСУ ШАРКИ СЛИВИ 

 

1.1. Таксономічне положення та організація геному вірусу шарки сливи 
 

Вірус шарки сливи – це збудник, який викликає небезпечне захворювання 

кісточкових рослин роду Prunus. Вірус належить до родини Potyviridae, роду 

Potyvirus [1].  

EPPO код: PPV000 (Plum pox potyvirus) [6] 

Таксономічне положення вірусу шарки сливи: 

Царство: Riboviria 

Королівство: Orthornavirae 

Тип: Pisuviricota 

Клас: Stelpaviricetes 

Порядок: Patatavirales 

Родина: Potyviridae 

Рід: Potyvirus 

Вид: Plum pox virus [1] 

За рекомендаціями Європейської організації захисту рослин вірус шарки 

сливи віднесено до карантинних організмів, обмежено поширених в Україні, 

категорія А-2 [7].  

За останніми даними дослідників у світі налічують десять штамів вірусу 

шарки сливи [8], збудник поширений по всьому світу та завдає суттєві економічні 

проблеми пов’язані з вирощуванням плодових культур. На жаль, основна 

боротьба з цим інфекційним агентом є знищення уражених рослин. Вивчення 

генетичного різноманіття може бути ключовим аспектом для розробки стійких 

сортів рослин та подолання поширення вірусу по всьому світу. 
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Вперше вірус шарки сливи був виявлений у 1915 році в Болгарії та описаний 

Атанасовим в 1932 році. [9]. Сьогодні вірус шарки виявлений у більшості країн 

світу, особливо це країни з інтенсивним вирощуванням кісточкових культур. 

Вірус шарки сливи – це РНК-вмісний вірус, за морфологією гнучка паличка 

без суперкапсидної оболонки, близько 730-760 нм довжина та близько 20 нм в 

діаметрі [10].  

Геном представлений лінійною одноланцюговою +РНК, оточений одним 

типом субодиниць капсидного білка з молекулярною масою 3,5х10-6 кДа. [11]. 

РНК містить до 10000 (9741) нуклеотидів з поліаденільованим 3/ кінцем і вірус 

кодованим білком VPg зв’язаним з 5’ кінцем геномної РН. 

Геном представлений дев’ятьма генами, які кодують одинадцять 

багатофункціональних білків (рис. 1.1) [12]. 

 
Рис. 1.1 Схематичне зображення організації геному та віріону вірусу шарки сливи 

[12]. 
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Вірус шарки сливи, як представник родини Potyviridae, має типову 

структуру, яка характерна для всіх потівірусів за винятком Bymovirus. Має 11 

зрілих білків (табл. 1.1) [12]. 

Таблиця 1.1 - Загальна характеристика білків представників родини 

Potyviridae  

Білки 

(розмір) 

Функція Клітинна локалізація Посилання 

P1 (32 - 

64 K) 

Серинова протеаза з цис-

розщеплювальною активністю, 

P1/HCpro сайт розщеплення. 

Відповідальний за симптоматику. 

Використовується для дослідження 

філогенетичного аналізу і 

взаємозв’язків  потівірусів. 

Кристалічні включення в ядрі 

і цитоплазмі. 

13 

 

HCpro 

(56 - 5S 

K) 

Цистеїна протеаза з цис-

розщеплювальною активністю, 

HCpro/P3 сайт розщеплення. 

Забезпечує передачу, системний рух, 

пригнічення роботи генів, розвиток 

симптомів. 

Цитоплазма, розміщений 

вздовж ендоплазматичного 

ретикулюма. 

14 

P3 (37 

K) 

Вірулентність, цикл вірусної інфекції Кристалічні включення в ядрі 

і цитоплазмі. 

Ендоплазматичний ретикулюм 

15 

6K1 (6 

K?) 

Рух від клітини до клітини. Роль у 

вірулентності 

Периферії клітини. 16 

CI (7G 

K) 

РНК геліказа необхідна для реплікації 

геному. Рух на довгі дистанції. 

Розвиток симптомів. Порушення 

стійкості хазяїна 

Цитоплазма, конічні 

структури прикріплені до 

плазмодесми. 

17 

6K2 Кріплення вірусного реплікаційгого 

комплексу до мембран. Рух на довгі 

Кристалічні включення в ядрі 

і цитоплазмі. 

18 
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дистанції. Розвиток системної інфекції  

VPg Відповідає за регуляцію вірусного 

циклу та системну інфекцію. 

Ендоплазматична сітка, ядро, 

ядерце. 

 

19 

NIa-Pro NIa-Pro - цистеїнова протеаза. 

високоспецифічна. 

Ядра інфікованих клітин у 

вигляді кільцевихвключень. 

20 

NIb РНК-залежна РНК-полімераза. Геном, 

реплікація вірусу. 

Ядра інфікованих клітин у 

вигляді кільцевих включень. 

Цитоплазма 
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CP Забезпечує передачу вірусу 

попелицями. Транспорт віріонів від 

клітини до клітини та 

довгодистанційний рух. Збірка віріонів. 

 

 Цитоплазма інфікованих 

клітин. 
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Геном вірусу шарки сливи містить довгу відкриту рамку зчитування [23]. 

Видалення довгої послідовності нуклеотидів між 39 і 145 не впливає на швидкість 

інфекції та вірусне накопичення, але впливає ефективно на процес патогенезу 

[24]. 

Потрапивши до клітини, вірус звільняється від субодиниць білка оболонки. 

Це процес роздягання. Вважають, що одночасно з роздаганням відбувається 

трансляція, оскільки вірус має +РНК. Геном має одну відкриту рамку зчитування 

(ORF). Вона кодує поліпротеїн з молекулярною масою приблизно 340 кДа. 

Трансляція ініціюється другим кодоном АUG. Проте, існує здатність інших 

потівірусів ініціювати трансляцію шляхом впізнавання внутрішніх специфічних 

вірусних послідовностей [25].  
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Мультифункціональні вірусні білки формуються із поліпротеїну в результаті 

ко- та посттрансляційних протеолітичних розщеплень, які здійснюються трьома 

вірус-кодованими протеазами: ядерний білок включень (NIa), допоміжний 

компонент-протеїназа (НС-Рго) та Р1-протеїназа (Р1). 

Реплікація відбувається в цитоплазмі інфікованої клітини на мембранах 

ендоплазматичної сітки. Вважають, що білок 6К прикріплює реплікаційний 

комплекс до мембран. Вірусний геном спочатку копіюється у послідовність 

негативного значення (мінус ланцюг) за допомогою білка ядерного включення 

(NIb), який є вірусною РНК-залежною-РНК-полімеразою (репліказою). Сайт 

впізнавання полімеразної затравки для ініціювання синтезу мінус ланцюга 

знаходиться у вторинних структурах 3' -нетрансляційного фрагменту. 

Білок СІ розкручує дволанцюгові продукти реплікації, оскільки було 

виявлено, що він має РНК геліказну активність [18].  

Репліказа використовується як при утворенні негативного ланцюга, так і для 

продукції дочірніх ланцюгів. При синтезі дочірніх ланцюгів VPg виступає 

затравкою для реплікази. В кінці реплікації, вірусна геномна РНК інкапсидується 

субодиницями СР, формуючи віріони. 

Під час системної інфекції рослини, вірус спочатку переміщується від 

клітини до клітини через плазмодесми у межах першочергово інфікованих 

листків. Потім вірус потрапляє до судинної тканини і проходить через ситовидні 

елементи у флоему, де він переноситься пасивно у межах того ж листка або між 

різними органами рослини. СР, СІ, НС-Рго та VPg білки полегшують рух 

потівірусів від клітини до клітини через плазмодесми. Вважають, білок СІ 

переміщає вірусні комплекси до та через плазмодесми. 

Білки СР та НС-Рго збільшують плазмодесмальний розмір, виключаючи 

обмеження, що є суттєвим для вірусного руху до сусідньої клітини. Механізм 

транспортування вірусу через плазмодесми не відомий. СР, НС-Рго, VPg та 6К2- 
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білки необхідні для транспортування вірусу на довгі відстані по флоемі. Вхід та 

вихід із судинної системи відбувається за допомогою білка НС-Рго [12]. 

Білки СР та НС-Рго беруть участь у векторній передачі вірусу шарки сливи за 

допомогою попелиць. Передача не відбувається, якщо білок НС-Рго не надходить 

із віріонами. Було проведено ряд досліджень для встановлення взаємодії білків 

НС-Рго та СР на прикладі Тоbассо vеіn тоttling virus (ТVМV) та Zиссhіnі уеllоw 

тоsаіс virus (ZYМV) [26]. 

 

1.2. Коло хазяїв, симптоматика та шляхи передачі 
 

За літературними даними вірус шарки сливи має широке коло хазяїв, окрім 

культурних та декоративних видів рослин, він уражає ще до 40 видів диких 

кісточкових, а також більше 100 видів трав'янистих рослин [12].  

Вірус уражає рослини роду Prunus: сливу (Prunus domestica), абрикос (Prunus 

armeniaca), японську сливу (Prunus Salicina Lindi), персик (Prunus persica), вишню 

(Prunus cerasus), черешню (Prunus avium). Поряд з культурними рослинами РРV 

також уражає дикі та декоративні рослини роду Prunus: американська слива 

(Prunus americana), мигдаль (Prunus glandulosa) і терен (Prunus spinosa). Також 

сприятливими до вірусу можуть бути дзвоники ріпчастовидні (Сampanula 

rapunculoides), жовтозілля лісове (Seneciosyl vaticus), кульбаба лікарська 

(Taranacum officialle), конюшина повзуча (Trisolium repens L.) [12]. 

Заражені дерева волоського горіха (Juglans regia L.) були зареєстровані в 

Словаччині в 1996 році [27]. Ця інформація була зафіксована в результаті 

наявності розпливчастих плям на листкових пластинках уражених рослин. Було 

проведено ряд досліджень щодо встановлення кола хазяїв РРV і виявилось, що 

велика кількість рослин чутлива до даного збудника. 
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Такі сорти слив як Čačanska lepotica, Stenley є толерантні до вірусу РРV і 

тому симптоми на них не проявляються. 

Ознаки захворювання проявляються на листках у виді хлоротичних плям, 

кілець, деформацій та просвітленні жилок, на плодах – кілець, виразок, плям (рис. 

1.4). 

 

Рис. 1.4 Симптоми PPV на квітах (А), листках (B), плодах (C) та кісточках 

(D) плодових культур [12] 

Уражена тканина ущільнюється, змінюється в кольорі до червоно-бурого за 

рахунок заповнення камеддю [23]. Симптоматика варіює залежно від виду рослин 

та самого штаму вірусу, також від чутливості хазяїна і умов навколишнього 

середовища, особливо віку рослин та погодніх умов [28]. Часом спостерігається і 

безсимптомне протікання захворювання. 

Основний шлях передачі вірусу – за допомогою попелиць. Вірус передається 

неперсистентно приблизно двадцятьма різними видами попелиць: Aphis cracciora, 

A. gossypii, A. spiraecola, A. hederae, Myzus persicae, M. varians, Phorodon humuli, 
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Brachycandus cardui, B. helichrysi, Rhopalosip humpadi. Під час неперсистентної 

передачі віруси не транспортуються через мембрани попелиці та не надходять 

всередину. 

Найбільша ефективність до перенесення вірусу шарки сливи попелицями 

зареєстровано за температури 20-23°С. Інфекційність збудника в організмі 

попелиць зберігається протягом 4-х годин [29]. Швидкість розповсюдження 

вірусної інфекції залежить від розташування між здоровими рослинами та 

джерелом інфекції. Ефективність передачі збудника залежить від чутливості 

культури та кількості попелиць та часу надходження до них вірусу. 

Були висунуті твердження про передачу вірусу за допомогою насіння, але 

експериментально продемонструвати не вдалося на жодному з хазяїв. Також 

передача вірусу здійснюється іншим шляхом - із прищепним та підщепним 

інфікованим садовим метеріалом. Цей шлях відіграє важливу роль в 

розповсюдженні вірусу на значні відстані [30]. 

Головні заходи для попередження та боротьби з вірусною хворобою – 

використання не ураженого посадкового матеріалу, вирубка заражених рослин та 

контроль популяції попелиць. Такі заходи показали сповільнення вірусного 

розповсюдження.  

Головний захід попередження хвороби – це виведення культур, стійких або 

не сприйнятливих до вірусу. Генетично модифіковані рослини, що мають ген 

капсидного білка вірусу шарки сливи, показали високий супротив вірусній 

інфекції [31]. 

 

1.3. Штамове різноманіття вірусу шарки сливи в світі 

 
На теперішній час у світі налічують десять штамів вірусу шарки сливи 

Найбільш поширені: Dideron (D), Marcus (M), Recombinant (Rec). Рідше 
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зустрічаються: Cherry (C), Cherry Russian (CR), EL Amar (EA), Winona (W), 

Turkish (T), Ancestral (An) and Cherry Volga (CV) (рис. 1.5) [8].  

Аналізуючи філогенетичне дерево, яке було побудоване з повногеномних 

сиквенсів усіх штамів за допомогою методу maximum likelihood можна побачити, 

які штами є більш подібні та споріднені один до одного та мають близькі 

еволюційні взаємозв’язки: штам Мarcus (M) з Turkish (T), Ancestral (An); штам 

Dideron (D) з Recombinant (Rec); штам Winona (W) з Cherry (C), Cherry Russian 

(CR), Cherry Volga (CV), а штам Ancestral (An) є вважають предковом штамом по 

відношенню до інших (рис. 1.5) [69,99,101]. 

 

 

Рис. 1.5 А Генетична карта вірусу шарки сливи. В. Філогенетичний аналіз 

штамів вірусу шарки сливи (PPV). Особливості ураження кісточкових культур 

різними штамами вірусу шарки сливи. Філогенетичне дерево побудоване за 

повногеномними послідовностями методом maximum [69].  

На основі симптомів, викликаних у трав’янистих рослин-індикаторів 

розрізняли некротичні, проміжні та жовті штами вірусу шарки сливи (PPV) [32]. 

Пізніше серологічно було диференційовано два штами D (Dideron) і M (Marcus), 
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перший на абрикосі (Prunus armeniaca) у Франції, а другий на персику (Prunus 

persica) у Греції [32]. 

У 1994 році дослідники відокремили 28 ізолятів вірусу шарки сливи з 11 

країн і виявили, що їх можна послідовно групувати у два основні штами (D і M) за 

трьома наступними показниками: електрофоретична рухливість білка оболонки; 

антигенні властивості N та C областей білка оболонки; і наявність специфічного 

сайту рестрикції в С-кінцевій ділянці білка оболонки [33]. 

За останні десять років було детектовано п`ять нових штамів вірусу шарки 

сливи. Найбільш поширеними штамами залишаються PPV-M, D та Rec, а менш 

поширеними — штами С, W. При цьому було відкрито інші штами, а саме: штам 

EA (у Єгипті), Au (у Албанії), T (у Турції та Албанії), C (у Росії, Білорусі та 

Молдавії), CR (у Росії) та W (у Канаді, Латвії, Росії та Україні) [34].  

Проте постійно проводяться нові дослідження та відриваються інші штами та 

ізоляти вірусів, поширені на різних територіях. Наприклад, у 2013-му році були 

проведені дослідження у Росії, присвячені дослідженню штамів вірусу шарки 

сливи, які уражують вишню, зокрема нові штами Cherry Russian (CR) та Cherry 

Volgа (СV). У Саратівській та Самарській областях було виділено та досліджено 

геноми вірусів, знайдених у диких вишнях, які росли біля річки Волги у Росії. 

Було показано, що геномні послідовності цих ізолятів мають високий рівень 

дивергенції та послідовності від інших штамів вірусу шарки сливи (включаючи 

штам PPV-С, який був також поширений на території Росії), і тому було вирішено 

виокремити його у окремий штам PPV-CR (Plum Pox Virus-Cherry Russia) [40]. У 

даного штаму вже було виділено щонайменше три ізоляти — RU-17sc, RU-18sc, 

та RU-30sc, які були використані у даному дослідженні. Ці дані були підтверджені 

шляхом філогенетичного аналізу: встановлено, що три названі ізоляти належать 

до єдиного кластеру і є найбільш спорідненими з штамом С, і менш спорідненими 

— з штамом W [35]. 



 
 

 

37 

Як зазначено вище, основними штамами на території Європи є M, D та Rec, 

які мають різну епідеміологію [4]. Штам Rec часто пов`язують зі старими 

деревами. Штам PPV-D вважається аутохтонним і є поширеним по всіх 

територіях епідемічних осередків вірусу, а штам М взагалі часто виявляють у 

садах персикових дерев [35, 4, 37].  

На початку 2000-х років у Франції було проведено масштабні дослідження 

поширення вірусу шарки сливи штаму М на вісімнадцятьох ділянках у Південній 

Франції, де вирощувалися персики. Ці дослідження мали тривалість три роки, 

впродовж яких інфекцію шарки сливи контролювали візуально для кожного 

окремого дерева. Ділянки були поділені на окремі квадрати, причому 

симптоматика у дерев із сусідніх квадратів могла істотно відрізнятися. 

Просторовий аналіз за допомогою індексів відстані показав, що розташування 

квадратів з інфікованими деревами у 14-ти ділянках не було випадковим. Було 

показано, що симптоми особливо яскраво вирізнялися у деревах еліпсоїдної 

форми, які розташовувалися на своїх ділянках із щільністю вище середньої і 

розташовувалися таким чином, що рядки із 4-14 дерев розташовувалися 

перпендикулярно до рядів із 4-10 деревами [4]. Згодом утворилися кластери 

уражених дерев, розташованих на відстані 90 км один від одного. З плином часу 

збільшувався індекс кластеризації та кількість уражених дерев у кластері. 

Поєднання різних підходів показало, що діапазон дерев, уражених PPV-М, був 

доволі широким. У першу чергу це пов`язали із передачею вірусу попелицями, 

але такі перенесення хоч і відбувалися часто, проте не носили систематичний 

характер. Різноманітність видів векторів, структура садів та їх видовий склад 

мали значний вплив на поширення інфекції, але це так і не пояснило первинний 

шлях зараження [4]. Дослідження даного штаму є надзвичайно важливими, адже 

саме із ним часто пов`язують різкі спалахи та стрімке поширення ареалу 

ураження, через що штам часто називають агресивним [4, 37]. У подальшому ця ж 

група учених провела схожий експеримент із дослідженням факторів, які 

сприяють поширенню М-штаму [43]. На цей раз досліджувалося вже 19 
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персикових садів, експеримент тривав впродовж 7-10 років. Увесь цей час 

проводилися безперервні заходи контролю, проте нові симптоматичні дерева все 

одно постійно виявлялися. Загальні результати досліджень довели, що основним 

джерелом інфекції виступав новий матеріал, а також прихована інфекція у 

дорослих дерев без виражених зовнішніх симптомів [37]. Тому у 2010-х роках 

були введені більш суворі карантинні правила для ввезення нових саджанців на 

територію Франції [38]. Ізоляти з певних територій найчастіше є більш споріднені 

один до одного і мають спільний спектр серологічних та молекулярних ознак, ніж 

інші ізоляти досліджуваного штаму. 

У 1999-му році у штаті Пенсильванія було детектовано вірус шарки сливи та 

доведено його приналежність до штаму D. При цьому ізоляти PPV-Penn були 

генетично більш близькі, ніж інші ізоляти штаму D, а ізоляти на території 

Сполучених Штатів, Канади та Чилі більш споріднені між собою, ніж із 

європейськими штамами. PPV-Penn розподілилися у двох кластерах, що показало 

два можливих способи інтродукції вірусу на ці території. Векторами виступали 

види Myzus persicae та Aphis spiraecola, при цьому Myzus persicae передавали 

пенсильванські ізоляти більш ефективно, ніж ізоляти PPV-D, але менш 

ефективно, ніж європейські ізоляти штаму PPV-М [34].  

Морфологічні структури різних ізолятів одного штаму не відрізняються між 

собою. При цьому із поширенням різних штамів вірусу шарки сливи проявляється 

рекомбінаційна мінливість вірусу — причому, рекомбінація може відбуватися між 

двома різними штамами. Зокрема, така особливість була виявлена у штаму W, 

який вважається найбільш мінливим серед усіх штамів PPV [40]. 

Наприклад, канадський ізолят W3174 виявився найбільш близьким до 

латвійських ізолятів LV-140pl, LV-141pl, LV-143pl, та LV-145bt, маючи 

нуклеотидну ідентичність більшу за 91% у всіх випадках, тоді як з іншими 

ізолятами спорідненість була меншою за 73%. Цікавим є те, що дані штами в 

Латвії не є аутохтонічними, і були інтродуковані з країн колишнього Радянського 
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Союзу (зокрема, Росії та України — базуючись на даних досліджень ізолятів W на 

цих територіях) [40]. Таким чином можна пояснити наявність схожих ізолятів у 

Канаді — через міграційні проблеми та експорт уражених плодів та молодих 

дерев з України [100].  

Через безконтрольне ввезення та вивезення ураженого посадкового матеріалу 

з країн підвищується рівень небезпеки поширення більшого числа генотипів 

вірусу на територіях. Саме через відсутність таких заходів безпеки з`являються 

спалахи хвороби серед країн з низькою частотою захворюваності на шарку, 

зокрема, у Канаді, Чилі та Сполучених Штатах Америки [40]. 

На сьогоднішній день виділяють десять штамів даного збудника [8]. 

Розглянемо особливості кожного із них. 

PPV-М (Маrcus) 

Вперше цей штам був детектований у Греції на персику. Поширився у 

багатьох країнах південної, східної та центральної Європи, але не виявлений в 

країнах Америки. Штам досить ефективно переноситься за допомогою попелиць 

серед персикових, рідше на сливах. PPV-М ділять на дві підгрупи, які умовно 

позначають PPV-М1 (ценральна та східна Європа) та PPV-М2 (Середземномор'я). 

Цей штам є одним з найбільш поширених у світі, також його відносять до 

епідемічного штаму, оскільки він досить швидко поширюється серед рослин. 

Основні рослини-хазяї: персик та абрикос, рідше слива. Країни виявлення: 

Франція, Італія, Сербія, Іспанія, Туречинна, Австрія, Словачинна, Чеська 

Республіка, Боснія та Герцовина, Україна, Болгарія, Німеччина, Іран та ін. [41,42]. 

PPV-D (Dideron) 

Штам PPV-D вперше ізольований з абрикосу в південно-східній Франції. У 

світі вважається найбільш поширений штам вірусу шарки сливи. Для 

європейських слив і абрикос він найбільш поширений, хоча персик рідко 

інфікується. На відмінну від PPV-M, PPV-D менш ефективно передається за 
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допомогою попелиць. Тому його часто описують як неепідемічний штам, до того 

ж поширення вірусу відбувається повільно. Однак це не завжди вірно, тому що 

епідемічний характер даного збудника часто залежить від певних факторів, 

зокрема від специфічної взаємодії з колом господарів. Наприклад, в Іспанії була 

епідемія PPV-D вздовж середньоморського узбережжя [43]. Штам ефективно 

поширився серед сортів японських абрикос та слив. Іспанські дослідження по 

тимчасовому і просторовому поширенню PPV-D показали, що хвороба на 

абрикосах розвинулась до 5% впродовж першого року, досягаючи 22% на 

третьому році. Країни виявлення: Канада, Франція, Чехія, Туреччина, Італія, 

Словаччина, Болгарія, Україна, Литва та ін. 

PPV-Rec (Рекомбінантний) 

Відкритий за допомогою молекулярних методів дослідженя. Утворився вірус 

шляхом гомологічної рекомбінації PPV-М та PPV-D ( в 3́’ термінальній частині 

гена NIb). Штам поширений серед європейських країн: Болгарія, Угорщина, 

Сербія, Словенія, Боснія та Герцоговина, Чеська Республіка, Хорватія. Вірус 

ефективно передається попелицями, інфікуючи переважно сливи [41,42] 

PPV-ЕА ( ElAmar) 

Вперше знайдений на персику в Північній Африці (Єгипет). На даний 

момент вірус не виявляється, немає даних про розповсюдження серед інших 

країн. Передається за допомогою попелиць. Вражає персики, абрикоси, сливи 

[44]. 

PPV-С (Cherry) 

У 1980 році виділений в Молдові з вишні. Інфікує черешні та вишні в Італії. 

Виявлений в центральних і східних Європейських країнах. Це єдиний штам, який 

інфікує вишню системно [45]. Здатний уражати інші види кісточкових в умовах 

експерименту, ефективно передається за допомогою переносників. Збудник 

виявлений в Італії, Румунії та Молдові. 
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PPV-W(Winona) 

Це штам PPV, який спочатку ідентифікований як W-3174-01 в Канаді 

на двох уражених деревах роду Prunus. Був зареєстрований в Латвії, Росії та 

Україні (Донецька обл.). PPV-W викликає чітко виражені деформації плодів 

[46].  

PPV-Т (Turkey) 

Новий рекомбінантний штам вірусу шарки сливи, який був знайдений в садах 

Анкари, що є провінцією Туреччини. Ізоляти характеризуються унікальною 

рекомбінацією в гені НС-Pro [47]. Шістнадцять ізолятів було відібрано та 

проаналізовано за допомогою серологічних та молекулярних методів. Всі ізоляти, 

окрім одного, належали до штаму PPV-М. Дев'ять із них дали реакцію як з 

антитілами до PPV-М, так і з специфічними моноклональними антитілами до 

PPV-D. Сиквенси 5' і 3' кінців геному 4-х ізолятів показують спорідненість із 

рекомбінантним ізолятом, виділеним у Туреччині. Даних про наявність цього 

штаму в інших країнах немає. 

PPV-CR (Cherry Russian) 

У 2013 на території Росії, а саме біля берегів річки Волги, був виявлений 

новий штам на вишнях. Характеризується дуже швидким поширенням та великою 

кількістю ізолятів. Виявлений лише в Росії на вишні та черешні [48, 105]. 

PPV-An (Ancestral) 

Штам виявлений з сливи на сході Албанії у 2012. Даний штам 

характеризують як один з найдавніших, або викопних, який еволюційно має 

близькі взаємозв’язки з іншими штамами. Філогенетичний аналіз демонструє 

найбільшу еволюційну спорідненість з М штамом [49]. 

PPV-Penn (Pennsylvania) 
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Штам, який довгий час характеризували як ізолят, вперше був 

ідентифікований на трьох представниках (персик, нектарин та слива) у США, 

впершу чергу в окрузі Адамс, Пенсільванії в 1999 році. Виявлений лише в США. 

[50]. 

PPV - Cherry Volga (CV) 

Штам, який виявили нещодавно в Росії, має дуже близьку еволюціїну 

спорідненість з штамом PPV-CR (Cherry Russian), але за генетичними 

особливостями та інтенсивністю поширення має певні відміності. Вивчений не 

достатньо [8,105]. 

Отже, в світі розрізняють десять штамів вірусу шарки сливи, які 

відрізняються ступенем патогенності, молекулярно-біологічними властивостями, 

та регіонами поширення. Одним із завдань нашого дослідження є визначення 

штамового різноманіття вірусу шарки сливи на території України, оскільки це 

дуже важливо для запобігання поширення вірусу, розробки методів боротьби з 

PPV в нашій країні. 
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РОЗДІЛ 2 
 

 ПОШИРЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА  
ВІРУСУ ШАРКИ СЛИВИ 

 

2.1. Історичний шлях дослідження вірусу шарки сливи та його географічне 
розповсюдження 

 
Сьогодні вірус шарки виявлений у більшості країн світу. Це країни з 

інтенсивним вирощуванням кісточкових культур, особливо на заході та півдні 

Європи (рис. 2.1.) [51]. 

 

Рис. 2.1 Карта поширення вірусу шарки сливи по світу [51] . 
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Вперше вірус шарки сливи був виявлений у 1915 році в Болгарії та описаний 

Атанасовим в 1932 році [9]. Таким чином, перша епідемія проходила в Східній 

Європі. Пізніше, а саме в 1933 році вірус був виявлений на абрикосах, у 1961-на 

персиках [23].  

Захворювання широко поширювалося і до 1960 року було виявлено в 

Югославії, Угорщині, Румунії, Албанії, Чехословаччині, Німеччині та Росії. 

Прогресування захворювання в Західній Європі було зафіксовано після Другої 

Світової війни. Вірус шарки сливи знаходили на територіях інших країн: 

Нідерландах, Швейцарії, Греції, Англії і Туреччині (1960), потім Франції, Італії і 

Бельгії (на початку 1970-х років), Іспанії та Португалії (на початку 1980-х років), 

Єгипті, Сирії та на Кіпрі (в кінці 1980-х років). Після 1990-х років, хвороба була 

зафіксована в Чилі, США (штат Пенсільванія в 1999), Йорданії, Індії та Канаді. У 

Казахстані вірус шарки сливи був вперше виявлений на сливі та абрикосі в 2004 

році [52]. У 2005 році вірус шарки сливи було знайдено на абрикосі в Китаї 

(рослина була з характерним жовтими кільцями та хлоротичними плямами) [53] в 

2006 році в Аргентині [54] і Пакистані. Детектований на японській сливі (Prunus 

salicina Lindi) 1984 року [55]. Також вірус детектований в Європі, Малазії, Китаї 

[56]. 

На сьогодні картину наявності вірусу в світі можна охарактеризувати таким 

чином: високий рівень поширення PPV (Хорватія, Греція, Болгарія, Німеччина, 

Угорщина, Польща, Румунія, Росія, Сербія, Словаччина); гетерогений рівень 

(Албанія, Австрія, Аргентина, Канада, Кіпр, Чехія, Єгипет, Франція, Італія, Іран, 

Казахстан, Люксембург, Молдова, Норвегія, Пакистан, Португалія, Південна 

Росія, Словенія, Іспанія, Сирія, Туреччина, Україна, Сполучене Королівство, 

Сполучені держави); низький рівень (Азорські острови, Боснія і Герцеговина, 

Венесуела, деякі держави колишнього СРСР, у тому числі в Центральна Азія, 

Індія, Йорданія, Литва, Нідерланди, Швейцарія Туніс); вірус був виявлений, але 

викорінений (Бельгія, Данія); не виявлений - Естонія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, 
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Ліван, Мальта, Марокко, Палестина, Швеція; а Лівія, має невідомий статус (рис. 

2.2) [12, 57].  

 

Рис. 2.2 Детекція вірусу шарки сливи в різних країнах світу [57] 

Отже, вірус шарки сливи поширений в більшості країн світу, становить 

серйозну загрозу для кісточкових культур. Тому дослідження молекулярно-

біологічних властивостей PPV є важливим для розробки ефективних заходів 

боротьби з цим вірусом. 

Вірус шарки сливи викликає одне з найбільш поширених хвороб кісточкових 

культур роду Prunus по всьому світу і, зокрема, в Україні. 

На території України вірус шарки сливи вперше був виявлений в 1966 році в 

Чернівецькій області [58]. Пізніше збудник був знайдений в різних регіонах 

України, а саме: Чернівецькій, Київській, Львівській, Одеській, Закарпатській, 

Тернопільській, Миколаївській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. 

До початку 90-х років в Україні виділяли дві зони поширення вірусу шарки 

сливи: зону обмеженого поширення та вільну. До першої зони поширення 



 
 

 

46 

відносили такі області: Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, 

Миколаївська, Одеська, Вінницька Тернопільська та Чернівецька області. Всі інші 

регіони знаходились у вільній зоні [59]. Пізніше в певних областях захворювання 

вдалось ліквідувати, а в інших воно інтенсивно прогресувало, що становило 

серйозну загрозу для вирощування кісточкових культур [59, 90-94].  

В 2008 році вогнища ураження вірусом шарки сливи виявлено в таких 

регіонах України: Одеська, Закарпатська, Львівська, Київська, Тернопільська, 

Чернівецька області та Автономна Республіка Крим, загальною площею 4543, 9 га 

[60, 90-94]. 

Сьогодні спалахи ураження кісточкових культур вірусом шарки сливи 

виявлені майже в усіх областях, а найбільше в Закарпатсьй, Київській, Львівській, 

Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Миколаївській, Одеській областях [60]. 

За рекомендаціями Європейської організації захисту рослин вірус шарки 

сливи віднесено до карантинних організмів, обмежено поширених в Україні, 

категорія А-2 [7].  

Останні десять років дослідження вірусу шарки сливи є дуже актуальним на 

території України, оскільки тут знаходиться велика кількість посадкових 

територій кісточкових культур, вірус прогресує і завдає економічних втрат все 

більше і більше. 

На початку 20-го століття дослідження було проведено в Західній частині 

України, а саме у Закарпатській області. Встановлено, що там інтенсивно 

циркулює D штам вірусу шарки сливи. В результаті проведеного дослідження 

насаджень кісточкових плодових культур різних районів Закарпатського регіону 

встановлено, що найбільша кількість уражених кісточкових культур вірусною 

інфекцією знаходиться в чотирьох районах області, а саме: Берегівському, 

Іршавському, Хустському та Мукачівському. В насадженнях кісточкових культур 

Закарпатського регіону найбільша кількість уражених рослин серед представників 
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роду Prunus спостерігається у сливи (P. domestica), а найменш – у персика (P. 

persicae) [61]. 

Також проведено дослідження епідеміологічної ситуації поширення вірусу 

шарки сливи та проведено ідентифікацію переносників. Встановлено, що на 

території України, а саме в Західній частині циркулюють чотири види попелиць: 

Hyalopterus pruni, Phorodon humuli, Brachycaudus helichrysi та B. Сardui [62]. 

Американські дослідники проводили дослідження вірусу шарки сливи в 

східній частині України, та встановили що на території циркулює вірус шарки 

сливи штаму Winona [63]. Також в Донецькій області українські науковці 

детектували вірус шарки сливи з кісточкових культур Східного Степу [76]. 

Багато досліджень було проведено в південій частині нашої країни, зокрема в 

Автономній Республіці Крим, оскільки там кліматичні умови сприятливі для 

вирощування кісточкових культур. Встановлено, що там циркулює штам D та Rec 

[64]. 

Також частина досліджень була проведена в центральній частині України. 

Авторами встановлено приналежність українських ізолятів з Київської, 

Черкаської областей до штаму D [65]. 

Отже, вірус шарки сливи поширений в різних регіонах України. Це 

небезпечний збудник, який спричинює значні втрати врожаю кісточкових 

культур. Методів боротьби з даною хворобою не існує, окрім вирубки уражених 

рослин, що призводить до значних економічних втрат. 

Тому актуальним є дослідження генетичного різноманіття вірусу шарки 

сливи на території України, щоб в подальшому отриманні результати можуть 

бути використані для боротьби із збудником в Україні. 

 

2.2. Методи запобігання поширенню вірусу шарки сливи в світі 
 

Вірус шарки сливи являє серйозну загрозу для приватних садово-

фермерських господарств та для великих посадкових територій, тому важливим є 
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розробка методів запобігання поширенню даного збудника в світі. На жаль, 

основним методом боротьби з цим вірусом є вирубування уражених рослин, що 

призводить до значних економічних втрат. 

Основними причинами зараження рослин PPV та швидкого розповсюдження 

хвороби є використання інфікованого посадкового матерілу та наявність 

численних переносників вірусу. 

Найкращим способом контролювати поширення та передачу вірусу шарки 

сливи є створення дерев, резистентних до даного вірусу. Генетична модифікація 

роду Prunus наразі є мало розроблена, але вже запропоновано кілька підходів, за 

допомогою яких можливо створити резистентні рослини. Фактори резистентності 

до PPV у окремих видів роду Prunus, виявлені у зародковій плазмі [66]. Вони були 

знайдені у клоні P. davidiana P1908, у деяких північноамериканських абрикосах, у 

мигдалю та у деяких клонах сливи, які мали індуковану реакцію надчутливості до 

вірусу шарки сливи. 
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Рис. 2.3 Шляхи зараження вірусом шарки сливи та можливі стратегії 

боротьби на різних етапах: ризики зараження вірусом через переносників або 

ввезення зараженого посадкового матеріалу [66]. 

Виведення резистентних сортів є важливим не тільки через недостатність 

карантинних умов, але і через те, що вірус може адаптуватися до ураження нових 

рослин. У родині Potyviruses N-кінець оболонкового білка (CP) має високу 

мінливість як послідовності, так і довжині. Через це виникла гіпотеза про те, що 

даний білок є відповідальним за взаємодію вірусу з факторами рослини та 

адаптацію до нових можливих хазяїв [67]. Дослідження із використанням вірусів-

химер показали, що N-кінець гену СР вірус шарки сливи включає специфічні для 

рослини фактори патогенності, а також детермінанти, які дозволяють вірусу 

обходити специфічні обмеження руху. 
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При цьому залишаються невідомими особливості взаємодії CP вірусу шарки 

сливи із багатьма факторами рослин: факториами інфекційності, енхансерами та 

інгібіторами інфекції, які можуть специфічно взаємодіяти з вірусним білком у 

процесі вірусної інфекції [67]. 

Особливо важливе значення має дослідження вірусних геномів для 

впровадження трансгенних стратегій контролю вірусних інфекцій. Зокрема, після 

відкриття РНК-інтерференції наприкінці 1990-х років, почали вважати, що 

ектопічна експресія дикого типу або мутагенез вірусних білків, так само як і 

експресія вірусних антисенсових молекул РНК, можуть інтерферувати із 

життєвим циклом вірусу [66].  

Було створено трансгенні рослини, які експресували різні білки вірусу шарки 

сливи, введені в геном з геномів вірусів. Вони мали певні спільні особливості, 

зокрема: по-перше, резистентність рослин не корелювала позитивно із кількістю 

транс генної РНК або білка, який аккумульовувався у трансгенних рослинах; по-

друге, у декількох рослинах, не зважаючи на резистентність, не було детектовано 

трансгенні білки; по-третє, не всі трансгенні рослини виявилися резистентними 

(лише мала частина); по-четверте, була фракція трансгенних рослин, яка не 

виявилася резистентною, але одужувала впродовж певного часу після 

інфікування. Таким чином було доведено, що резистентні фенотипи були 

результатом не введення білків, асоційованих із вірусом шарки сливи, а 

непередбачуваної активації РНК-сайленсингу, який стимулювався після інтеграції 

вірусу у геном рослини-хазяїна багатьох перебудованих трансгенних копій, через 

які відбувалася або аберантна транскрипція, або транскрипція дволанцюгових 

РНК [66]. 

Іншим способом для впровадження резистентності до вірусу шарки сливи, є 

застосування двох нових біотехнологічних методів — інтрагенезу та цисгенезу. 

Спільною особливістю цих методів є те, що генетичний матеріал, який отримує 

трансгенна рослина, походить лише від статево сумісних рослин. У інтрагенезі 
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відбувається змішування регуляторних послідовностей (промотори та 

термінатори), отриманих від різних генів, а також введення мутацій (наприклад, 

дуплікацій, інверсій, нуклеотидних заміщень та делецій послідовностей). У 

рослинах, модифікованих шляхом цисгенезу, відбувається змішування вихідних 

повногеномних послідовностей з усіма їх регуляторними регіонами (включаючи 

інтрони) [66,67]. 

Таким чином, доведено, що впровадження нових методів (зокрема, генної 

модифікації, або інженерії) можуть істотно вплинути на сприйнятливість вірусу 

до організму хазяїна. У такий спосіб можливо контролювати вірусну інфекцію, 

або повністю її нівелювати. Показано, що генно-модифіковані організми не 

несуть шкоди для здоров`я людини, а є небезпечними тільки для тієї істоти чи 

того мікроорганізму, проти якого дана модифікація впроваджується. Тобто, у 

потенційному майбутньому стає можливим створення повністю резистенних 

видів рослин. 

 

2.3. Особливості діагностики вірусу шарки сливи 
 

Дослідження вірусу шарки сливи проводиться по всьому світу, тому існує 

ряд рекомендацій та методів для проведення лабораторної діагностики даного 

збудника, охарактеризовано ряд особливостей, які потрібно враховувати для 

детекції та ідентифікації. 

Для діагностики вірусу шарки сливи існує міжнародний діагностичний 

протокол МСФМ27 № 2. Особливістю цього документу є зібрані рекомендації для 

ефективної детекції та ідентифікації вірусу в найрізноманітніших варіаціях та 

відповідно ресурсах [68]. 

Найбільш ефективні біологічні, серологічні та молекулярні методи 

діагностики.  
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Метод рослин-індикаторів. Суть методу полягає у виявлені вірусу за рахунок 

прояву відомої чіткої реакції на чутливих рослинах. Рослини–індикатори 

уражують вірусовмісним матеріалом за допомогою механічному пошкодження 

верхніх покривів листкової пластинки. До рослин – індикаторів, які найчастіше 

використовуються для виявлення вірусу шарки сливи відносять: Nicotiana 

benthamiana, Pisum sativum. У Nicotiana benthamiana спостерігаємо скручування 

листкової пластинки, а у Pisum sativum – мозаїку [69].  

Для детекції великої кількості зразків вірусу шарки сливи найкраще 

використовувати твердофазний імуноферментний аналіз в модифікаціях 

«сандвіч» та «непрямий». Імуноферментний аналіз (ІФА) – це серологічний 

метод, суть якого полягає у взаємодії антигену з антитілом, міченим ферментом. 

Антитіло виступає, як детектор, а фермент – як маркер реакції, за допомогою 

якого візуалізується утворення комплексів. Один із перших записів про 

використання імуноферментного аналізу для детекції вірусу шарки сливи був в 

1980 році [70]. Імуноферментний аналіз розроблений з деякими змінами та до 

теперішнього часу є одним з найбільш популярних та використовуваних методів 

для виявлення PPV [71]. Моноклональні антитіла, які виявляють тільки один 

епітоп на антиген забезпечили високу ефективність діагностики PPV [71]. 

Моноклональні антитіла зазвичай отримують після імунізації BALB/C мишей 

очищеним PPV ізолятом [72]. Універсальні та специфічні виявлення будь-яких 

PPV штамів були досягнуті за рахунок використання моноклональних антитіл 5B-

IVIA [73]. Для ідентифікації також ефективне застосування цього методу, але з 

використанням специфічних моноклональних антитіл до окремих штамів в 

випадку серологічної діагностики (до штамів C, D, EA або M) Окрім того для 

дослідження вірусу досить поширеним є використання ІФА в модифікації 

«сандвіч». Суть реакції полягає в тому, що на плашку поетапно наносять антитіла, 

потім наносять антиген, кон’югат та субстратну суміш, в кінці додають стоп – 

реагент. Розроблені різні модифікації імуноферментного аналізу: подвійний 

сандвіч метод (DASI-ELISA) та потрійний (TAS-ELISA), що розроблений на 
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використанні мікросфери [71], використовуються насамперед для визначення 

окремих штамів PPV [72].  Специфічні антитіла, які дозволяють проводити 

специфічну ідентифікацію відповідного штаму PPV, виготовляють за 

літературними даними до неструктурних білків PPV, таких як P3, 6K2, СР і CI а 

також HCPro, P1 [27]. Тим не менш, антитіла до не структурних білків не знайшли 

застосування в практиці: вони використовується тільки для наукових цілей. 

Також для детекції ефективним та більш економічно затратним є 

молекулярний метод –зворотня транскрипційна полімеразна реакція у різних 

модифікаціях з використанням специфічних праймерів для детекції та 

ідентифікації вірусу шарки сливи (до штамів C, D, EA, M, Rec, W). Широке 

застосування цього методу, його чутливість та специфічність сприяло значному 

поліпшенню діагностики вірусу шарки сливи у світі. Такі модифікації як ЗТ-ПЛР, 

ПЛР з імунним захопленням, гніздова ПЛР, коопераційна ПЛР є найбільш 

вживаними для діагностики цього вірусу [74, 75]. Прикладається максимум 

зусиль для оптимізації цих методів та їх пристосування для рутинної діагностики, 

зокрема щоб подолати певні проблеми, що були викликані рослинним матеріалом 

з високим рівнем вмісту інгібіторів. Були розроблені різноманітні системи 

підготування вірусних препаратів перед постановкою полімеразної ланцюгової 

реакції в реальному часі, такі як імуннозахоплення чи відбитку та роздавлення, 

що дозволяють виключити етап підготовки екстракту. Також між собою ці методи 

мають певні відмінності, зокрема відрізняться у деяких етапах постановки реакції, 

а як наслідок і собівартістю. На сьогодні найбільш ефективним є використовувати 

полімеразну ланцюгову реакцію (3Т-ПЛР). Необхідна наявність ферменту - 

зворотної транскриптази ( РНК залежної ДНК полімерази) для отримання ДНК 

копії шляхом ампліфікації геному. На жаль, метод має високу собівартість, а 

також потребує попереднього виділення тотальної РНК з рослин. 

ЗТ-ПЛР являється одним з найбільш чутливих методів для вірусу шарки 

сливи. Ця технологія була розроблена за рахунок зворотної транскрипції вірусної 

РНК, ампліфікуючи 243 пари основ продукту [26]. Молекулярні методи 
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гібридизації, а також різні модифікації ПЛР-аналізу були розроблені для 

виявлення РНК у зразку. ПЛР широко використовується для ампліфікації ділянок 

нуклеїнових кислот, за наявності праймерів відомої нуклеотидної послідовності. 

Раніше різні праймери були запропоновані і використовувалися в основному для 

послідовностей, що кодують білки HCPro, CP. Незважаючи на вищезгадані факти, 

виділення РНК є важливим кроком для цього методу. Є деякі труднощі, пов'язані 

з виділенням РНК з тканин рослин. Особливо за рахунок високого рівня 

поліфенолів і полісахаридів, які впливають на виділення РНК за рахунок 

утворення комплексів з РНК та білками. Крім того, ці сполуки здатні впливати 

також на активність ферментів, що використовуються в ПЛР (у тому числі 

зворотню транскриптазу, необхідну для транскрипції РНК в кДНК форму). 

Продукти ПЛР можуть бути візуалізовані за допомогою електрофоретичного 

розділення фрагментів в агарозному гелі. 

У випадку виявлення вірусу шарки сливи за допомогою вище перерахованих 

методів, але не можливості визначення штамової приналежності ефективним буде 

провести сиквенування нуклеотидних послідовностей та філогенетичний аналіз. 

Існують дві головні групи методів вивчення філогенетичних взаємин: фенетичні 

та кладистичні методи. Для встановлення філогенетичної спорідненості вірусів 

використовуються підходи та методи молекулярної філогенії. Щоб визначити 

філогенетичні взаємовідносини між різними видами та з’ясувати час дивергенції, 

використовуються методи визначення еволюційних відстаней, які базуються на 

порівнянні нуклеотидних послідовностей відповідних генів. 

До програм, які використовуються для порівняння послідовностей з 

подальшим визначенням їх спорідненості, належать: BLAST, CLUSTAL, 

MultiPipMaker та ін. Найчастіше використовуються програми CLUSTAL та 

BLAST [86]. 

Метод зв’язування найближчих сусідів (Neighbour-joining – NJ)- найбільш 

поширений дистанційно-матричний метод. На початку побудови NJ-дедрограми 
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вибирається одна з послідовностей та порівнюється по черзі з усіма іншими. За 

результатами порівняння визначається її «найближчий сусід». Після цього 

визначається спорідненість між цією парою послідовностей та всією іншою 

вибіркою. В подальшому ця ж процедура проводиться для усіх послідовностей, 

які лишилися, окрім визначеної раніше пари. Описаний вище цикл повторюється 

до моменту закінчення вибірки. В кінцевому рахунку виходить дендрограма без 

кореня. При побудові дендрограми NJ-методом в традиційній формі місцем 

«уявного кореня» є найбільша відстань між двома послідовностями [87, 89]. 
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РОЗДІЛ 3 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

3.1. Матеріали дослідження 
 

Зразки кісточкових культур роду Prunus виділені в Київській, Черкаській, 

Одеській, Харківській, Вінницькій, Івано-Франківській областях, відібрані у 

весняно-літній період 2016-2019 років з таких рослин: абрикос (Prunus 

armeniaca), алича (Prunus cerasifera), вишня звичайна (Prunus cerasus), вишня 

степова (Prunus fruticosa), мигдаль (Prunus dulcis), персик (Prunus persica), слива 

абрикосова (Prunus simonii), слива домашня (Prunus domestica).  

 

3.2. Візуальна діагностика та відбір зразків 
 

Для відбору зразків використовували метод візуальної діагностики, який 

дозволяє відокремити зразки для подальшого дослідження за характерними 

симптомами на листкових пластинках та плодах кісточкових культур. Відбір 

зразків листя та плодів слив, абрикос, персиків, аличі, вишні, черешні 

здійснювали за такими візуальними ознаками як наявність хлоротичних плям або 

кілець на листках та їх деформації, дрібних кілець на плодах з коричневими або 

червоними некрозами. Частина зразків була відібрана без типових симптомних 

ознак (рандомно). 

 

3.3. Трансмісійна електронна мікроскопія 
 

Візуалізувати вірус та вивчити його морфологічні властивості можна за 

допомогою електронної мікроскопі. Перед приготування препаратів для 
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електронної візуалізації потрібно спершу готували плівки-підкладки та зразки з 

вірусовмісним матеріалом [78].  

Для приготування плівок-підкладок дотримувалися наступних дій: 

• Спочатку чисте предметне скло занурили на 15-30 с в 2% розчин 

формвару на хлороформі.  

• Після цього висушили плівку й обрізати по периметру лезом.  

• Потім скло занурили в воду під кутом 45о, на поверхні води маємо 

отримати плівку, на яку потім викладаємо сіточки.  

• Сіточки з плівками обережно знімали з дистильованої води за 

допомогою фільтрувального паперу та висушували.  

•  

У подальшому для ідентифікації і дослідження основних морфологічних 

ознак вірусних частинок з листків та плодів інфікованих рослин виділяли 

вірусовмісний матеріал. Для цього зразок рослини гомогенізували у фосфатному 

буфері. Після центрифугування (15 хв 5000 об/хв) відбирали надосад. Препарати 

для електронної мікроскопії готували з отриманого супернатанту. 

Наступним етапом було приготування препаратів для електронної 

мікроскопії. Для цього виготовлену сіточку з плівкою занурили протягом 2 хв в 

краплину вірусовмісної суспензії. Залишки рідини відібрали фільтрувальним 

папером, перенесли сіточку на краплину дистильованої води і витримували 

протягом 1 хв. Далі знову відібрали залишки рідини фільтрувальним папером, і 

контрастували препарат протягом 30 с у 2% розчині ураніл ацетату. Знову забрали 

залишки рідини і протягом 1 хв висушували препарат.  

Для отримання зображення використовувався електронний мікроскоп Jeogs. 

Отримані знімки дали змогу визначити форму та розміри вірусних часточок. 

 

3.4. Виділення, очистка вірусу шарки сливи та концентрація вірусу 

методом диференційного центрифугування. 
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Для виділення вірусу шарки сливи використовували листя рослин з чітко 

вираженими візуальними симптомами мозаїчності та некротизації. 

Гомогенізувавши вірусовмісний матеріал, використовуючи рідкий азот з 

додаванням буферу (100 Мм калійфосфатного буферу з 0,05М KН2PO4 pH 7,4), 

отримали сік, який спершу перемішували з хлороформом у співвідношені 1:4 

протягом 20 хв, а далі центрифугували при 5000 об\хв протягом 40 хв при 

температурі 0°С. Після центригування водну фазу змішували з 1,2% NaCl та ПЕГ 

6000 5% і перемішували наступних 12 год на магнітній мішалці при 4°С. Після 

центрифугували рослинний сік при 5000 об/хв протягом 40 хв при температурі 

10°С. А утворений осад ресуспендували в 10 мл буфера [79]. 

Зберігали вірус в пробірках в морозильній камері для подальшого 

використання. 

 

3.5. Перенесення та накопичення вірусу шарки сливи на рослинах-
індикаторах 

 

Для накопичення вірусу шарки сливи на рослинах індикаторах 

використовували зразок абрикоси з Київської області. Вірус успішно перенесли 

на трав'янистий індикатор Nicotiana benthamiana за допомогою фосфатно-

сольового буферу рН 8 (з додаванням 1% нікотину, 0,25% діетилдитиокарбомату 

натрію, 0,2% сульфіт натрію). При застосуванні цього буферу отримали 

найбільшу кількість уражених рослин Nicotiana benthamiana, на листках яких 

вірус на 7 день після інокуляції на листках пластинках утворював характерні 

симптоми в вигляді хлорозів світло-зеленого кольору [79]. 

3.6. Специфічна антисироватка до вірусу шарки сливи 
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Очищення вірусу проводили на 20-30 день після пасажу з інфікованих 

рослин. Щоб отримати очищений препарат вірусу шарки використовували 

протокол за Schade (1969). Для цього гомогенізували 100 г листків системно 

інфікованих рослин Nicotiana benthamiana в 300 мл дистильованої води, що 

містить 0,3% аскорбінової кислоти та 0,01 М натрій діетилдитіокарбамат 

(DIECA). Отриманий гомогенат струшували протягом 5 хв з рівним об’ємом 

охолодженого хлороформу. Далі центрифугували 15 хв 1000 об/хв та ще 15 хв 

5000 об/хв, зберігаючи водну фазу на кожному кроці.  

Концентрували вірус одним циклом за допомогою високо і низько 

швидкісного центрифугування. Ресуспендували матеріал в 0,05 М боратному 

буферу, рН 8,2.  

Вірусний препарат виявили недостатньо очищеним від рослиних білків, тому 

ця методика була змінена. Повторно провели високошвидкісне центригування 

35000 об/хв, ще раз ресуспендувавши осад в боратному буфері. Така обробка дала 

можливість звільнити зразок при другому високошвидкісному центрифугуванні 

від низькомолекулярних білків і сприяла кращому виділенню вірусних частинок із 

рослинних клітин інфікованої рослини. Процес очищення вірусу шарки сливи 

поетапно представлений за допомогою таблиці (табл. 3.1) [79]. 

Таблиця 3.1 - Схема очищення вірусовмісного матеріалу  

Етап Очищення вірусу шарки сливи 

1 Додавання до вірусовмісного рослинного матеріалу 300 мл 

дистильованої води, в якій міститься 0,3% аскорбінової кислоти та 0,01 

М натрійдіетилдитіокарбамат (DIECA) 

2 Гомогенізація 

3 Фільтрація + хлороформ 
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4 Центрифугування( 5000 об/хв, 20 хв ) з подальшим 

відбиранням надосадкової рідини 

5 Ультрацентрифугування (35000 об/хв, 120 хв) з наступним  

відбиранням осаду та додаванням боратного буферу 

6 Заключне ультрацентрифугування ( 35000 об/хв, 90 хв ) з 

повторним відбиранням осаду та додаванням боратного буферу 

Відібраний осад – чистий препарат вірусу 

 

Відношення величини поглинання вірусу шарки сливи при А260/А280 

становить 1,65. Таке співвідношення може варіювати від 1,2 до 1,7. 

Вихід вірусних частинок при очищенні препарату складав від 0,6 до 0,8 мг/ 

100 г листків. Очищений препарат в подальшому використовували для імунізації 

кроля. 

 

Спектрофотометричний метод визначення концентрації та чистоти вірусного 

препарату. Кількість білка визначали спектрофотометричним методом за 

Едельгохом [80]. Спершу розводили дослідні зразки в 100 разів на ФСБ (3 мл) та 

визначали поглинання при довжині хвилі 260 нм.  

Концентрацію білка розраховували за формулою: 

С = А260*N/Ке, 

де С - концентрація вірусу в мг/мл,  

А260 - екстинція при 260 нм,  

N - розведення вірусвмісного препарату, 

Ке - коефіцієнт екстинції, що для вірусу шарки сливи становить 1.3 

 

Імунізація тварин (кроля). Для імунізації використовували кроля породи 

шиншила віком 1,5 роки, вагою 3 кг. Для отримання специфічної сироватки до 
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вірусу шарки сливи застосовували схему імунізації наведену в таблиці (табл. 3.2) 

[79].  

 

Таблиця 3.2 - Імунізація тварин очищеним препаратом вірусу шарки сливи 

[79] 

День 

інокуляції 

Введення 

вірусовмісного препарату 

Імуноген,

мл 

Концентрація 

очищеного вірусу, 

мг 

1 Підшкірно  2 0,500 

9 Внутрішньом’язово 2 0,600 

15 Внутрішньовенно 1 0,700 

 

Імунізація тварини була проведена в три етапи, а на 21 день після першої 

імунізації відібрали кров для отримання сироватки. 

 

3.7. Визначення титру, робочого розведення та специфічності отриманої 
антисироватки за допомогою ІФА 

 

На 21 день після першої імунізації відібрали кров з вени вушної раковини для 

отримання специфічної діагностичної сироватки до вірусу шарки сливи. Після 

осідання еритроцитів сироватку крові в об’ємі по 100 мкл та 200 мкл зберігаємо в 

морозильній камері. 

Спершу встановлювали ефективність отриманої антисироватки, визначивши 

її титр та робоче розведення за наступною схемою.  

Всі маніпуляції проводили тричі (табл. 3.3) 



 
 

 

62 

Таблиця 3.3 - Схема титрування антисироватки до вірусу шарки сливи 

 

1:500 1:1000 1:2000 1:4000 1:8000 1:16т. 1:32т. 1:64т. 1:128т. 1:500 

1:500 1:1000 1:2000 1:4000 1:8000 1:16т. 1:32т. 1:64т. 1:128т. 1:500 

К1 К2 К3 НК ПК      

 

- Аг- вірус шарки сливи (очищенний препарат) 

- здоровий сік рослини Nicotiana benthamiana 

- контролі, К1—Буф+Ат1+Ат2, К2—Аг +Буф+Аг2, К3—Аг +Ат1+Буф. 

- контролі, НК - негативний контроль, ПК - позитивний контроль. 

У роботі для визначення титру та робочого розведення застосовували 

твердофазний непрямий імуноферментний аналіз, для перевірки специфічності 

використовували імуноелектроблотинг. 

 

3.8. Електрофорез білків у поліакриламідному гелі за Леммлі 
 

Електрофорез білків у поліакриламідному гелі за Леммлі -  метод розділення 

білків відповідно до їх електрофоретичної рухливості [81]. 

Для проведення дослідження ми приготували такі розчини:  

Концентрований розчин поліакриламіду (ПАА), який складається з: 29,2 г 

акриламіду; 0,8 г бісакриламіду; Н2О до 100 мл;  

1,4М тріс-НСІ буфер, рН 8,8; тріс 17г; Н2О до 100 мл; НСІ до рН 8,8; 

 0,5М тріс-НСІ буфер, , рН 6,8: тріс 3,02г; Н2О до 50 мл; НСІ до рН 6,8 

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

10% водний розчин персульфату амонія: 50 мг на 500 мкл. 
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електродний буфер, рН 8,3: 2,7 г тріс; 12,96 г гліцин; 0,9 г додецилсульфат 

натрію; Н2О 900 мл 

буфер зразку: дист. Н2О; 0,5 М тріс-НСІ буфер, рН 6.8; 0,2 мл; гліцерин 

0,4 мл; 10% додецилсульфат натрію 0,4 мл; 2β-меркаптоетанол 0,028 мл; 

1% бромфеноловий голубий 0,01 мл 

Розділяючий гель 14%: Н2О 6 мл 4 мл 

1,4М тріс-НСІ буфер, рН 8,8; 5 мл; 3,4 мл 

10% водний розчин додецилсульфату натрія: 0,2 мл; 0,14 мл 

10% водний розчин персульфату амонія 0,067мл;0,1мл 

Концентрований розчин поліакриламіду 9,4 мл; 6,3 мл; TEMED 10 мкл; 15 

мкл 

Стартовий гель 5% Н2О 2,8 мл 

0,5М тріс-НСІ буфер, рН 6,8 1,25 мл 

10% водний розчин додецилсульфату натрія 0,05 мл 

10% водний розчин персульфату амонія 0,05 мл 

концентрований розчин поліакриламіду 0,85 мл; TEMED 7 мкл 

Набір маркерних білків LMW (“Ferments”): 

Розчин для фарбування гелю: кумассі блакитний R-250 100 мг; метанол 50 

мл; оцтова кислота 10 мл; Н2О 40 мл 

Розчин відмивки після фарбування гелю: концентрована оцтова кислота 

70 мл; Н2О 930 мл. 

Етапи проведення аналізу: 

• Приготували та залили розділяючий гель на 2 см нижче верхнього 

краю скляної пластинки. Нашарували ізобутанол насичений водою для 

рівномірної полімеризації поверхні. Після полімеризації видалили 

ізобутанол та промити гель дистильованою водою. 

• Приготували та залили стартовий гель і вставили гребінку для 

утворення лунок. Після полімеризації видалили гребінку. 
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• Підготували зразки для електрофорезу. У конічні пробірки внесли 

досліджуваний матетріал та маркерні білки по 30 мкл, додали до 

кожної пробірки по 10 мкл буферу зразку та інкубували їх при 1000 оС 

на водяній бані протягом 3 хв. Для визначення молекулярної маси 

невідомих білків використати набір маркерів 

• Вставили камеру у прилад для електрофорезу, залили електродний 

буфер, щоб він на 2 мм покривав залитий стартовий гель. 

• У лунки стартового гелю нанесли за допомогою автоматичної піпетки 

по 40 мкл маркерних білків та відповідних зразків. 

• Підключили прилад до джерела струму, увімкнути його та встановили 

режим 40 мА. 

• Вимкнули струм, коли барвник досяг нижнього краю скляних 

пластинок електрофоретичної камери. Злили електродний буфер та 

обержно зняли гель із скляних пластинок. 

• Занурили гель у 100 мл розчину для фарбування на 1-2 год. 

• Злили розчин для фарбування та залили гель 100 мл розчину відмивки 

та інкубували при 37 °С протягом 1 год. Відмивку повторили 5-6 разів 

до повної прозорості гелю. 

 

3.9. Імуноелектроблотинг 
 

Для перевірки специфічності отриманої антисироватки до вірусу шарки 

сливи використовували імуноелектроблотинг з очищеним вірусвмісним 

матеріалом та соком здорової рослини [82].  

Імуноелектроблотинг проводили в буфері для переносу, який складається з: 

Трісу, гліцину, метанолу та Н2О (25 мМ Тріс, рН 8,3, 192 мМ гліцин, 10% етанол, 

дис. вода). Гель після електрофорезу переносли у буфер для очищення від 

залишків SDS. Цей буфер складається з 100 мл буферу переносу та 1 мл Triton X-
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100. Відмивка тривала 20 хв. Потім поліакриламідний гель після проведення 

білкового електрофорезу, перемістили в ємність з буфером для блотингу (25 мМ 

Тріс, рН 8,3, 192 мМ гліцин, 10% етанол). Два листа фільтрувального паперу, 

змочені буфером для блотинга, розмістили на ту частину касети, яка направлена 

до анода. Потім на фільтрувальний папір переносили змочену тим же буфером 

нітроцелюлозну мембрану. Після цього на мембрану обережно перемістили гель і 

потім знову два листа фільтрувального паперу, також змочені буфером для 

блотингу, всі шари затиснули в касеті і розташували між електродами так, щоб 

мембрана була звернена до анода. Після чого підключили до електромережі, 

режим електроблотингу триває 1 год при 50 мА. Для блокування місць 

неспецифічного зв'язування антитіл мембрану переносли при постійному 

перемішуванні при кімнатній температурі протягом 30 хв в розчин PBS, що 

містить сухе знежирене молоко (10%). Після блокування мембрану інкубували 

протягом години при кімнатній температурі і постійному перемішуванні в розчині 

PBS, що містив специфічні антитіла. Після закінчення інкубації мембрану 

промили 5 разів буфером відмивки та перенесли в розчин специфічних вторинних 

антитіл, кон'югованих пероксидазою. Після відмивання мембрану перенесли в 

розчин хромогенного субстрату. Інкубацію проводили при перемішуванні 5 - 10 

хвилин. Мембрану після закінчення інкубації з субстратом промили, підсушули, 

промокнувши фільтрувальним папером та врахували результати. 

 

3.10. Серологічна діагностика  
 

Першим та дуже важливим кроком у процесі діагностики PPV було 

використання серологічних методів діагностики, а саме, імуноферментного 

аналізу (ІФА).  

Постановка «сандвіч» (DAS-ELISA): 



 
 

 

66 

• Спершу на поверхні мікротитрувальної плашки адсорбували специфічні 

антитіла IgG. Їх наносили в карбонат-бікарбонатному буфері (рН 9.6) у 

розведенні 1:200. Далі інкубували ніч при +4°C та відмивали 3 рази по 10 

хв у буфері відмивки (фосфатно-сольовий буфер рH 7.2-7.4 з додаванням 

0,2% Tween-20). 

• Другим етапом є взаємодія антигену з антитілом. Перетерті зразки наносили 

у буфері для антигену. Були використані стандартні комерційні позитивні 

контролі та сік здорових рослин в якості негативного контролю. 

Інкубували впродовж ночі при +4°C. 

•  У подальшому комплекс антиген-антитіло з’єднується з специфічним 

антитіло-лужна фосфатаза кон’югатом у буфері для антитіл (2% 

полівінілпіролідона, 0,2% молока, 0,2% tween-20 довести до 1 л PBS). 

Після відмивали 3 рази по 10 хв у буфері відмивки та інкубували дві год 

при +37°C, і знову відмивали 3 рази по 10 хв у буфері відмивки. 

• Потім додавали субстратний розчин, який готували з субстрату для лужної 

фосфатази (1 мкл/мл) нітрофенілфосфат, субстратний буфер рН 9.6, який 

містить 97 мл диетаноламіна на 1 л дистильованої води. Через 1 годину 

зафіксували кольорову реакцію при +37°C. 

• Післі інкубації вимірювали оптичну щільність на рідері Termo Labsystems 

Opsis MR (США) при довжині хвилі 405 нм, використовуючи програмне 

забезпечення Dynex Revelation Quicklink. 

Постановку ІФА проводили у 96-лункових полістиролових планшетах 

«Labsystem» (Фінляндія) відповідно до рекомендацій виробника тест-систем 

Loewe (Німеччина) розроблену для детекції вірусу шарки сливи. 

Непрямий імуноферментний аналіз. У роботі застосовували 

твердофазний імуноферментний аналіз (ІФА) в модифікації непрямий з 

використанням власне отриманої сироватки до вірусу шарки сливи. Методика 

постановки імуноферментного аналізу була наступна: 



 
 

 

67 

• В лунки планшету вносили по 100 мкл АГ у розведенні 1:5 у 

карбонатному буфері, рН 9,6, та інкубували ніч при 4 °С. 

• Планшет промивали у відмивному буфері тричі по 5 хв на шейкері. 

• Блокували 1% сухим молоком з додаванням PBS та 0,05 % twееn 20 

протягом 2 годин при 37 оС. 

• Повторно промивали планшет у відмивному буфері ще три рази по 5 хв 

на шейкері. 

• Далі наносили Ат першого порядку у робочому розведенні PBS з 1% 

сухим молоком з додаванням 0,05% Tween-20 та інкубували впродовж 

ночі при 4 оС (або 2 години при 37 оС).  

• Знову промивали планшет у відмивному буфері три рази по 5 хв на 

шейкері. 

• Наносили IgG  (кролячі антивидові антитіла) з лужною фосфатазою в 

робочому розведенні в PBS з 1% сухим молоком з додаванням 0,05% 

Tween-20. 

• Вносили по 100 мкл в лунку та інкубували 1,5 години при 37 оС. 

• Наступним етапом знову відмивали тричі по 5 хвилин. 

• Для проявлення реакції як хромогенний субстрат використовували 

диетаноламін, а як стоп-реагент - 3 М NaOH. 

• Результати ІФА враховували за допомогою рідеру Thermo Labsystems 

Opsys MR (США) при довжині хвилі 405 нм, приймаючи за позитивний 

результат показник, що вдвічі перевищував показник негативного 

контролю (сік здорової рослини). 

 

 

3.11. Виділення тотальної РНК 
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Виділення тотальної РНК проводили за допомогою декількох комерційних 

наборів: RNeasy Plant Mini kit (Qiagen, Великобританія), Total RNA Purification Kit 

(Thermo Fisher scientific, США) ,  RNA Mini Kit (Invitrogen, США) [83,102].  

Виділення тотальної РНК за допомогою кіта RNeasy Plant Minikit (Qiagen, 

Великобританія) [83]. включало наступні етапи: 

• Гомогенізували в ступці 100 мг листя в рідкому азоті і перенесли 

отриману суміш в стерильний еппендорф. 

• Додавали 500 мкл RLT буферу та 5 мкл меркаптоетанолу та інкубували 

протягом 2 хв на водяній бані при температурі 56 °С. (Основним 

компонентом буферу RLT є гуанідинтіоцианат). 

• Отриманий лізат центрифугували при 13000 об/ хв протягом 2 хв. 

• Далі 440 мкл. супернатанту переносили в пробірку, об’ємом 2 мл, 

додавши 220 мкл 96% етанолу. 

• Розпіпетувавши, переносили 650 мкл супернатанту до RNeasy міні 

колонки та центрифугували при 10000 об/хв впродовж 15 секунд. 

• Далі додали 700 мкл RW1 буферу до колонки та знову центрифугували 

з 10000 об/ хв протягом 15 сек. (Основним компонентом буферу RW1 є 

етанол ). 

• Перенесли колонку до нової 2 мл пробірки, додали 500 мкл буферу 

RPE та повторно центрифугували при 10000 об/ хв впродовж 15 с. 

• Після додали 500 мкл буферу RPE до колонки та центрифугували при 

13000 об\хв впродовж 1 хв. 

• Після центрифугування колонку перенесли до нової 1,5 мл пробірки та 

додали 35 мкл стерильної води і центрифугували ще 10000 об/хв 1 хв. 

• В мікропробірці залишається РНК. 

Отриману РНК використовували для подальшої діагностики за допомогою 

полімеразно ланцюгової реакції. 
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Виділення тотальної РНК Total RNA Purification Kit (Thermo Fisher 

scientific, США) включало наступні етапи: 

• До подрібнених зразків у співвідношенні 1:20 з розчином PBS (фосфатно-

сольовий буфер) додали на 200 мкл зразка 400 мкл лізуючого буфера. 

• Наступним етапом поставили на водяну баню при 65°С протягом 5хв і після 

перенесли на холод, додавши 600 мкл хлороформу, перемішували 3-5 хв. 

• Відцентрифугували 2 хв при 10000 об/хв. 

• Готували Precipitation розчин додаючи 80 мкл 10% концентрату Prp-p до 720 

мкл Н2О. 

• Перенесли верхню фазу, додавши буфер приготовлений для преципітації. 

• Далі суспензію перемішуємо 2 хв, після цього знову центрифугуємо ще 2 хв 

при 10000 об/хв. 

• Надосад злили, а до осаду додали 100 мкл розчину NaСl, 300 мкл 96% 

спирту. 

•  Зразок зберігаємо в морозильній камері при -20°С впродовж 12 год  

• Ще раз відцентрифугували 2 хв при 10000 об/хв. 

• Знову надосад злили, і до осаду додали 50 мкл дистильованої води, 

ресуспендувавши осад. 

 

Отриману РНК використовували для подальшої діагностики за допомогою 

полімеразної ланцюгової реакції. 

Виділення тотальної РНК RNA Mini Kit (Invitrogen, США) [84] 

включало наступні етапи: 

• В ступку внесли 700 мкл Lysis буферу та 7 мкл ВМЕ. 

• Внесений зразок листя гомогенізували,лізат перенесли в новий 

епіндорф. 

• Відцентрифугували 3 хв при 12000 об/хв, перенесли 500 мкл лізату в 

чистий епендорф, додали 500 мкл спирту, перемішали. 
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• Далі відібрали 500 мкл лізату, перенесли в фірмову колонку і 

центрифугували 2 хв при 12000 об/хв. 

• Лізат вилили, колонку вставили знову, додали 500 мкл Wash-buffer, 

відцентрифугували 1 хв при 12000 об/хв. 

• Пробірку викинули, колонку вставили в новий епендорф з кіта, 

додали 500 мкл Wash-buffer, відцентрифугували 1 хв при 12000 об/хв. 

• Знову додали 500 мкл Wash-buffer,ще раз відцентрифугували 1 хв при 

12000 об/хв. 

• Просушивши колонку, знову центрифугували 1 хв при 15000 об/хв. 

• Перенесли колонку в чистий епіндорф з кіта та додали 45 мкл Н2О . 

• Ще раз центрифугували 2 хв при 12000 об/хв. 

• РНК зберігаємо в морозильній камері при -20°С 

Отриману РНК використовували для подальшої діагностики за допомогою 

полімеразно ланцюгової реакції. 

 

3.12. Молекулярні методи дослідження 
 

Широке застосування ПЛР методу, його висока чутливість і специфічність 

сприяло значному поліпшенню діагностики вірусу шарки сливи у світі. Найкраще 

використовувати зворотно-транскрипційну полімеразну ланцюгову реакцію (3Т-

ПЛР). Необхідна наявність ферменту - зворотної транскриптази (РНК залежної 

ДНК полімерази) для отримання ДНК копії, шляхом ампліфікації геному.  

 

Зворотно-трансктипційна полімеразна ланцюгова реакція в два етапи. 

Для дослідження використовували зворотно-транскрипційну полімеразну 

ланцюгову реакцію. Праймери які використовували для дослідження (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 - Праймери, які застосовували у дослідженні 
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№ 

 

Назва Нуклеотидна послідовність праймерів Розмір 

продукту 

Посилання 

1 P1 5′ -ACC GAG ACC ACT ACA CTC CC-3′ 243 27 

2 P2 5′ -CAG ACT ACA GCC TCG CCA GA-3′ 243 26 

3 PD 5 ′ -CTT CAA CGA CAC CCG TAC GG-3 ′ 198 85 

4 PM 5 ′ -CTT CAA CAA CGC CTG TGC GT -3 ′ 198 85 

5 mD5 5′-TAT GTC ACA TAA AGG CGT TCT C-3′ 664 96 

6 mD3 5’-GACGTCCCTGTCTCTGTTTG-3’ 664 96 

7 

 

mM3 5′-CAT TTC CAT AAA CTC CAA AAG AC-

3′ 

459 96 

8 mM5 5’-GCTACAAAGAACTGCTGAGAG-3’ 459 96 

9 CSoC-

2 

5'-ТАС АТС TCG АТС СТТ ССТ С'-3' 193 98 

10 HSoC-

2 

5'-ТСС АСС ATT ССС AAA TCT G'-3 193 98 

 

Для цього методу (RT-PCR) ми використовували праймери, розроблені 

Ветзелом [26]. Ідентифікація різних штамів PPV можлива лише за умови 

використання різних пар праймерів, тому ми використовували праймери для 

виявлення штамів М, D, C та Rec.  

Штами PPV-D і PPV-M ідентифікували за допомогою праймерів, описаних 

Олмосом [85]. Для PPV-Rec використовували специфічні праймери mD5 та mM3 

Rec. Також ми використовували специфічні праймери для детекції PPV-C.  

Синтез кДНК 

Використовуємо M-MlvReverseTranscriptase (фірма Invitragen) 
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4 x 1 мкл—праймерів 

3 мкл—РНК  

1 мкл—DNtp 10 моль.   

4 мкл—  ddH2O 

5 хв.—65 0C (на лід) 

4 мкл—буфер 5х. 

2 мкл—0,1 моль DTT 

1 мкл—зворотня-транскриптаза 

50 хв.—37 0C 

Утворену кДНК використовуємо для ампліфікації. 

Для постановки реакції використовуємо кіт фірми Fermentas Dream Taq green 

PCR MasterMix (2x). 

Послідовність праймерів: до ділянок білків Nib та CP штамів вірусу шарки 

сливи -- M, D та Rec: 

Об’єм реакції 25 мкл  

Постановку реакції проводили за рекомендацією виробника, а саме: 

6,5 мкл – ddH2O 

12,5 мкл – Green Taq PCR Master Mix (2x), 

1 мкл –mM5, 

1 мкл – mM3, 

1 мкл – mD5, 

1 мкл – mD3, 
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2 мкл – кДНК, 

Додавання всіх реагентів в пробірки проводилося на холоді. 

Ампліфікація проводилася у наступному режимі 

95 0C – 3 хв 

95 0C – 30 сек 

60 0C - 30 сек 

72 0C- 60 сек 

7 хв при 72 0C - фінальна добудова. 

Зворотно-транскрипційна полімеразна ланцюгова реакція в один етап. 

Зворотно-транскрипційна полімеразна ланцюгова реакція в один етап 

проводилась з використанням набору One-step RT-PCR Kit (Qiagen, Велика 

Британія) [103].  

Постановка аналізу проводилася за рекомендацією виробника, а саме: 

2x Reachinmix – 12,5 мкл Template RNA – 3 мкл Sense primer – 1 мкл Anti-

sense primer – 1 мкл SuperScript – 1 мкл Н2О– 6,5 мкл. Додавання всіх реагентів в 

епендорф проводили на холоді. 

Пара праймерів P1 (5′ -ACC GAG ACC ACT ACA CTC CC-3′) та P2 (5′ -CAG 

ACT ACA GCC TCG CCA GA-3′)  ампліфікує ділянку розміром 243 по. 

Температурний режим:  

 50 оC – 30 хв 

95 оC – 1 хв 

95 оC – 30 сек 35 циклів 

63 оC – 30 сек 

 35 циклів 
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72 оC – 1 хв - фінальна добудова. 

3.13. Горизонтальний електрофорез нуклеїнових кислот в агарозному гелі 
 

Використовували 1,5% розчин агарози для електрофорезу (Sigma) в 

електрофорезному буфері (TBE). Для цього брали 20 мл TBE та 300 млг агарози. 

Нагрівши суспензію в мікрохвильовій печі, потім охолодили до 50 оC та 

додали бромистій етидій до кінцевої концентрації 0,5 мкг/мл. 

Налили в форму з зафіксованим гребенем розчин агарози. Після того як гель 

застиг 30-45 хвилин при кімнатній температурі, обережно видалили гребінку. 

Форму з агарозою помістили в прилад для електрофорезу та додали достатню 

кількість буферу, так щоб гель ним покрився. 

До 12 мкл кожного зразку додали по 3 мкл буферу зразка. У випадку 

маркерів 6 мкл буферу та 6 мкл маркерів. 

Проби вносли по 12 мкл в кожну лунку гелю під електрофорезний буфер. 

Електрофорез проводили протягом 1 години. Результат зафіксували 

фотографуванням при ультрафіолетовому випромінюванні. 

 

3.14 Очищення продуктів ампліфікації з агарозного гелю 
 

Очищення продуктів ампліфікації від агарозного гелю проводили з 

використанням Gel Using Mini Elute Columns (Qiagen, Великобританія) за 

протоколом: 

• Провели електрофорез продуктів ампліфікації в агарозному гелі. 

• Стерильним скальпелем вирізали продукти ампліфікації і перенесли в 

стерильний епіндорф. 
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• Додавши Binding bufer в епіндорфи, інкубували протягом 10 хв при 50-

60 0С. 

• Перенесли 800 мкл суспензії в колонку, центрифугували1 хв при 12000 

об/хв, додали 100 мкл. Binding bufer, центрифугували 1 хв. при 12000 

об/хв. 

• Додали 700 мкл Wash-buffer, центрифугували 1 хвпри 12000 об/хв. 

• Колонки перенесли в чисті епіндорфи, ще раз центрифугували 1 хв при 

12000 об/хв. 

• Знову колонки перенесли в стерильні епіндорфи, додали 30-50 мкл 

Elution bufer або стерильної води, центрифугували 1 хв при 12000 об/хв 

Процес повторили. 

 

3.15. Сиквенування 
 

Отримані амплікони гена капсидного білка, одержані в результаті постановки 

полімеразної ланцюгової реакції, надалі сиквенували з метою порівняння 

нуклеотидних послідовностей українських ізолятів з відомими ізолятами та 

проведення філогенетичного аналізу. 

Встановлення нуклеотидної послідовності гена капсидного білка вірусу 

шарки сливи, проводили після ампліфікації. Очищенні продукти полімеразної 

ланцюгової реакції отримували за допомогою набору реактивів Gel Using Mini 

Elute Columns (Qiagen, Великобританія). 

Сиквенування очищених ампліфікованих фрагментів проводили на базі 

лабораторії Оксфордського університету (Оксфорд, Велика Британія). 

Використовували аналізатор Applied Biosistems 3730 x1 DNA Analyzer та 

програмне забезпечення Big Dyeterminators, version 3.1. 
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3.16. Філогенетичний аналіз 
 

Для проведення філогенетичного аналізу застосовували програмний пакет 

MEGA7 [77]. Щоб визначити філогенетичні взаємовідносини між українськими 

ізолятами та вірусами, виявленими у інших країнах, нами були побудовані 

філогенетичні дерева. 

Було застосовано класичний підхід філогенетичного аналізу, що включав 

наступні кроки: 

• У програмі MEGA7 наявний вбудований WEB-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 Aligment 

знайдіть Show Web Browser. У рядку пошуку пишемо Nucleotide і 

пишемо Plum Pox Virus. 

• Знайшовши у браузері програми необхідну послідовність натисніть 

Add to Aligment для копіювання послідовності з бази та додавання її до 

вирівнювання. 

• Вирівнюємо, нажимаємо Edit потім Select All потім Aligment потім 

Aignt By CrustalW та нажимаємо OK. 

• Зберігаємо вирівняні послідовності, нажимаємо в меню Data 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. 

• У меню File основного контексного меню програми оберіть пункт Open 

Data та відкрийте необхідний файл (meg.) для подальшої роботи. 

• У меню Phylogeny >Construct Phylogeny оберіть метод побудові дерев – 

Neighbor-Joining (NJ). 
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3.17. Статистична обробка даних 
 

Для вирішення питання про значимість вибіркових показників та оцінки 

вірогідних відмінностей між одержаними показниками результати були оброблені 

статистичним методом.  

Статистична обробка даних, отриманих при проведенні імуноферментного 

аналізу, проводилась з урахуванням стандартного відхилення: 

E = E ± σ 

E = (E1 + E2 + … + Ei) / i 

Σ = │Emax - E│ = │Emin - E│, 

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

значень екстинкції Е1 … Еі; σ – стандартне відхилення . 

Для визначення величин, виражених у відсотках, визначали середню похибку 

відсоткового відношення за формулою: 

            mp = √P(100-P)  %, де        

                     n  

mp - середня похибка в %; 

Р - одержана частота ознаки, що вивчається у %; 

n - число спостережень у даному досліді. 

2. Середнє арифметичне значення розраховували за формулою: 

n
Xi

n
XnXXXXcp ∑=++++

=
...321

 

Розмах варіації характеризує ступінь варіації даної ознаки: 

R=Xmax– Xmin 

Крім цих методів використовували можливості програмного забезпечення 

Microsoft Excel та MEGA 7.  
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Для оцінки статистичної достовірності отриманих філограм застосовували 

метод бутстреп-аналізу (Bootstrap) з числом реплікацій 1000. [88]. 
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РОЗДІЛ 4 
 

ДЕТЕКЦІЯ ВІРУСУ ШАРКИ СЛИВИ 
 НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

4.1. Візуальна діагностика вірусу шарки сливи в Україні з 2013 по 2019 роки 
 

Вірус шарки сливи (Plum pox virus) – збудник небезпечного захворювання 

кісточкових культур, є карантинним об’єктом по всьому світу. Збудник становить 

загрозу для садової промисловості нашої держави, а території поширення 

збудника з кожним роком зростають. На території України вірус шарки сливи 

вперше був виявлений в 1966 році в Чернівецькій області [58]. Пізніше збудник 

був виявлений в різних регіонах України, а саме: Чернівецькій, Київській, 

Львівській, Одеській, Закарпатській, Тернопільській, Миколаївській, Івано-

Франківській та Вінницькій областях. На початку 2000 років ураження вірусом 

шарки сливи виявлено в таких регіонах України: Одеська, Закарпатська, 

Львівська, Київська, Тернопільська, Чернівецька області та Автономна Республіка 

Крим [59]. Сьогодні спалахи захворювання кісточкових культур вірусом шарки 

сливи виявлені майже в усіх областях, а найбільше в Закарпатській, Київській, 

Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Миколаївській, Одеській 

областях [60]. Дослідження вірусу шарки сливи є дуже актуальним на території 

України, оскільки тут велика кількість посадкових територій кісточкових культур, 

вірус прогресує і завдає економічних втрат все більше. 

Матеріалом слугували зразки з Київської, Черкаської, Одеської, Харківської, 

Вінницької, Івано-Франківської областей, відібрані у весняно-літній період 2013-

2019 роки (рис. 4.1) [ 108-120].  
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Рис. 4.1 Поширення вірусу шарки сливи в Україні, дослідження проведенні за 

період з 2013 по 2019 роки [111] 

 

Оскільки дослідження проводили впродовж декількох років кількість 

відібраних зразків з різних регіонів була різна. Найбільше діагностованих зразків 

було відібрано з Одеської області, оскільки там міститься багато посадкових 

господарств кісточковох культур, зокрема персиків, слив, черешні, абрикос 

[108,109]. Велику кількість уражених рослин було виявлено в молодих 

насадженнях, що може свідчити про уражений вірусом посадковий матеріал. 

Найменшу кількість зразків було відібрано з Івано-Франківської та Харківської 

областей. 
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Рис. 4.2 Обстежувані зразки по регіонах України 

Вірус шарки сливи викликає різні симптоми на листках, плодах, кісточках, 

пелюстках залежно від штамової приналежності та рослини-хазяїна. Переважно за 

літературними даними найбільш характерні симптоми: на листках - хлоротичні 

плями, кільця, деформації та просвітлення жилок, на плодах – кільця, виразки, 

деформації та плями, на пелюстках – втрата забарвлення. Уражена тканина на 

плодах ущільнюється, змінюється в кольорі до червоно-бурого за рахунок 

заповнення камеддю, при інтенсивному поширенні вірусу плоди можуть 

передчасно опадати, можуть мати гнилу м’якоть та погану якість. [23,104]. 

Симптоматика варіює залежно від виду рослин та самого штаму вірусу, також від 

чутливості хазяїна і умов навколишнього середовища, особливо віку рослин та 

погодніх умов [28]. Можливий безсимптомний прояв захворювання, особливо це 

залежить від кліматичних умов та рослин-хазяїв [23,104]. 

На плодах кісточкових культур ми спостерігали дрібні кільця або виразки, 

іноді з коричневою або червонуватою некротизацією (рис. 4.3). 
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А  Б  

 

В  Г  

 

Рис. 4.3 Симптоми вірусу шарки сливи на плодах кісточкових культур: А - 

коричневі кільця та плями на плодах персика; Б – світлі місці та пошкодження на 

плодах слив; В - кільця і плями, некротичні ураження на абрикосах; Г - кільця і 

плями та невеликі некротичні ураження на плодах абрикоса (кільця, також видно 

на кісточках) [110-111]. 

 

Також у весняно-літній період на рослинах спостерігали наявність 

переносників вірусу шарки сливи, які спричинювали деформацію листкових 

пластинок та пошкодження (рис. 4.4) 

 



 
 

 

83 

A  B  

 

Рис. 4.4 Переносники вірусу шарки сливи: А – попелиці Phorodon humuli, В – 

деформація листкової пластинки сливи за участі переносників Phorodon humuli 

[111]. 

Зразки листя слив, абрикос, персиків, аличі, вишні, черешні відбирали за 

візуальними симптомами, а саме: хлоротичні плями або кільця, деформація 

листків та просвітління жилок. Інколи спостерігали розмиті прожилкові плями на 

поверхні листка, що мали світло-зелене забарвлення (рис. 4.5). 

 

А  Б  
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В  Г  

Д  Е  

Рис. 4.5 Симптоми, спричинені вірусом шарки сливи на листових пластинках 

кісточкових культур: A-В - хлоротичні кільця та просвітлення жилок на листових 

пластинках сливи, Г – хлоротичні плями на листкових пластинках персика; Д - 

хлоротичні плями на листкових пластинках черешні; Е – хлоротичні плями на 

листках абрикоса [108-112]. 

Спостерігали велику кількість характерних для вірусу шарки сливи 

симптомів. Необхідно наголосити, що при відборі зразків, класичні симптоми, які 

спричиняє вірус шарки сливи спостерігали переважно на сливах, абрикосах, 

персику, рідше на черешні, мигдалі, аличі.  

Також в певних місцях матеріал був відібраний рандомізовано, оскільки 

частина рослин мали безсимптомний прояв вірусної інфекції. Важливо для 

ефективності результатів слідувати методиці відбору зразків за літературними 
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даними [23]: відбирати листкові пластинки з молодих однорічних пагонів у 

весняно-літній період в трьох-чотирьох позиціях, оскільки вірус розміщується по 

рослині нерівномірно. 

Симптоми характерні для вірусу шарки сливи можуть бути викликанні 

іншими збудниками, наприклад American plum line pattern virus, а також, 

враховуючи безсимптомний прояв інфекції обов’язково потрібно провести 

лабораторну діагностику наявності вірусу шарки сливи у відібраних зразках: 

серологічну чи молекулярну.[31]. 

Для детекції вірусу в першу чергу використовують біологічне тестування, 

імуноферментний аналіз, полімеразну ланцюгову реакцію в різних модифікаціях 

та електронну мікроскопію. 

 

4.2. Детекція вірусу шарки сливи за допомогою серологічного, електронно-

мікроскопічного та молекулярного методів діагностики 

 

Відібрані зразки діагностували на наявність вірусу шарки сливи 

серологічними, електронно-мікроскопічними та молекулярними методами.  

Світовими науковцями розроблений європейський протокол по детекції 

вірусу шарки сливи. Рекомендовані методи включають в себе: біологічне 

тестування, серологічні та молекулярні методи дослідження, правила відбору 

зразків, реагенти та детальні протоколи для кожного методу. Модифікація цього 

протоколу включає також сучасні методи дослідження [23]. Детекція різних 

штамів може бути досягнута, використовуючи імуноферментний аналіз в 

модифікації «сандвіч» або непрямий. Молекулярні методи базуються на різних 

модифікаціях полімеразно-ланцюгової реакції. Для чутливої діагностики вірусу 

шарки сливи використовується різні модифікації: зворотно-транскрипційна ПЛР, 

гніздова ПЛР, коопераційна ПЛР і тд.  
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Тому для детекції вірусу шарки сливи з відібраного матеріалу 

використовували імуноферментний аналіз та полімеразно-ланцюгову реакцію. 

Серологічна діагностика 

Спершу використовували твердофазний імуноферментний аналіз в 

модифікації «сандвіч» комерційної тест-системи виробництва Loewe (Німечина).  

У результаті вірус шарки сливи був виявлений в усіх досліджуваних 

регіонах. Найбільшу кількість позитивних результатів спостерігали на персику, 

сливі, абрикосі, рідше вірус виявляли на черешні, вишні та мигдалі. 

В усіх регіонах кількість зразків була відібрана не рівномірно, тому в 

досліджуваних регіонах було виявлено переважно від 20 до 43 % уражених 

рослин (рис. 4.6, табл. 4.1). Найбільша кількість ураження була в Київській 

області, а найменша - в Харківській [110,113]. 

 

Рис. 4.6 Серологічна діагностика вірусу шарки сливи в досліджуваних 

регіонах України [110,113]. 
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Таблиця 4.1 - Детекція вірусу шарки сливи в різних регіонах України за 

допомогою імуноферментного аналізу 

Область Рослини-хазяї Кількість уражених 

рослин, % 

Одеська Черешня, слива, персик, абрикос, 

мигдаль 

26% 

Київська Абрикоса, черешня, слива 43% 

Черкаська Слива, персик, абрикос 42% 

Вінницька Персик, черешня, алича, слива 33% 

Івано-

Франківська 

Слива, персик 26% 

Харківська Слива, абрикос 20% 

 

Отже, за допомогою імуноферментного аналізу в модифікації «сандвіч» 

провели детекцію кісточкових культур на наявність вірусу шарки сливи в шести 

регіонах України та встановили високий відсоток ураження рослин в центральних 

регіонах.  

Штами одного й того ж вірусу здатні викликати різні симптоми на рослинах 

одного виду, змінюючи при цьому зовнішні прояви від надчутливості до 

безсимптомного прояву інфекції. На прояв симптомів можуть впливати умови 

вирощування рослин і наявність супровідної інфекції, що є досить 

розповсюдженим явищем при вірусному ураженні кісточкових культур. Тому 

наявність вірусної інфекції краще підтверджувати більш специфічними методами 

діагностики, зокрема серологічними. Загалом було протестовано близько 400 

зразків у весняно-літній період 2013-2019 роки кісточкових культур з шести 

регіонів України. Вірус шарки сливи був виявлений на персику, абрикосі, аличі, 

сливі, черешні та мигдалі [110].  
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Серологічну діагностику проводили використовуючи імуноферментний 

аналіз („сандвіч”) комерційної тест-системи виробництва Loewe (Німечина) в 96-

лункових полістиролових планшетах із застосуванням специфічних 

поліклональних антитіл до вірусу шарки сливи [70, 95] та непрямий 

імуноферментний аналіз, використовуючи отриману специфічну діагностичну 

сироватку. Результати ІФА враховували за допомогою рідеру Thermo Labsystems 

Opsys MR (США), при довжині хвилі 405 нм.  

Потім застосовували твердофазний імуноферментний аналіз в модифікації 

«непрямий» з використанням отриманої сироватки до вірусу шарки сливи. У 

результаті імуноферментного аналізу виявлено вірус шарки сливи в зразках 

кісточкових культур. Загальний відсоток ураження становить 30%. 

Серологічна діагностика необхідна для масштабного аналізу інфікування 

вірусами плодових культур на території України.  

У подальшому усі позитивні зразки були діагностуванні за допомогою 

молекулярних методів, для встановлення штамового різноманіття та вивчення 

молекулярно-біологічних особливостей збудника на території України. 

У подальшому використовували електронно-мікроскопічний метод 

діагностики.  

Для приготування препарату для електронної мікроскопії використовували 

зразок абрикоси з Київської області, який було перевірено на наявність вірусу 

шарки сливи за допомогою зворотно-транскрипційної полімеразної ланцюгової 

реакції. Отримано продукт ампліфікації 243 пар основ.  

Із отриманого супернатанту зразка абрикоса з Київської області готували 

препарат для електронної мікроскопії. Морфологію вірусу досліджували на 

електронному мікроскопі Jeogs, використовуючи 2%-й ураніл ацетат [112] (рис. 

4.7).  
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А  

Б  

Рис. 4.7 Електронно-мікроскопічне зображення зразку вірусу шарки сливи 

Київської області (Бар - А-100 нм, Б - 200 нм) [112].  

У препаратах електронної мікроскопії виявили характерні для вірусу шарки 

сливи частинки завдовжки близько 700-800 нм, що за морфологічними 

характеристиками відповідає вірусу шарки сливи [10]. 

Молекулярна діагностика вірусу шарки сливи. 
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Серологічна діагностика є менш чутливим методом у порівнянні з 

молекулярними, тому для більш достовірних результатів використовували 

зворотньо-транскрипційну полімеразну ланцюгову реакцію з використанням 

універсальної пари праймерів для виявлення усіх штамів збудника P1 та P2 [77]. 

Продукт ампліфікації становив 243 по (рис. 4.8) [111].  

 

Рис. 4.8 Електрофореграма продуктів ампліфікації в агарозному гелі: М – 

маркери (HyperLadder, 100 по); 1-2 - зразок персика та сливи з Одеської області, 3-

4 – зразок абрикоса та сливи з Київської області. 

У результаті детекції вірусу шарки сливи за допомогою ЗТ-ПЛР збудник був 

виявлений у всіх досліджуваних зразках, отримано продукт ампліфікації ділянки 

гену капсидного білка розміром 243 по, які в подальшому були використанні для 

ідентифікації штамового різноманіття та філогенетичного аналізу вірусу шарки 

сливи на території України. 

Отже, вірус шарки сливи циркулює на території України переважно у всіх 

регіонах та уражує широкий спектр рослин роду Prunus. Відібраний матеріал 

потребує подальшої діагностики та ідентифікації штамової приналежності вірусу. 
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Результати досліджень, які представлені у даному розділі було опубліковано 

в таких роботах: [108-120]. 
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РОЗДІЛ 5 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРИМАННОЇ СПЕЦИФІЧНОЇ АНТИВІРУСНОЇ 

СИРОВАТКИ ДО ВІРУСУ ШАРКИ СЛИВИ 

 

Серологічна діагностика потребує використання специфічних сироваток до 

відповідної вірусної інфекції. На сьогоднішній день розроблено велику кількість 

комерційних тест-систем для діагностики вірусу шарки сливи методом ІФА, але 

для рутинної діагностики ми вирішили отримати власну специфічну сироватку до 

вірусу шарки сливи. Отримана антисироватка дозволить проводити аналіз 

кісточкових культур на виявлення вірусу шарки сливи за невеликий проміжок 

часу та низькою вартістю.  

Для діагностики досліджуваного ізоляту вірусу шарки ми провели ряд 

маніпуляцій для отримання специфічної антисироватки до вірусу шарки сливи. 

Для накопичення вірусу шарки використовуємо зразок з абрикоси Київської 

області, який було успішно перенесено на трав'янистий індикатор Nicotiana 

benthamiana (рис. 5.2). Спершу наявність вірусу шарки сливи було підтверджено 

за допомогою зворотно-транскрипційної полімеразної ланцюгової реакції, у 

результаті отримано продукт ампліфікації гену капсидного білка 243 по (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1 Електрофореграма продуктів ампліфікації вірусу шарки сливи в 

агарозному гелі з праймерами P1 та P2: М – маркери, 1 – зразок вірусу шарки з 

абрикоси з Київської області, 2 - позитивний контроль 
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Після ураження рослини-індикатора на 7-10 день на листкових пластинках 

спостерігали симптоми вірусної інфекції у вигляді деформацій листкових 

пластинок (скручування) та хлоротичної мозаїки з світло-зеленими ділянками. 

 

Рис.5.2 Симптоми вірусної інфекції на трав'янистій рослині-індикаторі 

Nicotiana benthamiana, викликані вірусом шарки сливи після інокуляції: 

деформація листкової пластинки (скручування), хлоротична мозаїка з світло-

зеленими ділянками.  

Очищення вірусу проводили на 20-30 день після пасажу з інфікованих 

рослин. Для отримання очищеного вірусного матеріалу використовували 

протокол за Schade (1969).  

За допомогою спектрофотометра визначили концентрацію вірусу та рівень 

його очистки. Вихід очищеного віруcу складав від 0,8 мг/100 г листків, що за 

літературними даними, свідчить про очищений вірусовмісний матеріал [58].  
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Виділення та очищення вірусного препарату проводили шляхом 

диференційного центрифугування. Встановили співвідношення А260:А280, де А260 

та А280 – коефіцієнти поглинання нуклеїнових кислот та амінокислот. Коефіцієнт 

екстинції для вірусу шарки сливи становить 1.3, за літературними даними 

поглинання очищеного вірусовмісного матеріалу вірусу шарки слив при 

А260/А280 становить 1,65, а допустимим відхиленням може бути від 1.2 – 1.7 

[112]. Чистоту вірусного препарату перевіряли за допомогою білкового 

електрофорезу за Лемлі. Молекулярна маса капсидного білка 36±1 кДа, що 

відповідає літературним даним [11] (рис. 5.3).  

В подальшому проводили імуноелектроблотинг, для визначення 

специфічності отриманої сироватки до вірусу шарки сливи. Дослідження 

проводили в три основні етапи: 1 – електрофорез білків (за Леммлі), 2– 

ренатурація розділених білків та перненесення їх на нітроцелюлозну мембрану, 3 

– додавання антитіл, відмивка та фарбування. 

 

 

Рис. 5.3 Результати білкового електрофорезу очищенного вірусного 

матеріалу та імуноелектроблотингу: М - маркерні білки LMW “Fermentas”, 

діапазон молекулярної маси 14-12-кДа (Німеччина), 1 - сік здорової рослини, 2 – 
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очищений препарат PPV. Молекулярна маса капсидного білка вірусу шарки сливи 

36±1кДа. 

У результаті імуноелектроблотингу, спостерігали чітку смугу на 

нітроцилюльозній мембрані, що відповідає молекулярній масі капсидного білка 

вірусу шарки сливи 36±1кДа. При взаємодії сироватки з соком здорової рослини 

утворення смуг не спостерігали, що свідчить про відсутність специфічної реакції 

отриманої сироватки з рослинними білками.  

Очищені препарати в подальшому були використанні для імунізації тварин. 

Для проведення імунізації використовували тварину (кроля) віком 1,5 роки, вагою 

3 кг. Використовували трьохразову імунізацію. Через 8 днів після останньої 

інокуляції здійснювали забір крові (прижиттєвий) з вени вушної раковини 

тварини в об’ємі 15 мл. У подальшому отримали очищену сироватку шляхом 

низько швидкісного центрифугування 2000 об./хв. впровдож 5 хв. Сироватку 

зберігаємо при - 20 °С по 30 мкл в епендорфах.  

Методом непрямого імуноферментного аналізу визначили титр та робоче 

розведення сироватки, як антиген використовували очищений вірус. Оптимальне 

робоче розведення визначили методом крокового титрування. Титр імунної 

сироватки − кінцеве її розведення, яке ще забезпечує оптимальну взаємодію з 

антигеном [82]. За допомогою комп’ютерної програми Microsoft Exсel побудували 

калібрувальну криву для визначення робочого розведення та титру отриманної 

сироватки (рис. 5.4). Отримали специфічну сироватку до вірусу шарки сливи для 

діагностики вірусу шарки сливи за допомогою «непрямого» ІФА. Результати 

діагностики антисироватки (рис. 5.4) проводили за схемою (табл. 3.3) [112,114]. 
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Рис.5.4 Результати титрування антисироватки до вірусу шарки сливи [112] 

Для ідентифікації вірусу шарки сливи методом імуноферментного аналізу 

використовували робоче розведення 1:3000, а титр 1:8000 (рис. 5.4.) [112, 114]. 

Отже, в результаті вірус шарки сливи перенесли на рослину-індикатор, 

отримали очищений вірусовмісний матеріал, отримали специфічну сироватку до 

даного збудника. В подальшому для серологічної діагностики (непрямий ІФА) ми 

рекомендуємо використовувати робоче розведення отриманної сироватки 1:3000, 

а титр 1:8000 [112,114]. 

Результати досліджень, які представлені у даному розділі було опубліковано 

в таких роботах: [112,114]. 
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РОЗДІЛ 6 
 

ШТАМОВА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ТА ГЕНЕТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ВІРУСУ 
ШАРКИ СЛИВИ В УКРАЇНІ 

 

6.1. Ідентифікація штамів вірусу шарки сливи молекулярними методами 
діагностики 

 

 

Одним з найчутливіших методів детекції та ідентифікації вірусів є 

полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Широке застосування цього методу, його 

висока чутливість і специфічність сприяло значному поліпшенню діагностики 

вірусу шарки сливи у світі.  

На сьогоднішній день використовуються різні підходи та модифікації 

полімеразно-ланцюгової реакції для діагностики вірусу шарки сливи. Основні з 

них: ПЛР з імунним захопленням, Nested-PCR (гніздова), Heminested PCR, 

коопераційна ПЛР. Необхідно використання для діагностики РНК-вмісних вірусів 

ферменту зворотної транскриптази (РНК залежної ДНК полімерази) для 

отримання ДНК копії та ампліфікація геному. У роботі використовували різні 

пари праймерів, які представлені в таблиці 3.4. 

Для детекції вірусу шарки сливи методом RT-PCR [18] спершу ми 

використовували праймери, розроблені Ветзелом [26]. Це пара праймерів для 

детекції усіх штамів вірусу шарки сливи, продукт ампліфікації – ділянка гена 

капсидного білка, розміром 243 по. 

Ідентифікація різних штамів PPV можлива лише за умови використання 

різних пар праймерів [12], тому також ми використовували праймери і для штамів 

М, D, C та Rec.  
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Ми використовували різні модифікації полімеразно-ланцюгової реакції та 

пари праймерів для ідентифікації вірусу шарки сливи та отримання продуктів 

ампліфікації для подальшого філогенетичного аналізу. 

Існують універсальні праймери для постановки ЗТ-ПЛР (праймери Р1 та Р2) 

для детекції всіх штамів вірусу шарки сливи, які запропонував Ветзел (рис. 6.1) 

[26]. 

 
 

Рис. 6.1. Електрофореграма продуктів ампліфікації вірусу шарки сливи в 

агарозному гелі з праймерами P1 та P2: М – маркери, 1-2 – зразки сливи з 

Одеської області, 3- 4 зразки персика з Одеської області. 5- зразок абрикоса 

Київської області, 6- позитивний контроль 

 

Для ідентифікації штамів D та М вірусу шарки сливи використовували 

полімеразно ланцюгову реакцію в модифікації Nested-PCR (гніздова). 

Для виявлення штаму D використовували пару праймерів P1+PD, а для 

штаму М використовували P1+PM (рис. 6.2). Продукт ампліфікації становив 198 

по [85]. 
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 Рис. 6.2 Nested-PCR (гніздова) для виявлення штамів М та D вірусу шарки 

сливи [85] 

У результаті використання цієї модифікація з 2-ма парами праймерів для 

діагностики штамів М, D вірусу шарки сливи в зразках було виявлено штам D, а 

також у тієї ж частини було виявлено штам М, що говорить про наявність 

змішаної інфекції (рис.6.3). Наявність змішаної інфекції є небезпечним оскільки у 

результаті  можуть виникати нові штами та рекомбінації [39]. 

 
Рис.6.3 Електрофореграми продуктів RT-PCR з праймерами: (А) P1 та PD, (В) 

Р1та РМ в агарозному гелі: М – маркери (HyperLadder) (100 по); 1 – зразок сливи з 

Черкаської області; 2 - зразок сливи з Одеської області; 3-5-зразки персика з 
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Одеської області;); 6-7 – зразки абрикоси з Київської області; 8- зразок черешні з 

Одеської області 

За даними Subr зі співавторами [96], розроблена модифікація ЗТ-ПЛР з 

використанням 2-х пар праймерів для діагностики штамів М, D та Rec вірусу 

шарки сливи, яку використовували у дослідженнях (рис.6.4). При застосуванні 

пари праймерів mD5 та mD3 виявляли штам D, пари праймерів mM5 та mM3 

виявляли штам М, а при застосуванні пари mD5 та mM3 – штам Rec. 

 

 

Рис.6.4 Схема детекції D, М та Rec штамів вірусу шарки сливи з 

використанням специфічних праймерів за Subr [96].  

 

Використовували комбінації пар праймерів до ділянок білків Nib та CP 

штамів вірусу шарки сливи M, D та Rec. У результаті отримали продукти 

ампліфікації 664 по. (штам D) та 459 по. (штам М), штам Rec не був 

виявлений (рис. 6.4, рис. 6.5). 

Праймери, які були використані: 

mM5—5’-GCTACAAAGAACTGCTGAGAG-3’ 

mM3—5’-CATTTCCATAAACTCCAAAAGAC-3’ 

mD5—5’-TATGTCACATAAAGGCGTTCTC-3’ 
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mD3—5’-GACGTCCCTGTCTCTGTTTG-3’ [96] 

 
Рис. 6.5 Електрофореграми продуктів RT-PCR з праймерами: mD5 та mD3 в 

агарозному гелі: М – маркери (HyperLadder) (100 по); 1 – зразок сливи з Одеської 

області; 2 – зразок персику з Одеської області; 3-4 - зразки абрикосів з Київської 

області 

 

 
Рис. 6.6 Електрофореграми продуктів RT-PCR з праймерами: mM5 mM3 в 

агарозному гелі: М – маркери (HyperLadder) (100 по); 1-2 – зразки сливи з 

Київської області; 3-4 - зразки персику з Одеської області , 6-7 - зразки черешні з 

Одеської області. 
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Отже, з використанням молекулярних методів діагностики вірус шарки сливи 

було детектовано в усіх досліджуваних регіонах. Найбільшу кількість позитивних 

зразків спостерігали в Одеській, Київській та Черкаській областях. Проведена 

ідентифікація штамів PPV: виявлено М та D штами, С та Rec виявлено не було. 

Штами D та M виявили в Київській, Черкаській, Одеській та Івано-Франківській 

області, штам D – у Вінницькій та Харківській (табл. 6.1).  

 

Таблиця 6.1 - Детекція та ідентифікація вірусу шарки сливи з 

використанням молекулярних методів діагностики [110, 112] 
Область Симптоми Вид рослин Виявленні 

штами 

Рік 

дослідження 

Київська Хлоротичні плями або 

кільця, деформація 

листків та плодів, 

просвітління жилок 

Абрикоса, 

черешня, 

слива 

D, M 2013-2019 

Черкаська Хлоротичні плями або 

кільця, деформація 

листків та плодів, 

просвітління жилок 

Слива, 

персик, 

абрикос 

D, M 2014-2018 

Одеська Хлоротичні плями або 

кільця, деформація 

листків та плодів, 

просвітління жилок 

Персик, 

черешня, 

алича, слива 

D, M 2013-2019 

Вінницька Хлоротичні плями або 

кільця, деформація 

листків та плодів, 

просвітління жилок 

Слива D 2017-2019 

Івано-

Франківська 

Хлоротичні плями або 

кільця, деформація 

листків та плодів, 

просвітління жилок 

Слива, персик D, М 2017-2018 
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Харківська Хлоротичні плями або 

кільця, деформація 

листків та плодів, 

просвітління жилок 

Слива, 

абрикос 

D 2018 

 

 

Отже, за допомогою ЗТ-ПЛР виявили, що найбільш поширеним в 

досліджуваних регіонах є D штам (абрикос, персик, слива; 77%), рідко 

зустрічається M штам (слива, персик, черешня; 21%)), в зразках з Одеської 

області виявили змішану інфекцію (2%), наявність М та D штамів одночасно в 

одній рослині [110]. Змішана інфекція, характерна для вірусу шарки сливи, але 

впродовж тривалого часу можливе домінування одного із штамів, як це описано в 

літературних даних [97]. Штам М здатний повністю витісняти штами D та Rec, 

при цьому мати велику кількість різноманітних гаплотипів [97].  

Продукти ампліфікації гену капсидного білка в подальшому 

використовували для сиквенування та філогенетичного аналізу. 

Філогенетичний аналіз - це метод біологічних досліджень, що дозволяє 

встановити еволюційні взаємовідносини між досліджуваними об’єктами на 

молекулярному рівні. Даний метод дозволяє провести чітку лінію еволюційних 

змін у геномі вірусу, спрогнозувати можливі зміни, встановити походження та 

штамову приналежність.  

 

6.2. Аналіз нуклеотидних послідовностей гену капсидного білка вірусу шарки 
сливи  

 

За літературними даними охарактеризовано широке генетичне різноманіття 

вірусу шарки сливи по всьому світу. За останіми результами в світі налічують 

десять штамів цього збудника [12]. 

Метою нашої роботи було дослідження генетичного різноманіття вірусу 

шарки сливи на території України, тому для цього було проведено встановлення 
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нуклеотидної послідовності ділянки гену капсидного білка за допомогою 

сиквенування.  

Зразки після полімеразної ланцюгової реакції сиквенували за допомогою 

ДНК-аналізатора Applied Biosystems 3730x1 з термінаторами Big Dye, версія 3.1 

(Applied Biosystems, США).  

Часткові нуклеотидні послідовності гену капсидного білка українських 

ізолятів PPV були сиквеновані та депоновані в GenBank: OdpeachDKd (Accession 

Number MK209071), ChplumMSt (Accession Number MK209072), OdpeachDKs 

(Accession Number MK209073), OdplumDSt (Accession Number MK209074), 

KapricotDKs (Accession Number MK209075), KpeachDOk (Accession Number 

MK209076), OdpeachDSt (Accession Number MK209077), OdcherryMUk (Accession 

Number MT634237), KplumMUk (Accession Number MT634238), VinpeachDUk 

(Accession Number MT634239), KplumDUk (Accession Number MT634242), 

IVapricotDUk (Accession Number MT634240), та CherplumDUk (Accession Number 

MT634241) (табл. 6.2) [110, 111].  

Це були матеріали кісточкових культур, які відбирали з 2013 по 2019 роки в 

весняно-літній період: персик, слива, черешня, абрикос  з Одеської області; слива, 

персик з Черкаської області;  персик, слива з Київської області, персик з 

Віницької області; абрикос з Харківської; абрикос з Івано-Франківської області 

[110,111].  

Таблиця 6.2 - Сиквенси завантаженні до Генбанку 2018-2020 [90,91] 

№ Ізоляти Розмір 

сиквенсу 

№ 

Genebank 

Регіон, хазяїн, штам 

1 Seq38 OdpeachDKd 176 MK209071 Одеська обл., персик, 

штам D 

2 Seq62ChplumMSt 

 

176 MK209072 

 

Черкаська обл., слива, 

штам М 
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3 Seq51OdpeachDKs 221 MK209073 

 

Одеська обл., персик, 

штам D 

4 Seq43OdplumDSt 

 

227 MK209074 

 

Одеська обл., слива, штам 

D 

5 Seq35KapricotDKs 

 

227 MK209075 

 

Харківська обл., абрикос, 

штам D 

6 Seq21KpeachDOk 

 

228 MK209076 

 

Київська обл., персик, 

штам D 

7 Seq13OdpeachDSt 

 

228 MK209077 

 

Одеська обл., персик, 

штам D 

8 OdcherryMUk 231 MT634237 Одеська обл., черешня, 

штам М 

9 KrplumMUk 243 MT634238 Київська обл., слива, 

штам М 

10 VinpeachDUk 222 MT634239 Віницька обл., персик, 

штам D 

11 KplumDUk 225 MT634242 Київська обл., слива, 

штам D 

12 IVapricotDUk 231 MT634240 Івано-Франківська обл., 

абрикос, штам D 

13 CherplumDUk 228 MT634241 Черкаська обл.,слива, 

штам D 

 

Зареєстровані сиквенси гену капсидного білка в подальшому були 

використані для філогенетичного аналізу та порівняння з нуклеотидними 

послідовностями інших штамів даного вірусу, для вивчення молекулярно-

біологічних властивостей збудника.  
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Провели порівняльну характеристику українських ізолятів, які депоновані 

до GenBank, між собою та встановили відсоток ідентичністі за частковими 

послідовностями гена капсидного білка (табл. 6.3).  

З отриманих результатів спостерігаємо, що український ізолят вірусу 

шарки сливи з персика з Одеської області (OdpeachDKd) найбільш ідентичний 

ізолятам з персику та абрикосу з Київської області (KapricotDKs та KpeachDOk). 

Всі три належать до штаму D та мають 100% ідентичність.  

Український ізолят вірусу зі сливи з Черкаської області (ChplumMSt) 

найбільш ідентичний ізолятам виділеним з черешні Одеської області 

(OdcherryMUk) та сливи Харківської (KharplumMUk). Ідентичність цих ізолятів 

становить 99%, вони належать до штаму М. А ізолят ChplumMSt найменш 

ідентичний ізолятам з персику з Одеської області (OdpeachDKd, OdpeachDKs) та 

персику з Київської області (KpeachDOk). Ідентичність цих ізолятів складає 91%. 

Отже, ідентичність українських ізолятів між собою має досить високі 

показники 91-100%. Також з отриманих результатів спостерігаємо, що ізолят 

вірусу шарки сливи з Одеської області (OdplumDSt) має високий відсоток 

подібності з ізолятом вірусу, виділеного з персика (OdpeachDSt) тієї ж області у 

різні роки дослідження. 

Результати наших досліджень показують високий рівень ідентичності 

послідовностей генів капсидного білка українських ізолятів незалежно від місця їх 

відбору або рослини-хазяїна, з чіткою сегрегацією на D штам та М штам. Це може 

свідчити або про невелику кількість можливостей надходження вірусу в країну, 

або про інтенсивний обмін вірусного генетичного матеріалу, який сприяє 

одноманітності штамів.  

 

 



Таблиця 6.3 - Ідентичність українських ізолятів PPV за частковими нуклеотидними  послідовностями гена капсидного 

білка, % [110,111]. 

Ізоляти Odpeach

DKd 

(MK2090

71) 

Chplum

MSt 

(MK209

072) 

Odpeac

hDKs 

(MK20

9073) 

Odplum

DSt 

(MK209

074) 

Kapricot

DKs 

(MK2090

75) 

Kpeach

DOk 

(MK209

076) 

Odpeach

DSt 

(MK2090

77) 

OdcherryM

Uk 

(MT63423

7) 

Kharplum

MUk 

(MT6342

38) 

Vinpeach

DUk 

(MT6342

39) 

KplumD

Uk 

(MT634

242) 

IVapricot

DUk 

(MT6342

40) 

CherplumD

Uk 

(MT63424

1) 

OdpeachDKd 

(MK209071) 
- 91 99.3 97 100 100 98 

97.5 93 99 99.2 98.6 99 

ChplumMSt 

(MK209072) 
91 - 91 93 90.9 91 92 

99 98.9 94 95.6 96.4 94 

OdpeachDKs 

(MK209073) 
99.3 91 - 98 98 99.2 99 

96 95 99.5 99 98.6 99.4 

OdplumDSt 

(MK209074) 
97 93 98 - 99.2 98 99 

97 96 99.3 98.7 97.9 99 

KapricotDKs 

(MK209075) 
100 90.9 98 99.2 - 100 98 

96.7 97 98.8 98 99 98.7 

KpeachDOk 

(MK209076) 
100 91 99.2 98 100 - 97.3 

95 96.2 99 99.7 99 98 

OdpeachDSt 

(MK209077) 
98 92 99 99 98 97.3 - 

94 93.4 98 99 98.7 98.6 

OdcherryMUk 97.5 99 96 97 96.7 95 94 - 98 95 96 95 97 

KharplumMUk 93 98.9 95 96 97 96.2 93.4 98 - 95 96 94 95 

VinpeachDUk 99 94 99.5 99.3 99.8 99 98 95 95 - 98 99 98 

KplumDUk 99.2 95.6 99 98.7 98.8 99.7 99 96 96 98 - 99 98 

IVapricotDUk 98.6 96.4 98.6 97.9 97.9 99 98.7 95 94 99 99 - 99 

CherplumDUk 99 94 99.4 99 99 98 98.6 97 95 98 98 99 - 



Подальша оцінка еволюційних зв’язків українських ізолятів PPV з тими, що 

вже були опубліковані в GenBank (табл. 6.4), показала також високий рівень 

подібності. Для порівняння ідентичності українських ізолятів ми використали 

ізоляти з різних країн світу, як сусідніх так і більш віддалених: Туречинна, 

Єгипет, Кіпр, Японія, США, Росія. Також ці ізоляти були приналежні до різних 

штамів та виділені з різних рослин-хазяїв у різні роки. 

Усі українські ізоляти вірусу шарки сливи, віднесені до штаму D, 

демонстрували щонайменше 96% ідентичності з відомими ізолятами цього вірусу, 

що підтверджує загальну подібність вірусної популяції. Українські ізоляти PPV 

ChplumMSt, OdcherryMUk, KharplumMUk, що належать до штаму М, є менш 

подібними до інших ізолятів, що віднесені до штаму D. Решта ізолятів вірусу 

шарки сливи, що належать штаму D, були дуже схожими між собою (97-100%), 

незважаючи на те, що їх збирали в різні роки, з різних рослин-хазяїв та регіонів. 

На основі порівняння послідовностей гена капсидного білка вірусу, який зазвичай 

використовується для філогенезу вірусу шарки сливи, нам не вдалося виявити 

суттєвих відмінностей між українськими ізолятами PPV штаму D. 

Рівень ідентичності часткових послідовностей генів капсидного білка 

українських ізолятів PPV не залежить від регіону відбору зразків та від рослини-

хазяїна. Наприклад, український ізолят з персику OdpeachDKd, відібраний в 

Одеській області, був однаково ідентичний як з EsMrPI951 з Туреччини, так і PEN 

Plm із США. Український ізолят PPV, віднесений до штаму М - ChplumMSt - був 

менш подібним опублікованим ізолятам (табл. 6.4) з найбільшою ідентичністю (~  

96%) турецьким ізолятам штаму М (P179 та Pl45).  

Виходячи з часткової послідовності гена капсидного білка, українські ізоляти 

вірусу шарки сливи дуже схожі з ізолятами вірусу шарки сливи з інших країн 

депонованими в GenBank, що передбачає можливе загальне походження або 

"генофонд" предків, обмін генетичним матеріалом між популяціями або подібні 

еволюційні механізми, що регулюють поширення та адаптацію вірусів в різних 

середовищах існування. 



Таблиця 6.4 - Ідентичність українських ізолятів PPV з відібраними ізолятами з GenBank за частковими нуклеотидними 

послідовностями їх гена CP,% [110,111]. 
Ізоляти Odpeac

hDKd 

(MK20

9071) 

Chplum

MSt 

(MK209

072) 

Odpeach

DKs 

(MK2090

73) 

Odplu

mDSt 

(MK2

09074) 

Kapricot

DKs 

(MK2090

75) 

KpeachD

Ok 

(MK2090

76) 

Odpeach

DSt 

(MK2090

77) 

Odche

rryMk 

(MT63

4237) 

Kharplum

MUk(MT

634238) 

Vinpeac

hDUk 

(MT634

239) 

KplumD

Uk 

(MT6342

42) 

IVapric

otDUk 

(MT634

240) 

Cherplu

mDUk 

(MT63

4241) 

P179 

(MG941019) (Turkey) 
97.9 95.7 98.4 98 97.9 98 97.9 

96.2 96 99 99.2 99 98 

EsMrPI951 

(MK370133) (Turkey) 
98  

94 97.5 96.5 96 96 99 95 94 98.7 98.4 99 98.7 

PEN_Plm 

(AF354269) (USA) 
98 

93 99 97.7 99 98 99 94.6 93 99.6 99 98 99 

BelB9 

(JN596108) (Russia) 
97 

94 99 97 98 99 97 95 94.5 96 98 97.9 98.6 

ElAmar 

(AY847269) (Egypt) 
99 

94 95.6 98 99 97 98 94 96.5 98.7 98.5 98 98 

Plum pox virus strain D 

isolate PPVNJ 

MK208990(Chine) 
99.3 97 98 99 

98 99 97 95 96 99 98.9 98 98 

Plum pox virus strain M 

isolate CY2 

EF626558(Cyprus) 

96 95 97.5 96.4 96.5 96 96 99 98 96 95 96 95 

Plum pox virus PPV-D 

Ya1 genomic RNA 

LC3751269(Japan) 

95 95 98 99 98.7 99 98 96 97 99 98.8 99.7 98 

Plum pox virus isolate 

Pl45 

EU734801(Turkey) 

98 96 99 98.2 97.5 97.5 96 96 97 98 99 99.9 98 



З метою наглядного графічного відображення результатів еволюційних 

взаємовідносин українських ізолятів досліджуваного вірусу з ізолятами інших 

країн, депонованими в GenBank, нами були сконструйовані філогенетичні дерева. 

Філогенетичний аналіз проводили за допомогою програмного забезпечення 

MEGA 7, методом NJ (найближчих сусідів) Для оцінки статистичної 

достовірності отриманих філограм застосовували метод бутстреп-аналізу 

(Bootstrap) з числом реплікацій 1000 [88]. 

Спершу, для відображення філогенетичних взаємовідносин між 

українськими ізолятами нашого дослідження та українськими ізолятами, що вже 

були депоновані в GenBank раніше (Донецька область та Автономна Республіка 

Крим), ми побудували філогенетичне дерево методом NJ (зв’язування 

найближчих сусідів), використовуючи модель Hasegawa-Kishino-Yano + Gamma 

distribution (HKY + G) (рис. 6.7). Модель була вибрана за допомогою програмного 

забезпечення, як найбільш рекомендована для наших досліджень. Значення 

Bootstrap відображаються поруч із вузлами. Часткова нуклеотидна послідовність 

гена СР Y вірусу картоплі була використана як вихідна група (корінь 

філогенетичного дерева). 
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Рис. 6.7 Філогенетичне дерево показує зв’язки між українськими ізолями 

наших досліджень та українськими ізолятами, депонованими в GeneBank раніше. 

Модель Hasegawa-Kishino-Yano + Gamma distribution (HKY + G). Значення 
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Bootstrap відображаються поруч із вузлами. Червоним кольором позначені ізоляти 

штаму D, синім – штаму М. 

Порівнюючи ізоляти вірусу шарки сливи, які циркулюють на території 

України, можна відмітити, що ізолят вірусу шарки сливи виділений з черешні в 

Одеській області є найбільш відміним від інших. Всі ізоляти штаму D є досить 

подібними між собоюі також з ізолятами з Донецької області та Автономної 

Республіки Крим, що теж належать до штаму D.  

Нами вперше було виявлено штам М в Одеській, Київській та Черкаській 

областях та депоновано до світового генетичного банку GenBank. Даний штам 

характеризується своєю епідемічністю та швидким поширенням за рахунок 

переносників. Це являє серйозну загрозу садовій промисловості в майбутньому. 

Штам D, був виявлений раніше, наші дослідження підтвердили наявність його в 

більшості регіонів на широкому спектрі рослин кісточкових культур, що також 

завдає шкоди сільсько-господарській промисловості. 

В подальшому, для відображення філогенетичних взаємовідносин 

побудували наступну дендрограму (філогенетичний метод NJ (зв’язування 

найближчих сусідів), модель Hasegawa-Kishino-Yano + Gamma distribution (HKY + 

G)) з використанням нуклеотидних послідовностей українських ізолятів PPV 

разом з послідовностями інших штамів PPV, доступних у базі даних GenBank, які 

походять з інших різних країн світу. Часткова нуклеотидна послідовність гена СР 

Y вірусу картоплі була використана як вихідна група (корінь філогенетичного 

дерева). Бутстреп-аналіз 1000 реплікацій (рис. 6.8).  

З графічного зображення еволюційних взаємовідносин спостерігаємо, що 

штами D та М є найбільш еволюційно споріднені, та віддалені від штамів W,C, El-

Amar. Українські ізоляти штаму D формують три близькі групи з ізолятами 

раніше виділеними в України та ізолятами штаму D з Китаю, Японії та 

Туреччини. 

Українські ізоляти штаму М вірусу шарки сливи найбільш споріднені з 

ізолятами штаму М з Туреччини та Кіпру, і більш віддалені від ізоляту An-Marcus, 
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що також виділений в Туреччині, але його характеризують як предкову форму 

штаму М. 
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Рис. 6.8 Філогенетичне дерево показує зв’язки між відомими штамами / 

ізолятами PPV з Genbank та українськими ізолятами на основі їх часткових 

нуклеотидних послідовностей гена капсидного білка. Модель Hasegawa-Kishino-

Yano + Gamma distribution (HKY + G). Філогенетичний метод NJ (зв’язування 

найближчих сусідів). Значення Bootstrap відображаються поруч із вузлами. 

Українські ізоляти виділені червоним та зеленим кольорами 

Також були побудовані філогенетичні дерева за розділом зразків вірусу в 

залежності від періоду їх відбору. У результаті спостерігаємо подібність 

українських ізолятів з різних регіонів не залежно від часу відбору зразків (рис. 

6.9). 

 

А Б  

Рис. 6.9 Філогенетичні дерева показують зв’язки між відомими раніше 

штамами/ізолятами PPV та українськими ізолятами на основі їх часткових 

нуклеотидних послідовностей гена капсидного білка. Досліджені ізоляти були 

відібрані в різні періоди. А - зразки відібрані в період з 2013 по 2017 роки., Б – 
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зразки відібрані в період з 2017 по 2019 роки. Модель Hasegawa-Kishino-Yano + 

Gamma distribution (HKY + G). Філогенетичний метод NJ (зв’язування 

найближчих сусідів). Значення Bootstrap відображаються поруч із вузлами 

[110,111]. 

Отже, філогенетичні дерева були побудовані за дискретним методом, що дає 

змогу досліджувати дискретні характеристики вірусу шарки сливи, а також 

спекулювати про еволюційні звязки та спорідненість геномів. Вважливо 

відмітити, що зразки різних штамів мають високу філогенетичну спорідненість, 

що дає нам змогу спекулювати про схожість їх нуклеотидних послідовностей 

внаслідок явища зворотної еволюції або внаслідок нейтральних мутацій. 

Оскільки показано, що українські ізоляти споріднені не лише між собою, але 

й з ізолятами та штамами з інших країн, можна сказати про те, що наші віруси є 

спорідненими до іноземних, і, таким чином, могли походити від них. В Україну 

вірус міг поширитися за рахунок переносників, або в результаті інфікованого 

посадкового матеріалу.  

Для узагальнення філогенетичних звязків побудували філогенетичне дерево 

для якого використали по одному зразку різних штамів: ізоляти вірусу шарки 

сливи з Одеської області, OdplumDUk та OdcherryMSt (рис. 6.10). 
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Рис. 6.10 Філогенетичне дерево показує зв’язки між відомими раніше 

ізолятами PPV та українськими ізолятами на основі їх часткових нуклеотидних 

послідовностей гена капсидного білка. Модель Hasegawa-Kishino-Yano + Gamma 

distribution (HKY + G). Філогенетичний метод NJ (зв’язування найближчих 

сусідів). Значення Bootstrap відображаються поруч із вузлами. Українські ізоляти 

показані у прямокутниках. 

Порівнюючи ізоляти вірусу шарки сливи, які циркулюють на території 

України, можна відмітити їх високу (до 99%) гомогенність за нуклеотидними 

послідовностями капсидного білка, незалежно від регіону поширення чи рослини-

хазяіна.  

Широке розповсюдження в Україні штаму PPV-D може бути небезпечним, 

тому що при потраплянні нових, не циркулювавших раніше штамів, можуть 

виникнути рекомбінації. 

Філогенетична спорідненість між українськими ізолятами PPV дасть 

можливість прогнозувати поширення вірусу в різних регіонах України та 

сусідніх країнах, встановити походження та передбачати розвиток можливих 

епідемій, викликаних більш агресивними штамами. Тому важливо визначати 
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штамову приналежність вірус шарки сливи в Україні та його спорідненість з 

іншими ізолятами 

Таким чином, ми змогли визначити та проаналізувати часткові 

послідовності гена капсидного білка вірусу шарки сливи у програмі Mega та 

встановити подібність виділених нами ізолятів із уже відомими. 

 

6.3. Генетична варіабельність штаму D вірусу шарки сливи в Україні 
 

Вперше штам D вірусу шарки сливи був виділений з абрикоса в південно-

східній Франції, ще в 1979 році за допомогою серологічної діагностики. Згодом 

були охарактеризовані його молекулярні властивості. Це один з найпоширеніших 

штамів вірусу шарки сливи, особливо в країнах Європи. Його часто описують як 

неепідемічний штам, оскільки стверджують, що поширення вірусу відбувається 

повільно. Однак це не завжди так. Іспанські дослідження по поширенню PPV-D 

показали, що хвороба на абрикосах розвинулась до 5% впродовж першого року, 

досягаючи 22% на третьому році [49].  

На території України штам D виявлений в більшості регіонів, уражує 

перважно персик, сливу, абрикос, аличу. Він не був виявлений на вишні та 

черешні. Відбираючи зразки впродовж декількох років в одних садових 

господарствах кісточкових культур Одеської області, ми спостерігали ріст 

вірусної інфекції особливо серед молодих дерев персиків та слив. Симптоматично 

стверджувати про наявність вірусу було не можливо, оскільки даний штам часто 

був виявлений у безсимптомних рослин, ураження яких було підтверджено лише 

серологічними чи молекулярними методами. Прояв характерних до вірусу шарки 

сливи симптомів спостерігали також, переважно у сливи та абрикоса, а у персика 

– рідше. 

З використанням програмного забезпечення MEGA 7, провели порівняльну 

характеристику українських ізолятів отриманих безпосередньо в наших 

дослідженнях та завантажених з GenBank. Метою було вирахувати відсотки 



 
 

 

118 

подібності (дистанції між послідовностями) досліджуваних послідовностей, 

використовуючи наступну формулу: 

% подібності = 100 — генетична дистанція х 100. 

Було проведено порівняльну характеристику відсотків подібності усіх 

ізолятів за допомогою обрахунку методом Pairwise Distances (попарного 

порівняння). В подальшому за формулою було вирахувано відсотки подібності 

між штамами. Наступним завданням було визначити ізоляти з найбільшим 

відсотком подібності з українськими ізолятами. У випадку, якщо відсоток 

подібності є високим (98% і вище), можна зробити висновок про те, що дані 

віруси належать до одного штаму (табл. 6.5). 

Таблиця 6.5 - Ізоляти та штами з сусідніх країн, найбільш подібні до 

українських ізолятів 

Український 

ізолят 

Найбільш подібний ізолят та країна 

походження 

% подібності за 

нуклеотидними 

послідовностями 

% подібності за 

амінокислотними 

послідовностями 

OdpeachDKd PPV, штам D, ізолят isPI 101 

(Туречинна) 

99 100 

OdpeachDKs PPV, штам D, ізолят isPI 101 

(Туреччина) 

99 100 

OdplumDSt 

 
PPV, штам D, ізолят VAR2/SE 

(Словенія) 

99 99 

KapricotDKs 

 
PPV, штамм D ізолят VAR-

2/М13 (Словенія) 

99 100 

KpeachDOk 

 
PPV, штам D, ізолят SK-68 

(Угорщина) 

100 100 

OdpeachDSt 

 
PPV, штам D, ізолят 

Serbia-MI(Сербія) 

99 100 
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VinpeachDUk PPV, штам D, ізолят 

Serbia-MI(Сербія) 

99 100 

KplumDUk PPV, штам D, ізолят isPI 101 

(Туречинна) 

99 99 

IVapricotDUk PPV, штам D, ізолят isPI 101 

(Туреччина) 

99 99 

CherplumDUk PPV, ізолят VAR2/SE 

(Словенія) 

99 100 

 

Аналіз амінокислотних послідовностей українських ізолятів штаму D показав 

наявність замін у поліпептидній послідовності капсидного білка ізолятів з 

Одеської та Черкаської областей лізину (K) у 35 положенні замість аргініну (R) 

(рис. 6.11). Вплив виявлених замін на молекулярно-біологічні особливості цих 

ізолятів досліджено не було.  

 

Рис. 6.11 Амінокислотні заміни українських ізолятів вірусу шарки сливи 

штаму D. Однакові амінокислоти позначені точками. 

 

Отже, українські ізоляти штаму D подібні до ізолятів Туреччини, Словенії, 

Угорщини та Сербії, це може свідчити про спільне походження вірусної популяції 

та інтенсивне її поширення країнами Європи. 
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6.4 Генетична варіабельність штаму М вірусу шарки сливи в Україні 
 

Наступним не менш важливим збудником шарки сливи в Україні є штам М. 

Вперше він був детектований у Греції на персику. Поширений у багатьох країнах 

Європи, але не виявлений в країнах Америки. Штам досить ефективно 

переноситься за допомогою попелиць серед персиків, рідше  - слив. PPV-М ділять 

на дві підгрупи, які умовно позначають PPV-М1 (ценральна та східна Європа) та 

PPV-М2 (Середземномор'я). Цей штам є другим за поширенням у світі, також 

його відносять до епідемічного штаму, оскільки він досить швидко поширюється 

серед рослин. Основні рослини-хазяї: персик та абрикос, рідше слива.  

Також було проведено порівняльну характеристику відсотків подібності 

ізолятів штаму М з ізолятами інших країн, як приклад ізолят із Греції має високий 

відсоток подібності, хоча інші ізоляти штаму М з сусідніх країн теж мали такі 

показники (табл. 6.6). 

Таблиця 6.6 - Ізоляти та штами, подібні до українських ізолятів штаму М 

Український 

ізолят 

Найбільш подібний 

ізолят та країна 

походження 

подібність за 

нуклеотидними 

послідовностями, 

% 

подібність за 

амінокислотними 

послідовностями, % 

ChplumMSt PPV, штам M ізолят 

GR1(Греція) 

99 99 

PPV, штам M ізолят 

Brd425(Туреччина) 

99 100 

PPV, штам M ізолят 

pol17(Болгарія) 

99 99 

OdcherryMUk PPV, штам M ізолят 

GR1(Греція); 

98 99 

PPV, штам M ізолят 

Brd425(Туреччина) 

99 99 

PPV, штам M, ізолят 

pol17(Болгарія) 

99 100 
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KplumMUk PPV, штам M ізолят 

GR1(Греція); 

99 99 

PPV, штам M ізолят 

Brd425(Туреччина) 

99 100 

PPV, штам M, ізолят 

pol17(Болгарія) 

99 99 

 

Важливо відмітити, що вперше нами депоновано в GenBank часткові 

нуклеотидні послідовності вірусу шарки сливи штаму М, вперше виявленого нами 

на території України. Він був знайдений в Одеській області на черешні, яка не є 

типовим хазяїном вірусу. Це свідчить про високу здатність штаму до зміни 

рослини-хазяїна та пристосування до нових умов існування, не змінюючи при 

цьому молекулярно-генетичні особливості.  

Проведено аналіз амінокислотнотних послідовностей українських ізолятів 

вірусу шарки сливи штаму М. Амінокислотні сиквенси ізолятів, виділених з 

черешні та сливи в Одеській та Черкаській областях, порівнювали з 

послідовностями інших штамів, завантажених з GenBank. В українських ізолятів у 

положенні 40 виявлений гістидин (H) замість аргініну (R), а в положенні 45 – 

аспарагін (N) замість аспарагінової кислоти (D) (рис. 6.12). Вплив виявлених 

замін на біологічні особливостівластивості ізолятів не досліджували. 
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Рис. 6.12 Амінокислотні заміни українських ізолятів вірусу шарки сливи 

штаму М у порівнянні з іншими штамами, завантаженими з Genbank. Однакові 

амінокислоти, позначені точками.  

 

Побудували філогенетичне дерево, щоб показати філогенетичні 

взаємовідносини українського українського ізоляту штаму М, виділеного з 

черешні, з черешневими ізолятами штамів С та СR, завантажених з GeneBank. 

(рис. 6.13). 

 
 

Рис. 6.13 Філогенетичне дерево показує зв’язки українського ізоляту штаму 

М з ізолятами штамів С та СR з GeneBank. Модель Hasegawa-Kishino-Yano + 

Gamma distribution (HKY + G). Значення Bootstrap відображаються поруч із 

вузлами. Філогенетичне дерево побудоване методом NJ 

 

Отже, з філогенетичного дерева видно, що український ізолят штаму М, є 

найбільш віддалений від всіх інших ізолятів штамів С та СR, незважаючи на те, 
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що всі досліджені штами та ізоляти вірусу були виділені з одного хазяїна 

(черешні). Отримані дані дозволяють припустити, що штам М є попередньою 

еволюційною ланкою у виникненні нових штамів вірусу шарки сливи, зокрема, 

штамів C, CR та CV, які інтенсивно уражують вишні та черешні. 

 

6.5. Особливості генетичного різноманіття та поширення вірусу шарки сливи 
в Україні 
 

Вірус шарки сливи є одним із найбільш досліджуваних вірусів кісточкових 

рослин по всьому світу. Тільки за останні пять років було охарактеризовано 

чотири нових штами та велику кількість ізолятів. Порівнюючи ізоляти та штами 

вірусу шарки сливи, які циркулюють на території України, можна відмітити їх 

високу подібність за нуклеотидними послідовностями капсидного білка, 

незалежно від регіону поширення чи рослини-хазяїна та періоду відбору 

матеріалу.  

Оскільки це вірус, який досить небезпечний та спричинює шкоду 

культурним рослим, дослідження цього збудника на території України 

проводяться впродовж тривалого часу (кількох десятків років) однак, 

інтенсивність поширення вірусної інфекції з кожним роком зростає. 

 Співставивши результати досліджень українських та іноземних науковців 

з нашими, отримали схематичне зображення розповсюдення вірусу шарки 

сливи в Україні з початку 2000-х років (рис. 6.14, табл. 6.7).  
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Рис. 6.14 Схематичне зображення карти України, де відображено 

дослідження наявності вірусу шарки сливи в різних регіонах. Червоним 

кольором позначені регіони, в яких виявлено вірус у результаті проведеного 

дослідження, чорним - за літературними даними раніше.  

 

Отже, на території України циркулює вірус шарки сливи, переважно 

штами D та М. У поодиноких випадках раніше в Україні були виявлені два інші 

штами іноземними науковцями, а саме штам Winona на території Донецької 

області та штам Recombinat на території Автономної Республіки Крим, який за 

літературними даними утворився в результаті рекомбінації між D та М 

штамами. У частини зразків, а саме персика та сливи з Одеської області ми 

виявили змішану інфекцію D та М штамів, що в подальшому може сприяти 

виникненню нових і можливо більш агресивних збудників вірусної інфекції та 

спричинювати більше економічної шкоди садовій промисловості нашої країни. 
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Поширення в Україні вірусу шарки сливи може бути небезпечним, тому що 

можуть виникати рекомбінації. 

Таблиця 6.7 - Генетичне різноманіття вірусу шарки сливи в Україні 

Область Характеристика 

Одеська Виявлений на початку 90-х років [59]. Циркулює до 

цього часу на персику, сливі, аличчі, черешні, 

абрикосу. Виявлені штами М та D [108-112]. 

Чернівецька Вперше виявлений на території України в 1966 році. 

Штамова приналежність не встановлена [58]. 

Київська Виявлений на початку 2000-х років [59]. Циркулює до 

цього часу на персику, сливі, абрикосу. Виявлені 

штами М та D [110-112].. 

Черкаська Виявлений декілька років тому [60]. Циркулює до 

цього часу на персику, сливі, абрикосі. Виявлені 

штами М та D [110-112].. 

Івано-Франківська Виявлений на початку 80-х років [59]. Циркулює до 

цього часу на персику, сливі. Виявлені штами D та М 

[110-112]. 

Вінницька Виявлений на початку 80-х років [59]. Циркулює до 

цього часу на персику, сливі, аличчі, черешні, 

абрикосі. Виявлений штам D [110-112]. 

Харківська Виявлений в 2018 році. Циркулює до цього часу на 

сливі. Виявлений штам D [110-111]. 

Закарпатська Виявлений на початку 80-х років [60]. Циркулює до 

цього часу на сливі. Виявлений штам D. Проведені 

ретельні дослідження поширення вірусу в різних 

районах цієї області та аналіз поширення вірусу за 

допомогою попелиць [61, 62]. 

Миколаївська Виявлений на початку 90-х років [59]. Циркулює до 
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цього часу на персику, сливі. Штамова приналежність 

не встановлена. 

Херсонська Виявлений на початку 2000-х років [58]. Циркулює до 

цього часу на персику, сливі. Штамова приналежність 

не встановлена. 

Донецька Виявлений у 2012-2013 роки [63, 76]. Циркулює на 

сливі. Виявлені штами W та D. 

Сумська Виявлений на початку 2000-х років [59]. Штамова 

приналежність не встановлена. 

Тернопільська Виявлений на початку 90-х років [59]. Циркулює на 

сливі, абрикосі. Штамова приналежність не 

встановлена. 

Автономна 

Республіка Крим 

Виявлений на початку 90-х років [59]. Циркулює до 

цього часу на персику, сливі, абрикосі. Виявлені 

штами Rec та D. 

 

Філогенетична спорідненість між українськими ізолятами вірусу шарки 

сливи дасть можливість аналізувати поширення цього вірусу в України та 

сусідніх країнах, встановити походження та прогнозувати розвиток можливих 

епідемій, викликаних більш агресивними штамами.  

Виходячи з аналізу часткової послідовності гена капсидного білка вірусу 

шарки сливи на території України, ми встановили, що: українські ізоляти цього 

вірусу дуже схожі з ізолятами PPV інших країн депонованими в GenBank, що 

дозволяє припустити загальне походження представників з різних країн світу, 

обмін генетичним матеріалом між популяціями або подібними еволюційними 

механізмами, що регулюють поширення та адаптацію вірусів в різним 

середовищах існування, без особливих мутаційних змін в нуклеотидних 

послідовностях.  

Тому важливо встановлення штамового різноманіття даного вірусу в 

Україні та його подібність з іншими ізолятами та між собою. 
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Результати досліджень, які представлені у даному розділі було 

опубліковано в таких роботах: [108-120]. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Вірус шарки сливи – це РНК-вмісний вірус рослин, який має гнучкі 

паличкоподібні віріони без суперкапсидної оболонки довжиною близько 730-760 

нм та близько 20 нм в діаметрі [10, 25]. Геном PPV представлений дев’ятьма 

генами, які кодують одинадцять багатофункціональних білків (Рис. 1.1.) [12, 25]. 

За останніми даними дослідників у світі налічують десять штамів вірусу шарки 

сливи [8], які ефективно передаються інфікованим  прищепним та підщепним 

посадковим метеріалом [4, 30], а також  приблизно двадцятьма різними видами 

попелиць [29]. За літературними даними PPV  має широке коло хазяїв: окрім 

культурних та декоративних видів роду Prunus він уражає ще до 40 видів диких 

кісточкових, а також більше 100 видів трав'янистих рослин [2,4,5,31].  

PPV є етіологічним агентом шарки  – широко розповсюдженої і найбільш 

шкодочинної вірусної хвороби кісточкових фруктових рослин роду Prunus, яка 

спричиняє великі економічні збитки у багатьох країнах світу і становить серйозну 

загрозу для садових господарств [12, 23,55]. Через відсутність стійких сортів [25] 

та низьку ефективність карантинних і захисних заходів, основна боротьба зі 

збудником шарки полягає у вирубуванні уражених рослин, що призводить до 

значних економічних втрат. Найкращим способом контролювати поширення та 

передачу вірусу шарки сливи вважається створення стійких сортів [2, 65, 66, 67]. 

На відміну від європейських країн, дослідження вірусу шарки сливи в 

Україні було проведено лише в окремих регіонах, переважно західних та 

південних. На початку 21-го століття дослідження було проведено в Західній 

частині України, а саме у Закарпатській області. Встановлено, що там інтенсивно 

циркулює штам D вірусу шарки сливи [61, 62]. Американські вчені проводили 

дослідження вірусу шарки сливи в східній частині України та встановили що в 

цьому регіоні циркулює штам Winona [63]. Багато досліджень було проведено в 

південій частині нашої країни, зокрема в Автономній Республіці Крим, оскільки 
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там кліматичні умови дуже сприятливі для вирощування кісточкових культур. 

Встановлено, що в південному регіоні України циркулюють штами D та Rec [58, 

59, 64]. Також кілька досліджень було проведенов центральній частині України, в 

яких встановлено приналежність українських ізолятів з Київської та Черкаської 

областей до штаму D [65]. На сьогодні дослідження вірусу шарки сливи на 

території Україниє дуже актуальним, оскільки тут посадки кісточкових культур 

займають великі площі, вірус все ширше розповсюджується і завдає все більших 

економічних збитків. Зважаючи на це, а також враховуючи необхідність 

глибокого вивчення властивостей вірусу для розроблення ефективних засобів 

захисту рослин від вірусних хвороб, дисертаційна робота була спрямована на 

дослідження генетичного різноманіття та властивостей вірусу шарки сливи на 

території України.  

В період з 2013 по 2019 роки нами був проведений моніторинг кісточкових 

культур на наявність вірусу шарки сливи в різних регіонах України за допомогою 

візуальної діагностики та вірусологічних, біологічних, серологічних і 

молекулярно-біологічних методів дослідження [108-112]. Методом візуальної 

діагностики PPV був виявлений у шести областях України (рис. 4.1-4.5). 

Найбільша кількість уражених рослин (57%) спостегігалась в Одеській області, а 

найменша –  в Харківській (1%). Вірус шарки сливи був ідентифікований за 

симптомами враження на плодах (рис. 4.3) та листкових пластинках (рис. 4.5), а 

також методами ІФА (рис. 4.1, 4.6), електронної мікроскопії (рис. 4.7), ЗТ-ПЛР 

(рис. 4.8) та імуноблотингу (рис. 5.2). Методом твердофазного імуноферментного 

аналізу в модифікації «сандвіч» комерційної тест-системи виробництва Loewe 

(Німечина) вірус шарки сливи був виявлений в усіх 6-ти досліджуваних областях: 

Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Вінницькій та Івано-Франківській 

(рис. 4.6, табл.4.1). Вірусний антиген знайдено в зразках сливи, персика, абрикоса, 

черешні, аличі та мигдалю. Кількість уражених рослин вар’ювала від 20% (у 

Харківській області) до 43% (у Київській). Застосовуючи твердофазний 

імуноферментний аналіз в модифікації «непрямий» з використанням власне 
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отриманої специфічної антисироватки, вірус шарки сливи виявлено в 30% зразків 

досліджених кісточкових культур.  

Для ідентифікації штамів PPV молекулярно-біологічними методами 

застосовували різні модифікації зворотно-транскрипційної полімеразної 

ланцюгової реакції з різними парами праймерів [18, 76, 77]. Методом ЗТ-ПЛР з 

універсальними праймерами [76] наявність вірусу шарки сливи було встановлено 

в зразках сливи й персика з Одеської області та в зразках абрикоса з Київської 

області (рис. 6.1). Проведена ідентифікація штамів D, М та Rec методом гніздової 

ЗТ-ПЛР з комбінаціями пар праймерів,специфічних до ділянок генів Nib та CP 

(рис. 6.2-6.6) показала наявність вірусу шарки сливи в усіх шести досліджуваних 

областях України (табл. 6.1). Найбільшу кількість інфікованих зразків знайдено в 

Одеській, Київській та Черкаській областях. Інфіковані зразки сливи виявлені в 6-

ти областях, персика –у 3-х, абрикоса та черешні – у 2-х, аличі – в одній області. 

Штам D знайдено в шести областях, штам М – у-чотирьох, штаму Rec не 

виявлено. У зразках персика з Одеської області та сливи з Черкаської області 

знайдено змішану інфекцію, викликану двома штамами: D та М (рис. 6.3). Явище 

змішаної інфекції характерне для вірусу шарки сливи, але впродовж тривалого 

часу штам М здатний повністю витіснити штами D та Rec [97]. Змішані вірусні 

інфекції вважаються небезпечними, оскільки вони можуть спричиняти  

виникнення нових штамів шляхом рекомбінації. 

Генетичне різноманіття вірусу шарки сливи на території України було 

досліджено за нуклеотидними послідовностями гену капсидного білка PPV. Для 

цього 13 часткових посдідовностей гену СР (176-243 по) українських ізолятів 

вірусу були сиквеновані і депоновані в GenBank (табл. 6.2). Порівняльний аналіз 

депонованих сиквенсів показав близьку спорідненість між собою всіх виділених 

нами ізолятів PPV: приналежність до штаму D або М, а також високу ідентичність 

(91-100%) часткових сиквенсів СР (табл. 6.3). Ідентичність часткових сиквенсів 

українських ізолятів PPV штаму D з гомологічними сиквенсами іноземних штамів 

становить 95-99,9%, а відповідна ідентичність ізолятів штаму М – 93-99,5% (табл. 
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6.4). За частковими послідовностями гена СР рівень ідентичності українських 

ізолятів як між собою, так і з ізолятами з інших країн не залежить від рослини-

хазяїна вірусу, а також від регіону відбору інфікованих зразків. Наприклад, 

український ізолят з персика OdpeachDKd, відібраний в Одеській області, мав 

однакову ідентичність як з EsMrPI951 з Туреччини, так і PEN Plm із США (табл. 

6.4). Це явище може бути наслідком або обмеженого розповсюдження штамів між 

далекими регіонами, або інтенсивного обміну вірусного генетичного матеріалу, 

що призводить до збільшення одноманітності штамів, або подібними 

еволюційними механізмами, що регулюють поширення та адаптацію вірусів до 

різних умов довкілля в різним середовищах існування. Цікавим поясненням 

можливих причин подібності різних штамів PPV є припущення українських 

дослідників про наявність у них подібних мутацій, які спричиняють подібну 

(паралельну) мінливість [65]. 

Подальше дослідження генетичної спорідненості українських штамів PPV, 

проведене методом філогенетичного аналізу, показало високу спорідненість всіх 

досліджених ізолятів штаму D, як виділених нами, так і завантажених з GenBank 

(рис. 6.7). Ізоляти штаму М із сливи з Черкаської області та із черешні з Одеської 

області помітно віддалені між собою, а  також від ізолятів штаму D. Черешневий 

ізолят штаму М є найбільш віддаленим від всіх інших досліджених ізолятів. 

Сливовий ізолят штаму М із Черкаської області та черешневий ізолят з Одеської 

області є ідентичними між собою, але суттєво відрізняються від 8-ми ізолятів 

інших штамів PPV за частковими амінокислотними сиквенсами капсидного білка 

(рис. 6.12). Українські ізоляти штаму М мають гістидин (H) замість аргініну (R) у 

позиції 40, а також аспаргін (N) замість аспарагінової кислоти (D) у положенні 45. 

Заміни амінокислот у двох українських ізолятів штаму М відносно восьми 

ізолятів різних переважно рекомбінантних штамів узгоджується з даними 

літератури про наявність замін амінокислот у багатьох рекомбінантних штамів [8, 

30, 44, 63]. Заміни амінокислот було виявлено нами також у трьох українських 

ізолятів штаму D відносно 8-ми  інших ізолятів цьго штаму (рис. 6.11). 
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Встановлено, що ізолят із персику з Одеської області, а також два ізоляти із сливи 

з Черкаської та Одеської областей у позиції 35 містять лізин (K) замість аргініну 

(R), який присутній у 35-й позиції 7-ми інших українських ізолятів штаму D та 

зарубіжного ізоляту k27.  

Шляхом порівняння філогенетичної спорідненості за частковими 

сиквенсами гена СР отриманих нами українських ізолятів PPV з ізолятами, 

виділеними в інших країнах, встановлено, що ізоляти штамів D та М є найбільш 

еволюційно споріднені та віддалені від ізолятів штамів W,C, El-Amar (рис. 6.8). 

Українські ізоляти штаму D формують три близькі групи з ізолятами цього штаму 

з Китаю, Японії та Туречинни, а ізоляти штаму М –найбільш споріднені з 

ізолятами з Туречинни та Кіпру. Висока ідентичність часткових нуклеотидних 

послідовностей українських ізолятів PPV (до 99%) не має вираженої 

залежностівід штаму вірусу, рослини-хазяїна, а також від регіону і часу відбору 

зразків для філогенетичного аналізу (рис. 6.9, 6.10). Подібна спорідненість 

проявляється також між українськими і зарубіжними ізолятами штамів D та М. 

Так, ізоляти штаму D, виділені з 8-ми рослин у 5-ти областях України, за 

генетичною дистанцією між нуклеотидними та амінокислотними 

послідовностями мають високу ідентичність (99-100%) з ізолятами цього штаму, 

виділеними в сусідніх країнах: Сербії, Словенії, Угорщині та Туреччині (табл. 

6.5). Такий же рівень ідентичності мають три українські ізолятиштаму М з 9-ма 

ізолятами з Болгарії, Греції та Туреччини (табл. 6.6). 

У результаті нашого дисертаційного дослідження вірус шарки сливи був 

виявлений в шести областях України: Одеській, Київській, Черкаській, 

Харківській, Вінницькій та Івано-Франківській. Враховуючи попередні 

дослідження цього вірусу на теріторії Україні, його наявність встановлена в 14-ти 

областях (рис. 6.14, табл. 6.7). У 4-х областях циркулюють штами D та М, у 3-х 

інших – лише D. По 2 штама PPV знайдено в Донецькій області (D та W) та в 

Автономній Республіці Крим (D та Rec), а в Миколаївській, Сумській, 
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Тернопільській, Херсонській та Чернівецькій областях – штамова приналежність 

виявлених ізолятів PPV не встановлена (табл. 6.7). 

В цілому, українські ізоляти вірусу шарки сливи генетично подібні до 

ізолятів даного вірусу, виділених в інших країнах, що може бути наслідком їх 

спільного походження, обміну генетичним матеріалом між популяціями 

сприйнятливих рослин, або ж подібними еволюційними процесами поширення та 

адаптації вірусів у різних умовах довкілля без значних генетичних змін. 

Встановлена нами генетична різноманітність українських ізолятів PPV та їх 

висока спорідненість з ізолятами з інших регіонівдає можливість аналізувати 

поширення вірусу шарки сливи в Україні та сусідніх країнах, а також 

прогнозувати можливість розвитку епідемій, викликаних більш агресивними 

штамами. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі було проведено дослідження генетичного 

різноманіття вірусу шарки сливи на території України методами візуальної 

діагностики, імуноферментного аналізу, електронної мікроскопії, зворотньо-

транскрипційної полімеразної ланцюгової реакції, імуноблотингу та 

філогенетичного аналізу. 

Науково-практичні результати роботи представлені у наступних 

висновках: 

1. Проведений моніторинг кісточкових культур на наявність вірусу 

шарки сливи в різних регіонах України за допомогою візуальної та серологічної 

діагностики, а також молекулярних методів дослідження. У період з 2013 по 2019 

роки вірус шарки сливи був виявлений в шести областях нашої країни. 

2.  Вперше вірус шарки сливи був виявлений у Харківській області, що 

свідчить про необхідність моніторингу кісточкових культур в тому числі в 

регіонах з незначною кількістю комерційних насаджень рослин, сприйнятливих 

до даного вірусу. 

3.  Отримано високоспецифічну та чутливу антисироватку до вірусу 

шарки сливи для подальшого використання у його діагностиці методом 

імуноферментного аналізу. За результатами серологічної діагностики в усіх 

досліджуваних регіонах підтверджено наявність вірусної інфекції, поширеність 

якої на кісточкових культурах в середньому становить 30%. 

4. За допомогою молекулярно-біологічних підходів встановлена 

штамова приналежність виділених українських ізолятів вірусу шарки сливи. 

Найбільш поширеним в досліджуваних регіонах був штам D (77%), знайдений на 

рослинах абрикоса, персика та сливи. Рідше на рослинах сливи, персика та 
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черешні зустрічався штам M (21%), в окремих випадках спостерігалася змішана 

інфекція (2%). 

5. Отримано та подано до світового генетичного банку GenBank NCBI 

часткові нуклеотидні послідовності гена капсидного білка 13-ти ізолятів вірусу 

шарки сливи, що становить близько 54% сиквенсів українських ізолятів PPV 

депонованих у Генбанку. 

6. Вперше в Україні виявлено штам М вірусу шарки сливи на черешні, 

яка не є типовим хазяїном для даного штаму. Аналіз часткової нуклеотидної 

послідовності даного ізоляту вірусу свідчить на користь його адаптації до нової 

рослини-хазяїна та пристосування до змінених умов існування без явних 

молекулярно-генетичних модифікацій. 

7. Українські ізоляти вірусу шарки сливи в цілому генетично подібні до 

ізолятів PPV, виділених в інших країнах, що може бути наслідком їх спільного 

походження, обміну генетичним матеріалом між популяціями сприйнятливих 

рослин, або ж подібними еволюційними процесами поширення та адаптації 

вірусів до різних умов довкілля без значних генетичних змін.  
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