
ВІДЗИВ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

на дисертаційну роботу Шевченко Тетяни Петрівни 

"Молекулярна епідеміологія вірусів овочевих культур України", 

подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора біологічних 

наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія 

 

Проведений аналіз дисертаційної роботи Шевченко Т.П. дозволяє 

сформулювати наступні узагальнені висновки щодо актуальності теми, 

ступеню обґрунтованості основнвих положень, висновків і рекомендацій, 

достовірності, наукової новизни і практичного значення отриманих 

результатів, а також завершеності дисертації. 

 

Актуальність обраної теми 
Вірусні хвороби рослин спричиняють значне зниження врожайності 

сільськогосподарських культур, погіршення якості продукції, а також швидке 

виродження сортів, що ускладнює забезпечення сталого виробництва 

конкурентоздатної сільськогосподарської продукції як основи продовольчої 

безпеки України. 

Проблема шкодо чинності вірусних хвороб рослин останнім часом все 

більше загострюється під впливом таких чинників: 1) підвищення мінливості 

патогенів через забруднення довкілля радіонуклідами та хімічними 

мутагенами; 2) прискорення адаптації вірусів до рослин через вирощування 

на великих площах генетично однорідних сортів інтенсивного типу, що 

створює ідеальне живильне середовище для патогенів; 3) виникнення 

популяцій переносників вірусів, стійких до пестицидів, через широке 

застосування хімічних засобів захисту рослин; 4) зниження стійкості рослин 

через пригнічення їх захисних функцій токсичними полютантами; 5) 

регіональне і міжконтинентальне розповсюдження  вірусів товарним 

насінням, посадковим матеріалом, продукцією рослинництва тощо. 
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Суттєву проблему становлять вірусні хвороби овочевих культур, які 

виявлені в багатьох країнах світу на всіх континентах (крім Антарктиди) і 

часто спричиняють епіфітотії. Задача захисту овочевих культур від вірусних 

інфекцій особливо важлива для України через вагоме місце овочівництва в 

сільськогосподарському секторі і в той же час надзвичайно складна через 

обмеженість інформації стосовно видового складу, розповсюдженості та 

шкодочинності циркулюючих штамів. Зважаючи на це, тема дисертаційної 

роботи Т.П. Шевченко, присвяченої вивченню молекулярно-біологічних та 

епідеміологічних властивостей вірусів овочевих культур в Україні, 

вбачається безумовно актуальною. 

Мета і задачі досліджень відповідають темі дисертації, а також 

тематичним планам науково-дослідної роботи кафедри вірусології ННЦ 

«Інститут біології та медицини» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка НДР 01БФ036-01 (№ ДР 0101U005076) «Моніторинг 

збудників вірусних інфекцій з метою розробки наукових основ екологічно 

чистих технологій вирощування сільськогосподарських культур», 2001-2005 

рр.; НДР 06БФ036-04 (№ ДР 0106U005749) «Вивчення екологічних 

особливостей та біоіндикаторних властивостей різних організмів та їх 

угруповань в умовах трансформованого середовища для розв’язання проблем 

біобезпеки України», 2006-2010 рр.; НДР 11БФ036-02 (№ ДР 0111U004649) 

«Збереження біорізноманіття та комплексне дослідження стратегій адаптації 

фіто-, зоо- та віробіоти України з використанням біоінформаційних 

технологій», 2011-2015 рр.; НДР 16БФ036-02 (№ ДР 0116U004778) 

«Молекулярне типування та механізми еволюційної адаптації вірусів 

культурної і дикорослої флори України», 2016-2018 рр. та білатерального 

проекту ДФФД-БРФФД «Дослідження видового різноманіття та 

філогенетичних взаємовідносин вірусів, що інфікують овочеві культури в 

агроценозах України та Білорусії» (2011-2012рр.). 
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Обґрунтованість основних наукових положень 
Робота виконана на високому методичному рівні з залученням 

адекватних вірусологічних, фізико-хімічних, біохімічних та молекулярно-

біологічних методів дослідження, зокрема, таких як візуальна діагностика та 

біологічне тестування вірусів, імуноферментний аналіз, трансмісійна 

електронна мікроскопія, виділення тотальної РНК з рослинного матеріалу, 

полімеразна ланцюгова реакція зі зворотною транскрипцією, (ЗТ-ПЛР), 

статистична обробка даних тощо. 

Наукові положення і висновки, сформульовані в дисертаційній роботі, 

базуються на власному експериментальному матеріалі, вбачаються 

переконливо обґрунтованими і достовірними. Їх достовірність забезпечена, 

перш за все, достатнім рівнем вивченням дисертанткою наявних наукових 

публікацій за темою дисертації, що дозволило поставити найбільш важливі 

задачі роботи і вибрати адекватні модельні об’єкти та методи дослідження.   

Достовірність отриманих результатів забезпечують також: проведення 

довготривалого (15-ти річного) моніторингу вірусних інфекцій овочевих 

культур у 13-ти областях України та Автономній республіці Крим; достатній 

обсяг експериментального матеріалу; узгодженість результатів, отриманих 

кількома різними методами аналізу (візуальний, індикаторний, електронно-

мікроскопічний, імуноферментний, філогенетичний); статистична обробка 

числових даних з залученням вбудованих статистичних функцій прикладних 

комп’ютерних програм (MEGA 6, RDP 4, Microsoft Excel 2010), широке 

залучення даних літератури до аналізу отриманих результатів, а також 

переконливий ілюстративний матеріал (симптоми вірусного враження, 

електрофореграми продуктів ЗТ-ПЛР, філогенетичні дерева тощо). 

 

Наукова новизна 
Наукова новизна і практичне значення проведених досліджень, 

сформульовані у вступній частині дисертації, повною мірою відповідають 
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значущості отриманих результатів для науки й практики. До найбільш 

вагомих здобутків дисертаційного дослідження, на мою думку, можна 

віднести наступні положення: 

1) штами та ізоляти одного виду вірусу, виділені з різних рослин-хазяїв 

на різних континентах Землі з дуже різними екологічними умовами часто 

мають дуже високу філогенетичну спорідненість (90-100% ідентичності 

сиквенсів); 

2) випадкові заміни амінокислот у капсидних білках  філогенетично 

споріднених штамів не виявляються; 

3) принципово різні еволюційні моделі (Джукса-Кантора  і  Таджима-

Неї) часто дають  майже ідентичні філогенетичні  дерева. 

Наведені результати, які суперечать  положенню про основну роль 

спонтанних точкових мутацій в еволюційному процесі,  є важливими для 

фундаментальних досліджень.  

 

Значення одержаних результатів для науки й практики 
Отримані результати є важливими для фундаментального вивчення 

молекулярної еволюції вірусів з метою з'ясування їх походження, еволюції та 

біологічної ролі. 

Практичне значення мають результати порівняльного вивчення  

найбільш небезпечних вірусних інфекцій овочевих культур у 14-ти регіонах 

України в результаті якого: 

1) описано і досліджено 2 нові для України віруси м’якої мозаїки 

перцю (PMMoV) та мозаїки турнепсу (TuMV); 

2)  встановлено:  спектри вірусів, що викликають моноінфекції (10 

видів з чотирьох родин), змішані інфекції (ZYMV/WMV-2, 

CMV/ZYMV/WMV-2, CMV/ToMV/PVY та TuMV/CMV), мають унікальні 

заміни амінокислот у білку 2b і більшу гетерогенність популяцій у 

порівнянні з європейськими  (CMV), нетипові для Європи рекомбінантні 
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ізоляти вірусів WMV-2 і TuMV, генетично однорідні популяції вірусів WMV-

2, ZYMV, PMMoV та ToMV та ефективна передача насінням вірусу ZYMV; 

3) депоновано у генбанку (GenBank, NCBI) повногеномну та 33 

часткові нуклеотидні послідовності українських ізолятів вірусів овочевих 

культур, що складає більше 25%  вірусів рослин сиквенованих в Україні; 

4) розроблено методичні рекомендації для діагностики та контролю 

вірусних захворювань перцю та томату.  

Отримані результати являють собою необхідний матеріал для 

з'ясування факторів мінливості вірусів, їх адаптації до хазяїна та циркуляції в 

агроценозах, а також для прогнозування епіфітотій та розроблення методів 

діагностики і контролю вірусних захворювань. Результати і матеріали цих 

досліджень можуть бути використані в навчальних, наукових, селекційних і 

виробничих лабораторіях та закладах.  

 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих роботах 
Основні результати досліджень і положення дисертаційної роботи 

доповідались і обговорювались на 9-ти переважно міжнародних наукових 

зібраннях (симпозіумах, конференціях чи з’їздах) у 10-ти містах 4-х країн 

світу: Kostinbrod, Болгарія, 2006; Харків, 2007; Elena, Болгарія, 2008; Київ, 

2007, 2013, 2018; Чернігів, 2012; Пущино, Росія, 2012; Ялта, 2013; Jahorina, 

Боснія і Герцеговина, 2017. 

Результати досліджень представлені в 49 друкованих наукових 

публікаціях, серед яких 30 статей у фахових періодичних виданнях, 

затверджених МОН України, та міжнародних фахових журналах, одна 

монографія (у співавторстві), 2 навчально-методичні посібники, два 

авторські свідоцтва та 14 тез доповідей. 9 з опублікованих статей 

надруковані в журналах, що входять до міжнародної наукометричної бази 

SCOPUS.  

Автореферат дисертації відповідає її змісту . 
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Оцінка змісту та завершеності дисертації 
Зміст дисертації Т.П.Шевченко відповідає спеціальності 03.00.06 – 

вірусологія, за якою вона подана до захисту. Дисертаційна робота викладена 

на 324 сторінках машинопису і містить традиційні компоненти: Вступ, Огляд 

літератури (3 розділи), Матеріали і методи дослідження (1 розділ), 

Результати досліджень (4 розділи), Аналіз та узагальнення результатів 

дослідження, Висновки, Список використаних джерел літератури та Додаток. 

Список літератури містить 354 найменування. Ілюстративний матеріал 

складають 23 таблиці та 62 рисунки. 

В огляді літератури представлено інформацію щодо властивостей, 

притаманних вірусам рослин, що інфікують овочеві культури: види, штами, 

ізоляти вірусів та їх таксономічне положення (розділ 1); молекулярно-

генетичні особливості вірусів овочевих культур (розділ 2); епідеміологічні 

аспекти вірусів овочевих рослин (розділ 3). У цих розділах представлено 

глибокий аналіз літературних даних за темою дисертаційної роботи, що 

дозволило авторці вичленити недосліджені або суперечливі аспекти 

проблеми і створити підґрунтя для формулювання мети і задач. 

У четвертому розділі описано об'єкти і методи дослідження. Аналіз цієї 

частини роботи засвідчує адекватність обраного переліку методів 

поставленим задачам. Опис усіх застосованих методів проведений ґрунтовно 

і детально. 

Опис власних досліджень розпочинається з виявлення (за симптомами 

враження) та ідентифікації вірусів овочевих культур на території України 

методами імуноферментного аналізу та трансмісійної електронної 

мікроскопія (розділ 5). Дванадцять ідентифікованих видів вірусів з чотирьох 

родин було використано для дослідження змішаних інфекцій овочевих 

рослин (розділ 6), а також джерел та способів передачі збудників вірусних 

хвороб (розділ 7). Ці дослідження показали наявність змішаних інфекцій за 

участю двох і трьох вірусів, які спричиняють більш високий рівень враження 
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рослин у порівнянні з моноінфекціями. Також встановлено, що в умовах 

України насіннєвий спосіб передачи є актуальним для вірусів CGMMV, 

ToMV та CMV. Особливо небезпечною є передача насінням вірусів із 

широким колом рослин-хазяїв, а саме CMV та ToMV. 

У восьмому розділі дисертаційної роботи наведені результати 

філогенетичного аналізу ізолятів шести видів вірусів овочевих культур, 

найбільш розповсюджених в Україні. Проведені порівняння нуклеотидних і 

амінокислотних сиквенсів українських ізолятів з гомологічними сиквенсами, 

наявними в банках даних, показали відсутність кореляції між відсотком 

ідентичності сиквенсів і походженням вірусних ізолятів: рослина-хазяїн, 

континент, регіон, країна, умови довкілля. На основі цих даних зроблено 

припущення про регіональне і міжконтинентальне розповсюдження  вірусів 

товарним насінням, посадковим матеріалом та продукцією рослинництва.  

Аналіз та узагальнення результатів дослідження подано в останньому 

(дев’ятому) розділі дисертації. Основна увага приділяється порівнянню 

отриманих даних з широким залучення джерел літератури. Формулювання 

наукових положень дисертаційної роботи базується на результатах кількох 

різних методів дослідження, найчастіше, таких як біотестування, електронна 

мікроскопія, імуноферментний та/або філогенетичний аналіз.  

Завершується робота розгорнутими висновками, які досить повно 

відображають отримані результати і логічно випливають з їх аналізу. 

Таким чином, наведений аналіз змісту дисертаційної роботи 

Т.П.Шевченко свідчить про те, поставлені задачі вирішені, мета досягнута, а 

дисертація є завершеною роботою. 

 

Дискусійні положення та зауваження 
1. Дисертантка наполегливо підкреслює положення про заносний 

характер вірусних інфекцій овочевих культур в Україні, що не було 

предметом дослідження і не має ніякого обґрунтування, за винятком даних 



8 
 

про те, що за кордоном було виявлено більше нових вірусів і раніше, ніж в 

Україні. Очевидно, що базуючись на цих даних не можна встановити ні місце 

виникнення, ні шляхи розповсюдження жодного вірусу. 

2. В огляді літератури наведено велике різноманіття симптомів 

ураження рослин, інфікованих кількома вірусами, а в роботі констатується, 

що змішані вірусні інфекції "супроводжуються більш суворими візуальними 

симптомами". Можливі причини цієї розбіжності не обговорюються.  

3. Отримані надзвичайно цікаві дані про генетичну однорідність, 

філогенетичну спорідненість і консервативність генетичних послідовностей 

українських популяцій вірусів овочевих культур, які суперечать даним про 

високу мінливість РНК-геномних вірусів, залишились поза увагою 

дисертантки.  

4. У розділі Матеріали і методи дослідження не наведена загальна 

кількість видів і сортів рослин, використаних у роботі. Дані про кількість 

зразків рослинного матеріалу в деяких дослідах  також відсутні. 

5. Через наявність інгібіторів інфекційності у рослинних тканинах 

гомогенізацію зразків для біотестування вірусів було б варто проводити у  

більшому об’ємі розчину, ніж 2мл на 1 г. 

6. Вживання назви “Вірус брязкотіння тютюну” замість традиційної 

назви “Вірус погримковості тютюну” вбачається недоречним, оскільки 

уражене цим вірусом листя тютюну не брязкотить, а шарудить, бубонить 

погримкує, що відповідає перекладу назви вірусу з англійської (Тobacco rattle 

virus).  

Загальна оцінка дисертаційної роботи 
Дисертація Тетяни Петрівни Шевченко є завершеною науково-

дослідною роботою, результати якої в сукупності є суттєвими для 

становлення і розвитку в Україні важливої галузі епідеміології вірусів рослин 

– епідеміології вірусів овочевих культур.  



9 
 

За актуальністю теми; ступенем обґрунтованості наукових положень і 

висновків; достовірністю і новизною отриманих результатів та повнотою 

викладу матеріалів у наукових публікаціях дисертаційна робота 

"Молекулярна епідеміологія вірусів овочевих культур України" відповідає 

вимогам "Порядку присудження наукових ступенів", затвердженому 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її 

авторка Тетяна Петрівна Шевченко заслуговує присудження наукового 

ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. 

 

 

Офіційний опонент 

старший науковий співробітник  

лабораторії вірусів рослин 

Інституту мікробіології і вірусології 

ім. Д. К. Заболотного НАН України  

доктор біологічних наук                                                   І.С.Щербатенко 
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