
ВIДЗИВ ОФIЦIЙНОГО ОПОНЕНТА
на дисертацiйну роботу Щетинiноi Ганни СергiiЪни ''Молекулярно-

бiологiчна характеристика нового для Украiни X-Bipycy хости'', подану до

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата бiологiчних наук за

спецiальнiстю 0З,00.06 - вiрусологiя

Актуальнiсть обраноi теми

Рiд Хоста (Hosta) об'еднус кiлька десяткiв видiв багаторiчних

трав'янистих рослин, природним аре€шом яких е Схiдна Азiя: Корея, Китай,

Японiя, Щалекий Схiд, Сахалiн та Курильськi острови. В Свропу хоста була

завезена з Японii ще в ХVПI столiттi, однак вона не лривернула особливоi

уваги. На вiдмiну вiд цього, пiсля потрапляння в Америку хоста дуже швидко

стала надзвичайно популярною рослиною в декоративному квiтникарствi,

озелененнi та ландшафтному дизайнi завдяки ii невибагливостi,

тiньовитривалостi, а також надзвичайно широкому розмаi'ттю розмiрiв, форм,

текстур i вiдтiнкiв забарвлення стебел, листкiв, KBiTiB, суцвiть та плодiв. На

сьогоднi ця рослина посiла перше мiсце на cBiToBoMy ринку садових культур

за обсягом збуту, Кiлькiсть ii copTiB перевищу€ |2 тисяч.

Тривалий час iснувала думка про те, що рослини роду Hosta стiйкi до

iнфекцiйних хвороб i шкiдникiв, однак ocTaItHiM часом у них виявлено

бактерiа-,rьнi, грибковi та BipycHi iнфекцii, а також уражеЕня бiлокрилками,

попелицями, мурахами, слимаками i равликами. BipycHi iнфекцii хости

спричиняють представники родiв Tospovirus, Potexyirus, Nepovirus mа

Tobrayirus. X-Bipyc хости (ХВХ) - представник роду Potexvirus, родини

AlphaJlexiviridae вперше був виявлений у США в 1996 роцi. В 2007 роцi BiH

знайдений у Польщi, в 2011 - в Iталii, в 2012 - у Новiй Зеландii, в 2013 - у
Китаi. Наявнiсть ХВХ вже детектоваIIо на територii Пiвденноi Америки,

Австралii, Новоi Зеландii i в багатьох Свропейських краiнах. Зважаючи на

швидке розповсюдження цього Blpycy через
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потомству за вегетативного розмноження рослин, а також шляхом

механiчного контакту пошкоджених дiляЕок рослинних органiв, Свропейська

органiзацiя захисту рослин (ЕРРО) внесла X-Bipyc хости до перелiку

потенцiйно карантинних збудникiв.

Оскiльки для розроблення ефективних засобiв обмеження чи

попередження росповсюдження та шкодочинностi Bipycy, перш за все,

потрiбно глибоке вивчення його фiзико-хiмiчних, молекулярно-бiологiчних,

серологiчних та епiдемiологiчнi властивостей, тема дисертацiйноi роботи

Г.С.Щетинiноi, присвяченоi виявленню в YKpaiHi iзолятiв ХВХ i вивченню ix

властивостей вбачаеться актуальною, доцiльною та перспективною.

Актуальнiсть теми пiдтверджуеться також ii вiдповiднiстю науково-

дослiдницькiй роботi кафедри вiрусологii НЕЩ <Iнституту бiологiЬ>

КиiЪського нацiонального унiверситеry iMeHi II ТевченкаКиiЪського нацiонального унiверситету, iMeHi Тараса IIТевченка за темою

<Збереження бiорiзноманiтгя та комплексне дослiдження стратегiй адаптацii

фiто-, зоо- та вiробiоти Украiни з використанням бiоiнформацiйних

технологiй>. (Номер держреестрацii: 01 1 1U004649).

Наукова новизна

Оцiнюючи наукову

наступнi найважливiшi результати проведених дослiджень:

-Вперше детектоваЕо X-Bipyc хости на територii Украiни i показано

наявнiсть його циркуляцii в колекцii Нацiонального ботанiчного саду iM.

М.М. Гришка IIАН УкраiЪи

- Визначено та зареестрованi в NCBI нуклеотидну послiдовнiсть гена

бiлка оболонки украiнського iзоляту ХВХ (KJ406186.1) та його

IIовногеномну послiдовнiсть (КХ03 3 798);

- Встановлецо високий вiдсоток iдентичностi нуклеотидних та

амiнокислотних послiдовностей украiнського iзоляту ХВХ з вiдповiдними

новизну дисертацiйноi роботи, варто навести

послiдовностями новозеландського, iранського та американського iзолятiв.
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Наукове та практичне значення отриманих результатiв

Отримана i апробована антисироватка до ХВХ та ефективна методика

дiагностики Bipycy, а також методичнi рекомендацii постановки ЗТ-ГIJIР

придатнi для швидкого виявлення ХВХ i

дiагностичних тест-систем.

розроблення вiтчизняних

Встановленi властивостi видiленого в YKpaiHi iзоляту ХВХ: piBHi

спорiдненостi з представниками роду Potexvirus; низький piBeHb дивергенцii

3'-проксимальноi дiлянки гена капсидного бiлка; мутацiя стартового кодона

транспортного бiлка (oRF3); вплив негативного добору на нуклеотиднi

послiдовностi гена бiлка оболонки; здатнiсть Bipycy вражати рослини

тютюну Nicotiana bentamiana та передаватися через насiння € важливими для

вивчення структурно-функцiональноi органiзацii, походження, еволюцii та

бiологiчноi ролi BipyciB, а також для розроблення ефективних (специфiчних)

заходiв захисту рослин вiд ураження ХВХ,

Щостовiрнiсть наукових положень i висновкiв дисертацiйноi роботи

HayKoBi положення i висновки, сформульованi в дисертацii, базуються

на власному експериментальному матерiалi, вбачаються переконливо

обIрунтованими i достовiрними. iх достовiрнiсть забезпечена, перш за все,

достатнiм piBHeM вивчення дисертанткою сучасного стану дослiджень Х-

Bipycy хости, що забезпечило вибiр актуаJIьних задач дисертацiйноi роботи та

адекватних l доступних методlв lx вирlшення.

locToBipHicTb отриманих результатiв забезпечусться також

проведенням наукових дослiджень у солiдних вiрусологiчних та

молекулярно-генетичних установах (на кафедрi вiрусологii НIЩ <Iнститут

бiологii> Киiвського нацiона:lьного унiверситеry iMeHi Тараса Шевченка, у

лабораторii Оксфордського унiверситету та в естонському геном-центрi);

використаннrIм широкого

хiмiчних, бiохiмiчних,

арсеналу адекватних вiрусологiчних, фiзико-

та бiоiнформатичнихмолекулярЕо-бiологiчних

методiв дослiдження; статистичною обробкою експериментZLIIьних даних, а
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також наявнiстю високо iнформативного i переконливого iлюстративного

матерl€rлу.

Оцiнка змiсту та завершеностi дисертацii

{исертацiйна робота Г.С. Щетинiноi викладена украiнською мовою на

1З2 cTopiHKax матrтинопису i мiстить традицiйнi роздiли: Вступ, Огляд

лiтераryри (роздiл 1), Матерiали та методи фоздiл 2), Результати дослiджень

(роздiли З, 4, 5, 6, 7), Узагальнення результатiв, Висновки та Список

використаних джерел лiтератlри (104 найменування).

матерiал скJIадають 45 рисункiв та 3 таблицi.

Iлюстративний

У вступi чiтко обrрунтовано акryальнiсть теми, сформульоваЕо мету

роботи, а також об'скт предмет та методи дослiдження. У першому роздiлi
(Огляд лiтератури) подаЕа загаJIьна характеристика X-Bipycy хости:

систематичне положення, рослини-хазяi, способи розповсюдження,

симптоми враження рослин i методи детекцii збудника, структура генома,

фiзико-хiмiчнi властивостi BipioHiB, стратегiя реплiкацii, фiлогенетична

спорiдненiсть з представниками роду Potexvirus. Проведений аналiз

лiтературних даних створив пiдrрунтя для формулювання мети та задач

роботи, а також для вибору адекватних методiв вирiшення поставлених

задач.

У другому роздiлi (Матерiали та методи дослiдження) наведено

використанi в роботi сорти хости, види рослин-iндикаторiв, реактиви та

прилади. Щетально отrисано численнi методики вiрусологiчних, фiзико-

хiмiчних, бiохiмiчних, серологiчних та молекулярно-бiологiчних дослiджень,

а також методи фiлогенетичного аналiзу та статистичноi

експериментальних даних.

обробки

Власнi дослiдження, наведенi в п'яти роздiлах (З - 7), було розпочато з

вiзуального обстеження колекцiй рослин хости, в результатi якого було

вiдiбрано потенцiйно iнфiкованi зразки за симптомами враження,

характерними для X-Bipycy хости. У вiдiбраних зразках було виявлено гнулкi
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нитковиднi вiрiони 470-580 х 13 нм, а також присутнiсть аIIтигену X-Bipycy

картоплi, що дозволило припустити можливiсть iнфiкування рослин Х-

BipycoM хости. I-{e припущення було пiдтверджено методом ЗТ-ПЛР зi

специфiчною парою праймерiв до гена бiлка оболонки Хвх. Таким чином,

наявнiсть ХВХ в YKpaiHi встановлено методами вiзуального обстеження,

електронноi мiкроскопii, iмуно-ферментного аналlзу та зворотньо-

транскрипцiйноi полiмеразноi ланцюговоi реакцii.

процедури отриманЕя, перевiрки якостi, апробацii, та застосування

специфiчноi антисироватки до ХВХ, описанi в роздiлах 4 i 5, вiдкрили

можливiсть серологiчного монiторинry украiЪських колекцiй copTiB хости, в

результатi якого виявлено активну циркуляцiю Bipycy в колекцii

Нацiонального Ботанiчного саду iM, М.М. Гришка нднУ (5 iнфiкованих

copTiB З 15 дослiджених у 2013 роцi та 15 iнфiкованих з б8 дослiджених у

20l б рочi ).

описанi в роздiлi б результати штучноi iнокуляцii X-BipycoM хости

потенцiйних рослин-iндикаторiв пiдтверджують лiтературнi данi про високу

специфiчнiсть взасмодii Bipycy з рослинами хости, а також про його здатнtсть

iнфiкувати рослини тютюну Nicotiana bentamiana.

У останньоМу сьомомУ роздiлi дисертацii описано фiлогенетичний

аналiз нуклеотидних сиквенсiв повного геному та гена бiлка оболонки Хвх,

проведений фiлогенетичними методами Maximum Likelihood та Neighbor

Joining за еволюцiйними моделяМи Tamura-Nei та Hasegawa-Kishino-Yano.

найбiльш цiкавим результатом цих дослiджень с подiбне угрупування

iзолятiв ХВХ у кластерах фiлограм за використання рiзних фiлогенетичних

методiв, еволюцiйних моделей, а також iзолятiв Bipycy, видiлених з рослин

рiзних copTiB хости у географiчно вiддалених регiонах cBiTy. Завершуеться

дисертацiйна робота висновками, якi вiдображають ocHoBHi результати

проведених дослiджень i логiчно випливають з ix обговорення, проведеного з

широким залученням лiтературних даних.



Оцiнюючи змiст дисертацii вмiлому, вважаю що вона с завершеItою

науковою квалiфiкацiйною роботою.

Повнота викладу матерiалiв дисертацii в опублiкованих роботах

За темою дисертацii опублiковано 11 наукових робiт, з них б статей у

фахових виданнях i 5 тез доповiдей на наукових форумах. Матерiшrи

дисертацiйноi роботи повною мiрою вiдображено у наукових публiкацiях та

доповlдях.

Вiдповiднiсть автореферату основним положенням дисертацii

Ознайомлення з текстом автореферату дисертац11 дас пlдставу

стверджувати, що в ньому вiдображено ocHoBHi положення, результати i

висновки проведеного доолiдження, Змiст автореферату повною мiрою

вiдповiдае основним положенням дисертацiйноi роботи.

Щискусiйнi положення, зауваження та запитаЕня

Щодо cyTi роботи маю 1 зауваження i 2 запитання:

1. Симптоми враження рослин-iндикаторiв, у яких не виявляеться

вiрусний антиген варто демонструвати як фотографii, а не як таблицi;

2. За якиМи критерiями були вiдiбранi види та сорти рослин-

iндикаторiв для бiологiчного тестування X-Bipycy хости?

З. Чи залежить здатнiсть ХВХ передаватися через насiння вiд

симптомiв ураження рослин?

.Що недолiкiв оформлення i викладення матерiалу вiдносяться наступнi;

1. Суперечливi варiанти систематики Bipycy i рослини-хазяiна:

X-Bipyc хости ... належить до родини Alphaflexiviridae, рiд Potexvirus (стор.

17,38); представник родини Potexviridae (отор. 76); Результати дослiджень ...

iзолятiв родини Poxviridae (стор. 119).
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Hosta tratt - яскравий представник родини Liliacea (стор. 17); Хоста (лат.

Hosra spp.) або фуккiк, це багаторiчча траЫянцста роспцБа родIiнl\
Спаржевих (Asparagaceae) (стор. 22).

2. Невдалi, HeKopeKTHi чи помилковi термiни:

Наявнiсть неконсервативного (замiсть неканонiчного чи нестандартного)

старт-кодону (стор. 112); продукт з молекулярною масою (замiсть розмiром
чи довжиною) 706 Ьр (стор. 3); моноцистронна матрична РНК, що синтезус

(замiсть кодуе) РНК-залежну РНК полiмеразу (стор. З7).

З. Не вiдредагованi фрази:

Концентрацiю бiлка розраховуемо за формулою: С : A260*NKe, де С -
концентрацiя Bipycy в мг/мл (стор. 59); Сходи рослин хости були сформованi

справжнiми листками (стор. бS); видiлення в мiжклiтинний простiр

антипатогенЕих ферментiв (стор, 95); визначено нуклеотиднi послiдовностi

нуклеотидних послiдовностей (стор. 119); А.V. Fomin Botanical Gаrdеп named

after Taras Shevchenko (стор, 8); 101.Download; 102.BLAST_search (стор. 130).

4. В роботi зустрiчаються два варiанти одного TepMiHy * сиквенування

та секвенування. Бiльш правильним (подiбним за вимовою до англiйського

оригiналу - sequence) вбачаеться термiни сиквенування. В росiйськомовнiй
лiтературi вживаеться термiн "секвенирование" аIе не зустрiчаеться

"секвенс", що може бути причиною наявностi двох BapiaHTiB TepMiHy.

5. Використання назви "Bipyc брязкотiння тютюну" замiсть

традицiйноi назви "Bipyc погримковостi тютюну, "ТоЬассо rattle yirus"

вбачаеться помилковим, оскiльки: 1) уражене цим BipycoM листя тютюну не

брязкотить; 2) rattle означас гримання. шарудiння, бубонiння, торохтiння, a.rie

зовсiм не брязкотiння; З) навiщо замiнювати традицiйний TepMiH * rattle,

погремковость, погримковiсть?

Загальна оцiнка дисертацiйноi роботи

!исертацiя Г.С.Щетинiноi е завершеною науковою роботою, в якiй

отриманi HoBi науково обrрунтованi експеримента_ltьнi результати, що в



сукупностi започатковують в УкраiЪi вивчення штамового рiзноманiття та

молекулярно-бiологiчних властивостей нового потенцiйно карантинЕого

Bipycy рослин - X-Bipycy хости. Результати дослiджень е перспективними дJuI

розроблення вiтчизняних дiагностичних тест-систем з метою швидкого

прогнозування та надiйного запобiгання розповсюдження небезпечного

Bipycy важл и воТ декоративноТ культури.

!исертацiйна робота вiдповiдае вимогам ,.ЩАК Украiни, профiлю

спецiалiзованоi вченоi ради Д 26.001.I4 КиiЪського нацiонального

унiверситету iMeHi Тараса lIIевченка, а також спецiальностi 0З.00.06 -
вiрусологiя, за яким вона подана до захисту. За актуальнiстю теми; ступенем

обrрунтованостi наукових положень i висновкiв; достовiрнiстю i новизною

наукових результатiв та повнотою викладу матерiалiв у наукових публiкацiях

дисертацiйна робота "Молекулярно-бiологiчна характеристика нового для

УкраiЪи X-Bipycy хости|' вiдповiдае вимогам "Порядку присудження

наукових ступенiв", затвердженому Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд24 липня 2013 р. Ns 567, а ii авторка Ганна Сергiiвна Щетинiна заслугову€

присудження наукового ступеЕrI

спецiальнiстю 03.00.06 - вiрусологiя.

кандидата бiологiчних наук

I.С.Щербатенко

ilцГч.gr//z.dL l r
уе r ься

ляр li

Старший науковий спiвробiтник

Iнституту мiкробiологii i вiрусологii

iM. Щ. К. Заболотного НАН УкраiЪи

доктор бiологiiних наук

в,

Вiдiл дiловодства та



вIдгук
офiцiйного опонента на дисертадiйну роботу ЩеmuнiноI Ганна Серziiвнч

dЧIОЛЕКУЛЯРНО-БIОЛОГItIНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ДЛЯ
УКРАiНИ X-BIPYCY ХОСТИ>, rrредставлену на здобуття наукового ступенJI

кандидата бiологiчних fiаук за спецiальнiстю 03.00.06 - вiрусологiя

Актуальнiсть темп та iT зв'язок iз науковими програмами. Hosta tratt -
це улюблена рослина квiтникарiв та ландшафтних дизайнерiв багатьох KpaiH

cBiry, в тому числi й Украiни. Високi обсяги виробництва та вiдсутнiсть
належноi дiагностики садивного матерiалу цiеi рослини призводять до значЕого

розповсюдження патогенiв рiзноi етiологii, серед який особливо небезпечним с

X-Bipyc хости (ХВХ). I-{ей збудник iдентифiковано в багатьох краiЪах европи,
Азii, Америки, а також на територii Австралii i HoBoi Зеландii. Однак даних
щодо ццркуляцii )(ВХ в YKpaTHi немае.,

Рання дiагностика е нйефективнiшим, а, iнодi i единим, заходом

боротьби з вЫсними iнфекцiями рослин. Тому безперечний iHTepec викlIикае

розробка ефективних i сучасних засобiв дiагностики цих з€lхворювань.

Зважаючи Еа це, aкTyirлbHicTb дослiджень щодо виявлення i циркуляцii
ХВХ в УкраiЪi, вивчення молекулярно-бiологiчних характеристик i
фiлогенетичних зв'язкiв украiЪського, iзоляту з iншими свiтовими iзолятами,

отримЕtння вiрусоспецифiчноi сироватки з наступною розробкою тест-системи

для iдентифiкацii збудника Ее викJIикають cyMHiBy.

Робота виконувалась у вiдповiдностi до науково-дослiдницькоi роботи
кафедри вiрусологii НIЩ <Iнституry бiологiii> КиiЪського нацiонального

унiверситету iMeHi Тараса Шевченка за темою <<Збереження бiорiзноманiтгя та

комплексне дослiдження стратегiй адаптацii фiто-, зоо- та вiробiоти Украiни з

використанням бiоiнформацiйних технологiй> (Ns держреестрацii
0l 1 l U004649).

Наукова новизна роботи. В результатi проведених дослiджень

дисертаЕтом вперше видiлено й iдентифiковано X-Bipyc хости Еа територii

УкраiЪи та дослiджено розповсюдження iнфекцii в нйбiльшлrх колекцiях

ботанi.ших садiв Украiъи.
Автором визЕачено та зapeecтpoBarri в NCBI нуклеотиднi послiдовностi

гена бiлка оболонки украiнського iзоляту )(BХ (GenBank KJ406186.1). При
проведеннi фiлогенетичного аналiзу ХВХ встановлено низький piBeHb

дивергенцii дiлянки бiлка оболонки та високий вiдсоток гомологii

Вiдiл дiловодства та apxiBy
КиТвськOr0 нацiональпого унiверсител l-

itvleHi Тараса Шiеtчеt;ка



послiдовностей украiЪського iзоляry з новозелЕIндським, польським та
америкilнським iзолятами. KpiM того, детальний порiвняltьний аЕалiз
повногеномних послiдовностей ХВХ продемострував спорiднеrriсть

украihського та американського iзолятiв X-Bipycy хости й надходженЕя
збудника в Украiну з посадковим матерiалом саме з цiеi краiЪи.

Пракгичне значення отриманих результатiв. Автором одержано
високоaктивну i специфiчну сироватку до ХВХ та удосконаJIено методику
дiапrостдки Bipycy в тканинах хости методом iл,туlоферментного аналiзу (IФА).

KpiM того, отримаЕо повногеномну послiдовнiсть ХВХ, що дозволило
вивчити особливостi геному Bipycy украiЪського iзоляту. Базуючись на
результатах дослiджень встановлено еволюцiйнi зв'язки украiЪського iзоляцz з
представникаN,Iи родини та роду Bipycy. Про практичЕу знашлмiсть
дисертацiйноi роботи свiдчать розробленi автором у спiвавторствi методичнi

рекомендацii постiIновки ЗТ-ПJIР, якi бу.ryть використовуватися в навчальному
процесi кафедри вiрусологii КиiЪського нацiонального упiверситету iMeHi
Тараса IIТевченка.

Ступiнь обrрунтованосгi й достовiрностi ваукових положень та
висновкiв. ,Щисертацiйна робота викJIадена на |З2 cTopiHKax комп'ютерного
друку, скJIадаегься iз вступу, огляду лiтератури, 7 роздiлiв експериментальноi
частини, висновкiв, додаткiв, списку використаноi лiтератури, який вк.пючае 104
першоджерела.

У вступi обфунтоваЕо актуальнiсть дослiджень, сформульовано меry i
завданшt, об'ект i предмет дослiджень, наукову новизну i практичне значення
одержанI]D( результатiв. Наведено данi щодо апробадii результатiв та
публiкацiйну активнiсть автора.

У першому роздiлi дисертантом проведено аналiз i узzгальненЕll
лiтераryрних джерел щодо бiологiчних, генетиIших i фiзико-хiмiчних
особливостей X-Bipycy хости та методiв його iдентифiкацii. На ocHoBi
аналiтичного огляду науковоТ лiтераryри фунтовно доведена необхiднiсть i
перспективнiсть проведення заппанованих дослiджень.

Щругий роздiл складаеться з опису матерiалiв дослiджень, лабораторних
методiв дослiджень (вiрусологiчних, електронно мiкроскопiчних,
iмунологiчних, молекулярно-генетичних) та методiв статистичноi обробки

результатiв. Наведено методи молекулярноi фiлогенii дIя визначення
спорiдненостi та вiдмiнностi украiЪського iзоляту ХВХ.



У роздiлi три <Первинна детекцiя ХВХ в УкраiЪЬ> автор наводить

результати вiзуального та серологiчного обстеження колекцii рослин хости
Нацiонального ботаrriчного саду iMeHi М.М. Гришка НАН Украiни. Вивлено
Bipyc, який за морфологiею схожий на ХВХ. Результати ЗТ ПЛР пiдтвердили
видiлення ХВХ в YKpaiHi.

Роздiл чотири <Отримання специфiчноi антисироватки до ХВХ)
присвяIIено одержаIrню алтивiрусноi сироважи KpoBi до )(BХ. В результатi
проведеЕих дослiджень дисертtlнтом одержано високоактивну сироватку KpoBi з
титром вiрусоспецифiчних антитiл 1:16000, а робочим розведенням - 1:8000 в
непрямому BapiaнTi IФА. KpiM того, в роздiлi опис€lно модифiкацiю ЗТ ПЛР з
iмунним захопленням, яка полягала в обробцi вiрусовмiсного зразка iмунною
сироваткою з наступЕим видiленням РНК iз захоплених BipioHiB. Апробацiя
методу на зразках з колекцii Нацiонального ботаrriчного са.ry iMeHi М.М,
Гришка дозволило видiлити ХВХ з б copTiB хости.

У роздiлi п'ять <<Скринiнг колекцiй хости> наведеfiо результати
обстеженЕя найвагомiших колекцiй хости Украiни. При проведеннi
серологiчного монiторинry виявлено 18 iнфiкованих зразкiв хости в колекцii
Ботатriчного саду iMeнi М.М. Гришка IIАН Украiни, методом ЗТ ПЛР з iмунним
захопленням виявлеЕо 5 зразкiв iнфiкованих рослин у 2013 р. i 15 рослин - у
20lб р. Колекцiя рослин хости ботанiчного саду iMeHi О.Б. Фомiна виявилася
вiльною вiд ХВХ.

Результати дослiджень, наведенi в роздiлi шiсть <Встановлення спектру

рослин-iпдикаторiв дтrя украшського iзоляry ХВХ)о присвяченi пошуку
чугливих до Bipycy рослин. Встановлено високу специфiчнiсть та виключнiсть
взаемодii ХВХ з рослинами хости та з рослинами тютюЕу (Nicotiaпa
Ьепthаmiапа) при експеримеIlтаJIьItому ураженнi.

У роздiлi ciM кФiлогенетичний анаrriз X-Bipycy хости) дисертантом
наведено результати повногеномного секвеч/вання 1краiЪськilго iзоляту Bipycy
(64З0 Ьр), встаIIовJIено низький piBeHb дивергенцii дiлянки капсидного бiлка
(99,6О^ за нукJIеотидЕими та до 100% за амiнокислотними послiдовностями),
високий вiдсоток гомологii амiнокислотних та нуклеотидних послiдовностей

украlнського iзоляry з новозелаЕдським, польським та американським
iзолятами, пглацiя (AUG UUG) у старт кодонi гена бiлка руху (ORFa).
Проведенi дослiдженшI вкtlзують на те, що ХВХ потрапив в УкраЪу з

селекцiйними рослинами.



Роздiл <<Аналiз i узагальпення результатiв>> мiстить порiвrrяння

результатiв власних дослiджень з описtlними в лiтературi. Автор переконливо

доводить, що використilння кJIасичних вiрусологiчних i молекулярних методiв

дозволя€ отримати повну картину розвитку вiрусного патогена та його еволюцiТ.

HayKoBi положення та висновки, представленi у дисертацiйнiй роботi,
цiлком обцрунтованi на ocHoBi лiтературних даних i отриманих дисертffIтом
статистично опрацьованих результатiв дослiджень, тrредставлених у 3 табrrиця<

i 45 рисунках. Робота базусться на достатнiй кiлькостi вихiдних даних,
прикладi в i розрахункiв.

.Щисертацiя викJIадена у зрозумiлiй i досryпнiй формi, з кожного роздiлу i
роботи загалом зроблено чiткi висновки.

Повнота викладу основних результатiв дисертацii в оrryблiкованих
працях, iдентичнiсть змiсry автореферату i основних положень дисертацii'.

OcHoBHi результати, отриманi дисертантом у процесi вйконання
поставлених завдань, повнiстю викладенi у 11 друкованих працях, з яких 6

статей. KpiM того, результати обговорено науковою спiльнотою на мiжнародних
конференцiях, опублiковано 5 тез доповiдей,

Змiст авторефераry повнiстю вiдповiдае основному змiстовi дисертацii i
викJIаденим у Еlи положеIlням.

Дискусiйнi положення, недолiки i побажання.
При загальнiй позитивнiй оцiнцi дисертацiйноi роботи

виникJIи деякi питання i побажання.
1. Одним з основних завдань дисертацiйноi роботи було одержання

антисироватки до X-Bipycy хости з наступним if використаяням в непрямому
вapiaнтiIФAтaЗT-IlJРзiмyrrнимзaxoпленняМпpидoслiдженнiсopтiвiвидiв
хости на HMBKicTb збудника в колекцiях ботанiчних садiв, але в кJIючових
словах немае Hi вирусоспецифiчних антитiл, Hi антивiрусноi сироватки.

2. ,Що якоi родини Еалежить хоста? У вступi дисертацiйноi роботи i
авторефератi автор вiдносить хосту до родини Liliacea, в оглядi лiтератури до

родlнп Дsраrаgасеае на стор. 2l та до родини Hostaceae на стор. 22.

3. На мою думку понJIтtя <iмуноферментний аналiз в модифiкацii

як нйбiльш уживаний.
4. При представленнi результатiв IФА, особливо з сироваткою до

ХВК, необхiдно дет€}пьно розписати контролi або по тексry або на рис. Можriа
поставити пiд cyMHiB KopeKTHicTb проведення аналiзу.

Щетинiноi Г.С.



5. На стор. 75 не зрозумiло поЕяття <морфологiя чiтка>.

6. ,Щуже на вистачае порiвняння результатiв дослiдження зразкiв хости
з колекцiй ботаrriчних садiв метода,rи IФА та ПЛР з irrrуrrним захопленням.

7. У TeKcTi зустрiчаються помиJIки комп'ютерного друку i вiдвертi

русизми, що не змirпое смислового наваЕт€tженIlя тексту.

Загальний висновок. ,Щисертацiйна робота Щетинiноi Ганни СергiiЪни
(МОJIЕКУJUIРНО-БIОЛОГFIНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ДJUI
УКРАТНИ X-BIPYCY ХОСТИ) е завершеною, самостiйно виконаною

фундал,rентальною роботою, вiдповiдае вимогам п.11 кПорядку присудженIuI
наукових ступенiв> ЩАК Украihи, мас наукову i практичну значимiсть для
cBiToBoi науки. Вважаю, що ii автор засл}товуе присудження наукового ступеня
кандидата бiологiчних на}.к за спецiальнiстю 0З.00.06 - вiрусологiя.

Офiцiйний опонент,
завi,ryвач лабораторii вiрусологii
Iнстиryry сiльськогосподарськоi
мiкробiологii та агропромислового
виробництва }IAAH,
кЕIндrдат бiол. наук Ф.!ч,

06.03.2018 р.

Т.о. Бова

В.П. Горбань

Пiдпис Т.О. Бова засвiдчую:

Вчений секретар
Iнстиryry сiльськогоспо
мiкробiологii та агро
виробництва IIAAH,
кандидат с.-г. наук #(Ф
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