
ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ  
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ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЛАБОРАТОРІЇ ВІРУСОЛОГІЇ

В ірусологічні дослідження в 
м. Чернігові започатковані в 
1960 р., коли за ініціативи ві-

домого українського вченого, академіка 
Михайла Васильовича Рево був створе-
ний відділ сільськогосподарської мікро-
біології, вірусології та імунології. Лабо-
раторію загальної вірусології та вірусних 
захворювань сільськогосподарських тва-
рин і загальної імунології у складі відділу 
очолив М.В. Рево, який активно прово-
див дослідження ентеровірусів та L-форм 
мікобактерій.

У відділі здійснювали дослідження 
вірусних хвороб картоплі й зернових 
культур. Під керівництвом канд. біол. 
наук Р. М. Нікітиної, а згодом канд. с.-
г. наук В. О. Марченко вивчались методи діагнос-
тики вірусних хвороб картоплі, питання польової 
стійкості сортів і гібридів, розповсюдження ві-
русних хвороб та їх шкодочинність на районова-
них у той час сортах картоплі [1, 2]. 

У лабораторії вірусних хвороб злакових (ке-
рівник к. с.-г. н. В.О. Агарков) головна увага при-
ділялася вивченню вірусних хвороб пшениці та 
вівса [3]. Тут вперше виявлено і описано хво-
робу пшениці під назвою блідо-зелена карлико-
вість [4].

У 1964 р. під керівництвом В. О. Рождествен-
ського вперше в СРСР розпочато дослідження 
ентеровірусів свиней, які наносили значні еко-
номічні збитки свинарству. Виділено патогенні 
штами ентеровірусів, які при експерименталь-
ному зараженні новонароджених поросят ви-
кликали енцефаліт і пневмонію [5], досліджено 
їх біологічні, фізико-хімічні та антигенні власти-
вості з використанням первинної культури клі-
тин нирки ембріона свині [6]. У 1971 р. на терито-
рії СРСР В. П. Романенко вперше діагностовано 
ензоотичний енцефаломієліт (хворобу Тешена) 
свиней [7]. За результатами подальших наукових 

досліджень розроблено і впрова-
джено у виробництво вірусвакцину, 
набори діагностикумів хвороби Те-
шена та систему заходів профілак-
тики й ліквідації цієї хвороби, яка 
включала низку чинних інструк-
тивних і методичних рекомендацій. 
За цю розробку у 1989 р. її авторів 
(В. П. Романенко, О. Г. Прусс і Н. В. Ба-
біч) відзначено Державною премією 
України в галузі науки і техніки. Піз-
ніше С. В. Дерев’янко з співр. [8-10] 
розробили методи молекулярно-ге-
нетичної ідентифікації тешо-, енте-
ровірусів свиней методом зворотно 
транскриптазної полімеразної лан-

цюгової реакції.
У структурі відкритого у 1969 році Інституту 

сільськогосподарської мікробіології було ство-
рено два підрозділи, які займалися питаннями 
фітовірусології. У відділі фітопатогенних вірусів 
під керівництвом канд. біол. наук Ю. М. Шелудька 
(1971-1980 рр.) головну увагу приділяли удоско-
наленню методів оздоровлення від вірусів рослин 
картоплі, гвоздики, хризантем, томатів, салату; 
розробці заходів боротьби з реінфекцією оздо-
ровленого матеріалу картоплі від вірусів. У цей 
час Ю. М. Шелудько підготовлено і видано під-
ручник «Фітовірусологія» [11].

У 1970 р. було створено лабораторію елек-
тронної мікроскопії, а згодом відділ експери-
ментальної вірусології та мікоплазм, керівником 
якого було призначено талановитого вченого, ві-
русолога, заступника директора Інституту з нау-
кової роботи, канд. біол. наук Ф. Ю. Козара.

У науковій тематиці відділу вивчалися вірусні 
хвороби таких сільськогосподарських культур, як 
картопля, овочеві, зернові, зернобобові, декора-
тивні. У цей час у лабораторіях відділу проведено 
широкі дослідження по оздоровленню рослин від 
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вірусів методом культури меристеми, створення 
слабопатогенних штамів вірусів для боротьби 
з вірусними ураженнями. У подальшому ці лабо-
раторії були об’єднанні у відділ вірусних хвороб 
рослин, потім – відділ фітовірусології і біотехно-
логії, який очолив канд. біол. наук Ф. Ю. Козар. 
Свій внесок у здобутки відділу фітовірусології 
і біотехнології у різні періоди зробили високок-
валіфіковані спеціалісти – кандидати біологічних 
наук Н. О. Сіверс, Н. В. Щербина, М. М. Зариць-
кий, Л. П. Коломієць; кандидати сільськогоспо-
дарських наук А. Є. Рибалко, М. Я. Погорілько, 
М. Є. Шевель

Упродовж багатьох років у відділі проводили 
вірусологічний моніторинг насіннєвих, селекцій-
них, колекційних і виробничих посадок картоплі, 
томатів і огірків у захищеному ґрунті, посівів зер-
нобобових культур в агроценозах України [12]. 
Результати свідчать про повсюдне і значне поши-
рення вірусних хвороб (до 50-100%) цих культур, 
високий рівень реінфекції оздоровленого насін-
нєвого матеріалу в польових умовах. Довготри-
валість моніторингу дозволила встановити зміни 
складу популяції, появу нових для України шкід-
ливих вірусів та їх штамів. 

У 1974 р. у посадках картоплі Чернігівської об-
ласті вперше було виявлено нове вірусне захво-
рювання картоплі, спричинене вірусом з бацило-
подібною формою віріонів родини рабдовірусів, 
яке отримало назву кучерявої карликовості кар-
топлі [13]. Досліджували властивості виявленого 
вірусу і його взаємовідносини з рослиною-хазяї-
ном, шляхи передачі і резервації [14, 15]. 

Ситуація 1987-1990 рр. вирізнялася поширен-
ням на оздоровленому насіннєвому матеріалі ві-
русу скручування вірусу картоплі. У 2001-2010 рр. 
встановлено інтенсивне розповсюдження епі-
деміологічно небезпечних некротичних шта-
мів Y-вірусу картоплі, що вражали сорти, які 
мали стійкість до звичайних штамів цього ві-
русу. Виявлено ізоляти, які спричиняють утво-
рення на бульбах кільцевих некрозів [16]. Виді-
лені співробітниками вакцинні штами вірусів, 
штами для одержання діагностичних сироваток, 

створення інфекційних фонів і способи їх отри-
мання захищені 15 авторськими свідоцтвами 
і двома патентами. Досліджувані штами та ізо-
ляти вірусів складають колекцію фітопатогенних 
вірусів, яка створена і підтримується в Інституті, 
для забезпечення виробництва імунодіагности-
кумів та науково-дослідних робіт.

Слід відмітити, що упродовж багатьох років 
лабораторія діагностичних сироваток (керівник 
к. с.-г. н. М.Я. Погорілько), яка пізніше увійшла до 
складу відділу вірусних хвороб рослин, забезпе-
чувала імунодіагностикумами насінницькі уста-
нови і господарства України та інших республік 
колишнього СРСР. У 1995-2011 рр. розроблено 
ефективні методики отримання чистих препа-
ратів вірусів, вихідних компонентів та імунофер-
ментних тест-систем для діагностики X-, М-, S-, 
Y-вірусів картоплі і ВСЛК [17, 18].

Співробітники відділу фітовірусології були 
одними з перших в Україні, хто розпочав роботу 
з оздоровлення сортів картоплі від вірусних хво-
роб біотехнологічними методами [19]. На основі 
отриманих даних удосконалено етапи технології 
оздоровлення сортів картоплі методом культури 
меристем у поєднанні з хіміотерапією та розроб-
лено прийоми покращення адаптації мікророс-
лин до ґрунтових умов [20, 21]. 

У пошуку оптимальних варіантів покращення 
фітосанітарної обстановки на посівах розпочато 
дослідження особливостей впливу вірусної інфек-
ції на рослини за використання мікробних пре-
паратів, які створено в Інституті сільськогос-
подарської мікробіології НААН. Показано, що 
при вирощуванні люпину жовтого, за умов ві-
русного інфікування, застосування біопрепаратів 
сприяє зменшенню поширення та розвитку вірус-
ної вузьколистості на посівах культури. Найбіль-
ший інгібуючий ефект по відношенню до ВЖМК 
встановлено при використанні Ризогуміну та Хе-
томіка – препаратів, що характеризуються, крім 
специфічної взаємодії з рослинами, також і ви-
соким вмістом фітогормонів. Отримані резуль-
тати показують, що передпосівна інокуляція біо-
препаратами сприяє активізації росту і розвитку 
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рослин, уражених вірусами, позитивно познача-
ється на фотосинтетичній активності, що пози-
тивно впливає на продукційний процес сільсько-
господарських культур [22-25]. Вивчено вплив 
мікробних препаратів на активність стресових 
ферментів і концентрацію малонового діальде-
гіду в рослинах картоплі при штучному інфіку-
ванні фітопатогенних вірусом [26].

У 2009 р. співробітниками лабораторії віру-
сології виявлено явище продуктивної інфекції 
вірусу скручування листя картоплі в культурах 
клітин ссавців. Вірус скручування листя карто-
плі (ВСЛК, Potato leaf roll virus) відноситься до 
найважливіших в економічному відношенні фі-
топатогенних вірусів. Втрати урожаю, обумов-
лені інфекцією ВСЛК, залежно від сорту картоплі, 
кліматичних та ґрунтових умов становлять 33,8 – 
65,5 %, але можуть сягати 80-90 %. 

Для проведення вірусологічних досліджень ви-
користано зразки рослинного матеріалу картоплі 
та попелиці, які відібрано на полях Чернігівської 

області та еталонний штам ВСЛК, що підтриму-
ється в лабораторії вірусології ІСМАВ в сіянці 
картоплі Г879. Для виділення ВСЛК використову-
вали вегетуючі частини рослин картоплі, інфіку-
вання якої еталонним штамом ВСЛК було попе-
редньо підтверджено електронномікроскопічним 
методом та імуноферментним аналізом. Інфіко-
вану культуру клітин СНЕВ після появи ознак 
цитопатичної дії вірусу перевірено методом зво-
ротно-транскриптазної полімеразної ланцюгової 
реакції (ЗТ-ПЛР) [8]. Олігонуклеотидні праймери, 
використані для ампліфікації, мають наступні по-
слідовності: sense-5’-CgCgCTAACAgAgTTCAgCC, 
antisense-5’-gCAATgggggTCCAACTCAT, та забез-
печили в зразку ампліфікацію продукту ЗТ-ПЛР 
розміром 336 нуклеотидних пар, що відповідає 
ВСЛК. Показано, що культивування ВСЛК в куль-
турі клітин ссавців робить можливим виділення 
чистих ізолятів вірусу з рослин картоплі та попе-
лиць та їх підтримання протягом тривалого часу. 

За результатами досліджень із 18 зразків 

Рис. 1. Установка для додаткового освітлення рослин in vitro
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матеріалів у культурі клітин СНЕВ виділено три 
ізоляти ВСЛК, що циркулюють на території 
України. В перехресній реакції нейтралізації дове-
дено, що ізоляти вірусу скручування листя карто-
плі, виділені з різних джерел (попелиці, листки та 
бульби картоплі), на 100% споріднені між собою, 
тобто вони серологічно ідентичні. Вивчено па-
тогенні властивості вірусів для рослин при куль-
тивуванні в культурі клітин ссавців, досліджено 
морфологічні, фізико-хімічні, біологічні й анти-
генні властивості ізолятів ВСЛК.

Подальші дослідження були спрямовані на 
вивчення можливості застосування культури клі-
тин ссавців для діагностики ВСЛК в рослинних 
зразках. В гідропонній теплиці ЗАТ «Чернігіве-
літкартопля» відбирали зразки листків картоплі 
сортів Сувенір Чернігівський з легкою мозаїкою 
та Тирас без ознак хвороби. Для отримання ета-
лонної антисироватки використали культуру клі-
тин СНЕВ, інфіковану ВСЛК зі штамової рослини 
картоплі гібриду 879. Препаратами, які отримано 

з обох зразків листя картоплі, заражали культуру 
клітин СНЕВ на пробірках та інкубували в тер-
мостаті при температурі 37°С до появи ознак 
цитопатичної дії вірусу. Ознаки цитопатичної 
дії вірусу з’явилися на третю добу. Типування 
зразків проводили в реакції нейтралізації на 
культурі клітин СНЕВ. Попередньо було визна-
чено титр одержаної еталонної антисироватки 
– 1:256 в реакції нейтралізації. Нейтралізацією 
вірусів еталонною сироваткою крові кролів ви-
явлено ВСЛК-інфекцію в листках картоплі сор-
тів Сувенір Чернігівський та Тирас. Отже, у ході 
досліджень встановлено, що використання не-
стандартного для ідентифікації фітовірусів ме-
тоду – реакції нейтралізації в культурі клітин 
ссавців, дозволяє досить швидко та надійно ді-
агностувати ВСЛК у рослинах картоплі 27-29].

Продуктивність картоплярства визначається 
досконалістю системи захисту від інфекцій, яка 
застосовується у насінництві. Вихідним мате-
ріалом для відтворення еліти картоплі нарівні 

Рис. 2. Карта поширення фітопатогенних вірусів картоплі в агроценозах України
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з матеріалом від добору клонів є також мате-
ріал, оздоровлений біотехнологічними методами. 
У 2016 р. розпочато пошук ефективних, еколо-
гічно безпечних прийомів біотехнологічного по-
ліпшення вихідного матеріалу оздоровлених сор-
тів картоплі шляхом створення оптимальних 
умов для адаптації безвірусних рослин in vitro до 
відкритого ґрунту за використання енергозбері-
гаючих технологій. Для встановлення впливу різ-
них спектрів випромінювання на розвиток рос-
лин in vitro під час останнього пасажу проводили 
дослід, у якому червоні та сині фітосвітлодіодні 
стрічки в різних варіантах використано для до-
даткового освітлення мікророслин картоплі сор-
тів Щедрик, Тирас та Сувенір Чернігівський. Для 
виконання роботи виготовляли установку для до-
даткового освітлення фітосвітлодіодами пробір-
кових рослин в умовах люміностату (рис. 1). 

Показано позитивний вплив дії різних варі-
антів освітлення на приживлюваність мікророс-
лин картоплі в умовах відкритого грунту. Вста-
новлено, що в залежності від сорту картоплі та 
спектру випромінювання приживлюваність про-
біркових рослин становила 66 – 86% при показ-
никах приживлюваності у контролі на рівні 53 
– 77%. Застосування додаткового освітлення фі-
тосвітлодіодами при веденні первинного насін-
ництва картоплі забезпечило позитивний вплив 

на продуктивність мікророслин картоплі в умо-
вах відкритого ґрунту, що забезпечило підви-
щення коефіцієнту розмноження рослин на 0,5 
– 0,8 одиниць залежно від сорту та спектру ви-
промінювання. Використання освітлення з ко-
рекцією стрічок з фітосвітлодіодами синього та 
червоного спектрів випромінювання при виро-
щуванні мікророслин картоплі сприяло збіль-
шенню середньої маси клону на 5,02 – 19,95% за-
лежно від сорту та спектру 30, 31].

Спiвробiтники лабораторії вірусології про-
довжують моніторингові спостереження за фі-
товірусологічним станом насаджень сільсько-
господарських культур. Такі обстеження дають 
можливість оцінювати локальні зони ризику 
поширення вірусних захворювань для сільсько-
господарських культур, виявляти тенденції роз-
витку і змін фітовірусологічної ситуації в агро-
ценозах [32].

У 2016 2020 рр. вивчено поширення вірусних 
хвороб картоплі в економічних районах України: 
Придніпровському (Запорізька, Дніпропетров-
ська області), Північно Східному (Харківська, 
Сумська області), Столичному (Київська, Жито-
мирська та Чернігівська області), Північно За-
хідному (Волинська та Рівненська області), При-
чорноморському (Херсонська, Миколаївська 
та Одеська області), Карпатському (Львівська, 

Рис. 3. Хвиляста та плямиста мозаїки. Інфікування 
Y- та М-вірусами картоплі, сорт Ред Леді 
(фото Демчук І.В.)

Рис. 5. Хвиляста та плямиста мозаїки. Інфікування 
Y- та М-вірусами картоплі, сорт Сіфра 
(фото Демчук І.В.)
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Івано Франківська, Закарпатська, Чернівецька об-
ласті), в яких обстежено 435 сортозразків карто-
плі української та іноземної селекції (рис. 2.). 

В зоні найменшого виродження, або зоні з від-
носно низьким ступенем інфекційного наванта-
ження виявлено 100% поширення патокомплек-
сів за участі Y - вірусу картоплі в Закарпатській 
області, в Чернівецькій області ураження М- та 
Y-вірусами картоплі, складає від 89% до 100%. 
У зоні сильного виродження культури, або зоні 
з високим ступенем інфекційного навантаження, 
ураження збудниками вірусних хвороб картоплі 
складає від 94% до 100%, переважна більшість 
вірусів відносяться до збудників тяжких вірус-
них хвороб. У зонах незначного та помірного ви-
родження, які за іншою схемою відносяться до 
зон з відносно низьким ступенем та з помірним 
ступенем інфекційного навантаження виявлено 
М-вірус картоплі в моноінфекції від 17% до 50%, 
у складі патокомплексу з S- вірусом картоплі від 
8% в до 36%, з - Y-вірусом картоплі від 6% до 32%. 
У Київській області поширення патокомплексу 
Y+S вірусів картоплі сягає 65%. В усіх зонах вияв-
ляється надвисокий рівень інфікування культури 
М-вірусом картоплі, який є причиною тяжких ві-
русних хвороб картоплі. Результати фітовірусоло-
гічного моніторингу демонструють, що кордони 
між зонами виродження картоплі, так само як 

і між зонами інфекційного навантаження, зни-
кають. Основні причини значного поширення 
збудників вірусних хвороб картоплі – це зміна 
клімату, що призводить до активного розселення 
переносників вірусів, та активізація торгових вза-
ємин з постійним завезенням закордонного на-
сіннєвого матеріалу картоплі. Надвисоке поши-
рення М-вірусу картоплі свідчить, що еволюція 
вірусів картоплі пришвидшується, з’являються 
нові штами, а вірусологічний контроль селекцій-
ного і вихідного матеріалу картоплі недостатній. 
Постійний фітовірусологічний моніторинг наса-
джень картоплі повинен стати основним інстру-
ментом контролю поширення збудників вірусних 
хвороб в агроценозах України [33-35] (рис. 3-6). 

Сьогодні співробітники лабораторії вірусо-
логії продовжують проведення фундаменталь-
них і прикладних досліджень за означеними на-
прямами.

Активно ведеться пошук нових антивірусних 
речовин. Проводиться вивчення впливу наночас-
ток на перебіг вірусної інфекції. Досліджуються 
антивірусні властивості наночасток по відно-
шенню до вірусів картоплі. Розробляються су-
часні нанотехнології оздоровлення сортів карто-
плі від шкодочинних фітопатогенних вірусів.

Лабораторія пройшла сертифікацію на відпо-
відність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системаи 

Рис. 4. Складчастість, легка мозаїка та бронзуватість. 
Інфікування Y- та М-вірусами картоплі, 
сорт Сіфра (фото Демчук І.В.)

Рис. 6. Складчаста та зморшкувата мозаїки. 
Інфікування М- та Y-вірусами картоплі, 
сорт Опал (фото Демчук І.В.)
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керування вимірюваннями. Вимоги до процесів 
вимірювання та вимірювального обладнання» 
(Свідоцтво № 19/2021 від 28.04.2021 р.).
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