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ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСОВОЇ ДИВЕРГЕНЦІЇ ПОВНОРОЗМІРНИХ ГЕНОМІВ 

УКРАЇНСЬКИХ ІЗОЛЯТІВ ВІРУСУ ШАРКИ СЛИВИ 
 
Вірус шарки сливи — це карантинний вірус, який є надзвичайно патогенним для кісточкових видів рослин і викликає 

епідемії та значні економічні втрати у ряді країн. Вірус поширений на території майже всієї України, але його 

штамова та ізолятивна різноманітність досліджується дуже нечасто. Оскільки вірус є серйозною загрозою як для 

малих садово-фермерських  господарств, так і для великих посадкових територій, важливим є вивчення саме 

генетичного різноманіття вірусу віспи слив. Саме тому метою нашої роботи було дослідження повнорозмірних 

геномів вірусу шарки сливи (зокрема, українських ізолятів), встановлення приналежності окремих ізолятів до певних 

штамів, дослідження взаємовідносин між ними і визначення часу дивергенції штамів.  У ході досліджень за 

допомогою методів молекулярної філогенії встановлено роки дивергенції усіх досліджуваних штамів та ізолятів 

вірусу шарки сливи та показана їх спорідненість. 
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Постановка проблеми. Вірус шарки сливи, 

також відомий як вірус віспи сливи, є інфекційним 

агентом, що викликає серйозну вірусну інфекцію у 

видах роду Prunus.  

У природніх умовах даний вірус дуже швидко 

поширюється неперсистентним нециркулятивним 

шляхом за допомогою ряду видів попелиць, а 

здійснювати контроль переносника є надзвичайно 

важким [1]. Передача збудника з країни до країни 

відбувається головним чином через посадковий 

матеріал (живці та бруньки) [2]. 

На сьогодні є актуальним вивчення особливос-

тей передачі, еволюції та лікування вірусних захво-

рювань. Передбачення нуклеотидної послідовності 

та молекулярного складу є ключовим аспектом 

досліджень, направлених на вивчення поширення 

та розповсюдженням вірусів по різних територіях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Вперше з`явившись у Болгарії на початку ХХ 

століття, хвороба швидко поширилася майже по 

всьому світу, значно заважаючи промисловості 

кісточкових плодів [1].  Прояв симптомів залежить 

від віку дерев, їх виду, сорту або породи, а також 

від їх стану та зовнішнього середовища. В 

узагальненому вигляді вони провляються на 

листках і включають жовто-зелені плями у вигляді 

дуг або кілець, знебарвлення листкових судин, 

деформацію листків та плодів, зміна кольору, 

форми та м`якоті плодів. Симптоми можуть 

проявлятися також на стеблах та коренях дерев і 

кісточках плодів, а іноді бути відсутніми [1, 3].  

Вірус шарки сливи (ВШС) в природніх умовах 

поширюється за участю декількох видів попелиць 

неперсистентним нециркулятивним шляхом, що 

робить контроль за переносником надзвичайно 

важким. Найбільш радикально це впливає на пере-

дачу вірусу в межах певної території (країни) або 

екологічної зони [4].  Головними векторами вважа-

ються види Myzus persicae, Aphis spiricola та 

Hyalopterus pruni [1]. Також доведено, що вірус пе-

редається через живці та бруньки [4]. Основним 

фактором передачі ВШС між різними територіями 

є торговельна та господарська діяльності людини, а 

також штучне культивування дерев у деяких 

регіонах. 

Деякі штами вважаються більш небезпечними, 

ніж інші — зокрема, штам ВШС-М розглядається 

як більш вірулентний відносно до своїх природніх 

господарів (нектарин, абрикос, персик) у порівнян-

ні зі штамом ВШС-D (природній господар — сли-

ва). Основними штамами, які циркулюють у біль-

шості країнах Центральної та Південно-Східної 

Європи, є M, D та Rec [4]. У той же час існують 

території, де циркуляція вірусу повністю не підт-

верджена — це Південна Африка, штат Каліфорнія 

у США, Австралія та Нова Зеландія [1]. У першу 

чергу це пов`язано із відсутністю природніх 

векторів. Значно поширилася шарка сливи по 

території Азії. Наприклад, ВШС є значною 

загрозою для ендемічного виду Японії Prunus 

mume (японське абрикосове дерево) [5]. 

Але у багатьох інших регіонах, де ростуть 

абрикоси та сливи, детальна інформація про 

поширення вірусу відсутня. Зокрема, така ситуація 

спостерігається у Східній Європі та деяких 

регіонах Західної Європи [2, 6]. 

Високий рівень захворюваності (вірус 

поширений серед усієї популяції сприйнятливих 
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хазяїв) спостерігається у Росії, Словакії, Сербії, 

Польщі, Румунії, Хорватії, Греції, Угорщині, 

Болгарії та Німечччині [7]. У деяких випадках таке 

поширення пов`язане з недотриманням умов 

карантину, у інших випадках — зі сприйнятливими 

умовами навколишнього середовища та 

вертикальній передачі через саджанці. Імпорт та 

експорт Сливових у цих країнах зазвичай 

контролюється. В Україні ВШС поширений на 

гетерогенному рівні  (поширення є обмеженим) [7]. 

Багато країн впроваджують карантини та конт-

ролі за рослинами, які можуть бути носіями ВШС. 

Наприклад, Франція впровадила інтенсивні 

контролі за допомогою медико-санітарних рослин-

них служб, які здійснюють контроль та спостере-

ження за певними видами рослин в залежності від 

ступенів біологічного ризику та можливості пере-

дачі інфекційних агентів. Проте у випадку ВШС 

дана система не є досить надійною через відсут-

ність точних діагностичних тестів. Внаслідок цього 

неможливо впровадити обмеження для управління 

захворюванням — у даному випадку єдиним вихо-

дом є втановлення конкретних методів та тестів, 

узгоджених на міжнародному правовому рівні [6]. 

Більш швидка та точна діагностика є необхідною 

для того, щоб виявити інфекцію під час інкубацій-

ного періоду та виявлення хвороби у можливої 

рослини-господаря, яка входить до системи 

сертифікації. 

Найкращим способом контролювати поширен-

ня та передачу ВШС є створення дерев, резистент-

них до даного вірусу. Генетична модифікація роду 

Prunus наразі є малодослідженою, але 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 несуть шкоди для 

здоров`я людини, а є небезпечними тільки для тієї 

істоти чи того мікроорганізму, проти якого дана 

модифікація впроваджується. Тобто, у потенційно-

му майбутньому стає можливим створення 

повністю резистенних видів рослин [3]. 

За останні десять років було детектовано п`ять 

нових штамів вірусу шарки сливи. Найбільш 

поширеними штамами залишаються ВШС-M, D та 

Rec,  а менш поширеними — штами С та W [8]. 

При цьому було відкрито і інші штами, зокрема, 

штами  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) [6]. 

Основними штамами на території Європи є M, D та 

Rec, які мають різну епідеміологію [4]. Штам  Rec 

часто пов`язують зі старими деревами (наприклад, 

за старими сливовими садами на території Сербії, 

висаджених впродовж 80-х та 90-х ХХ сторіччя). 

ВШС-D вважається аутохтонним і є поширеним по 

всіх територіях епідемічних осередків вірусу, а 

штам  М взагалі часто виявляють у садах 

персикових дерев [4, 9-10]. 

Мета статті. Метою нашої роботи було 

дослідження повнорозмірних геномів ВШС 

(зокрема, українських ізолятів), встановлення 

приналежності окремих ізолятів до певних штамів, 

дослідження взаємовідносин між ними і 

визначення часу дивергенції штамів. 

Основні результати дослідження. Для 

встановлення філогенетичної спорідненості 

ізолятів вірусу шарки сливи використовуються 

методи і підходи молекулярної філогенії. Щоб виз-

начити філогенетичні взаємовідносини між різни-

ми штамами та ізолятами та визначити часи їх ди-

вергенції, порівнюються нуклеотидні послідовнос-

ті генів за допомогою методів визначення еволю-

ційних відстаней. У нашому підході для аналізу бу-

ло використано повнорозмірні геноми вірусу 

шарки сливи. 

У ході досліджень показано, що усі українські 

ізоляти штаму D, окрім ізоляту K27, відносяться до 

однієї клади, що пояснюється їх еволюційною 

спорідненістю (на відміну від К27). Штам W з 

України є найбільш спорідненим до латвійського 

145bt, a український штам Rec виявився коренем у 

кладі штаму Rec. 

Встановлено роки дивергенції усіх штамів та 

ізолятів вірусу шарки сливи, і показано, що найдав-

нішим штамом є El Amar (рік дивергенції від У 

вірусу картоплі — 1833, предкова форма невідома). 

При встановленні дивергенції українських 

ізолятів показано, що найбільш давніми 

визначеними штамами та ізолятами ВШС в Україні 

є Cr35 та К22 (1998-го року, походять від SK-23pe 

(Словакія) та Cr35 (Україна) відповідно), а найбі-

льш молодим визначеним штамом є W (iзолят 

UKR 44189) 2010-го року дивергенції (з російсько-

го ізоляту Р3). Ці дані є достовірними для повноге-

номних сіквенсів, але не можна остаточно стверд-

жувати про дату завезення вірусу, оскільки для 

дослідження необхідно використати також частко-

ві сіквенси ВШС, а окрім цього, через широке гео-

графічне розповсюдження важко відслідкувати та 

виділити усі штами та ізоляти, які поширені на 

території України. 

Висновки та пропозиції. Через те, що проводи-

лися дослідження лише повнорозмірних геномів 

ВШС, не можна остаточно стверджувати про те, що 

вірус з`явився на території України саме у 1998-му 

році. По-перше, це пов’язано із тим, що у GenBank 

(база даних геномних послідовностей) є також 

часткові кодуючі послідовності ВШС (наприклад, 

гени капсидного білку), які відносяться до інших 

ізолятів або навіть штамів, і саме вони мо-жуть 

виявитися предковими формами ВШС в Україні. 
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По-друге, через високу здатність віруса мутува-

ти та через його широке розповсюдження як по те-

риторії України, так і інших країн, дуже важко від-

слідкувати усі ізоляти досліджених штамів та вия-

вити їх наявність на території нашої країни. Тобто, 

наші дані показують результати лише для повно-

розмірних геномів ВШС, але можна стверджува-

ти, що вони є високодостовірними, оскільки робота 

з повнорозмірними геномами завжди дає більшу 

точність, ніж робота з частковими послідовностями. 

Таким чином, вірус міг з’явитися як у ХІХ, так і 

у ХVIII сторіччі. Факторами поширення можуть 

виступати як переносники, так і механічна 

передача, але оскільки основним способом 

поширенн вірусу на великі дистанції (з країни у 

країну) є посадковий матеріал, можна 

стверджувати, що вірус почав поширюватися по 

Україні після започаткування садівництва 

кісточкових культур та обміну саджанцями з інших 

країн, де вірус уже був поширений. 
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Терещенко В.А. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДИВЕРГЕНЦИИ ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ ГЕНОМОВ УКРАИНСКИХ 

ИЗОЛЯТОВ ВИРУСА ШАРКИ СЛИВЫ 

Вирус шарки сливы - это карантинный вирус, который является чрезвычайно патогенным для косточковых видов 

растений и вызывает эпидемии и значительные экономические потери в ряде стран. Вирус распространен на 

территории почти всей Украины, но его штаммовое и изолятивное разнообразие исследуется очень редко. 

Поскольку вирус является серьезной угрозой как для малых садово-фермерских хозяйств, так и для больших 

посадочных территорий, важным является изучение именно генетического разнообразия вируса оспы слив. Именно 

поэтому целью нашей работы было исследование полноразмерных геномов вируса шарки сливы (в частности, 

украинских изолятов), установление принадлежности отдельных изолятов к определенным штаммам, 

исследования взаимоотношений между ними и определение времени дивергенции штаммов. В ходе исследований с 

помощью методов молекулярной филогении установлено года дивергенции всех исследуемых штаммов и изолятов 

вируса шарки сливы и показано их родство. 

Ключевые слова: вирус шарки сливы, штаммы, изоляты, филогенетический анализ, полноразмерные сиквенсы, 

дивергенция 

 

Tereshchenko V. 

ESTIMATION OF THE DIVERGENCE TIME FOR FULL-GENOME SEQUENCES OF UKRAINIAN ISOLATES 

OF PLUM POX VIRUS 

The plum pox virus is a quarantine virus that is extremely pathogenic to stone fruit species and causes epidemics and 

significant economic losses in a number of countries. The virus is distributed through almost all Ukraine, but its strains and 

isolate diversity are studied very infrequently. Because the virus is a serious threat to both small farms and large landings, it 

is important to study the diversity of the plum sharka virus. That is why the purpose of our work was to study the full-size 

genomes of the plum pox virus (in particular, Ukrainian isolates), to establish the affiliation of individual isolates to certain 

strains, study the relationship between them and to determine the time for the divergence of the strains. In the course of 

research, with the help of molecular phylogeny methods, the years of divergence of all investigated strains and isolates of the 

plum layer were determined and their affinity was shown. 

Key words: plum pox virus, strains, isolates, phylogenetic analysis, full-genome sequences, divergency 


