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Фiзико-хiмiчнi властивостi вiрусу опiку гречки

Вiрус опiку гречки (ВОГ) за морфологiчними ознаками належить до родини Rhabdovi-
ridae. Вiрiони ВОГ мають бацилоподiбну форму i розмiри 230–270 × 75–90 нм. Вiн мi-
стить структурнi бiлки з молекулярними масами 126, 70, 48, 34, 24 кДа. У складi ВОГ
iдентифiкованi жирнi кислоти: пальмiтинова, транс-олеїнова, цис-олеїнова, гiдрокси-
мiристинова та мiристинова, а також вуглеводи: маноза, арабiноза, рибоза, ксилоза,
рамноза, галактозамiн.

На полях гречки в Хмельницькiй областi виявлено вiрусне захворювання, яке завдає зна-
чних збиткiв цiй цiннiй культурi, знижуючи врожай до 80%. Первиннi ознаки захворювання
виявляються в значному зближеннi мiжвузлiв, потовщеннi вузлiв, утвореннi недорозвину-
тих пагонiв, що призводить до обмеження росту i карликовостi рослин. На новоутворених
зменшених листках з’являються некротичнi плями, якi поширюються по всiй листковiй пла-
стинцi. У результатi листки засихають i рослини здаються опаленими. Симптоми хвороби
i визначили її назву — вiрусний опiк гречки. До кiнця вегетацiї рослини залишаються низь-
корослими з недорозвинутими генеративними органами, що призводить до значної втрати
врожаю.

Мета нашого дослiдження полягала у визначеннi морфологiї та складу вiрусу опiку
гречки (ВОГ) та його фiзико-хiмiчних властивостей.

Для iдентифiкацiї збудника опiку гречки вiруснi частинки в соку хворих рослин кон-
трастували фосфорновольфрамовою кислотою i дослiджували в електронному мiкроскопi
JEM-1200 EX. У результатi проведених електронно-мiкроскопiчних дослiджень був вияв-
лений бацилоподiбний вiрус розмiром 230–270 × 75–90 нм (рис. 1). За своєю морфологiєю
вiрус може бути вiднесений до родини Rhabdoviridae. Для бiльш точного визначення вi-

Рис. 1. Вiрус опiку гречки, розмiри якого становлять 230–270 × 75–90 нм
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Рис. 2. Електрофорез бiлкiв ВОГ: 1 — маркери; 2 — препарат ВОГ

русу дослiджували його структурнi компоненти. Для цього очищений вiрусний препарат
одержували з використанням ПЕГ-6000 та диференцiйного центрифугування в сахарозно-
му градiєнтi [1].

Спектрофотометричний аналiз вiрусного препарату показав, що спектр поглинання
в ультрафiолетових променях є максимальним за довжини хвилi 260 нм i має дещо згла-
джений мiнiмум за довжини хвилi 245 нм, що може свiдчити про наявнiсть вуглеводiв
у вiрусних препаратах.

Вiдомо, що для рабдовiрусiв характерна бацилоподiбна або кулеподiбна форма. Вони
мають п’ять структурних бiлкiв та мiстять лiпiди та вуглеводи [2]. Тобто вiрусний геном
кодує п’ять основних бiлкiв, що мiстяться у вiрiонi i кожен з яких виконує певнi важливi
функцiї.

За даними електрофоретичного аналiзу в полiакриламiдному гелi [3], молекулярнi ма-
си структурних вiрусних бiлкiв становлять 126, 70, 48, 34, 24 кДа (рис. 2). За деякими
лiтературними джерелами класифiкацiя бiлкiв є такою: G (65–90 кДа) — глiкопротеїн, роз-
ташований на поверхнi вiрiону; М1 (27–44 кДа) i М2 (22–25 кДа) — мембраннi бiлки, якi
заповнюють простiр мiж нуклеокапсидом та лiпiдною оболонкою; N (47–62 кДа) — стру-
ктурний бiлок, що формує чохол, в якому мiститься геномна РНК; P (40–50 кДа) та L
(150–190 кДа) — нуклеокапсиднi бiлки, якi мають транскриптазну активнiсть [4].

У подальших експериментах були вивченi iншi структурнi компоненти ВОГ — вуглеводи
та лiпiди.

Як вiдомо [5], поверхневий бiлок рабдовiрусiв є глiкозильованим, що визначає його
основнi функцiї: перш за все вiн бере участь на раннiх етапах взаємодiї вiрусу з клiтиною
i забезпечує транспорт i субклiтинну локалiзацiю вiрусних частинок, формує i пiдтримує
необхiднi для прояву iмунологiчних властивостей конформацiї глiкопротеїнiв та захищає
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Рис. 3. Моносахаридний склад ВОГ

полiпептидний ланцюг глiкопротеїнiв вiд неспецифiчного розщеплення протеїназами клi-
тини [5].

Таким чином, вуглеводний структурний компонент рабдовiрусiв вiдiграє значну роль на
певних етапах їх репродукцiї. У зв’язку з цим становить iнтерес вивчення його моносаха-
ридного складу, вмiст якого сягає 3% сухої маси вiрусної частинки i який виконує важливу
функцiональну роль в експресiї вiрусного геному.

Iдентифiкацiю нейтральних моносахаридiв визначали на хромато-масспектрометрично-
му приладi “Agilent 6890N/5973 inert” (США), гексазамiнiв — на аналiзаторi амiнокислот
KLA (“Hitachi”, Японiя).

Аналiз моносахаридного складу показав, що у збудника вiрусного опiку гречки як до-
мiнуючi присутнi: маноза 30%, арабiноза 20,5%, рибоза 18,7%, ксилоза 17%, рамноза 13,8%
(рис. 3) (у вiдсотках до загальної суми площ пiкiв). Значний вмiст рибози (18,7%), вiрогi-
дно, пояснюється наявнiстю нуклеїнової кислоти. Поряд з моносахарами виявлено також
амiносахар — галактозамiн.

Порiвняння моносахаридного складу фiторабдовiрусiв ВОГ iз вiрусом плямистостi аїру
(ВПА) [9], вiрусом кучерявої карликовостi картоплi (ВККК) [1] i зоопатогенним рабдовi-
русом — вiрусом везикулярного стоматиту (ВВС) [9] виявило у всiх випадках присутнiсть
манози, але привертає увагу факт вiдсутностi галактози у складi оболонки ВОГ на вiдмiну
вiд ВПА, ВККК i ВВС.

Фiторабдовiруси в своїй структурi також мiстять 20–35% лiпiдiв, якi, як i вуглеводи,
детермiнованi клiтинним геномом. Лiпiди формують бiшарову оболонку вiрiонiв. Будова
оболонки є схожою до клiтинної мембрани [6], коли гiдрофобнi дiлянки схованi до сере-
дини, а гiдрофiльнi виступають назовнi. Лiпопротеїнова оболонка вiрусiв виконує рiзнi
функцiї, а саме вiдiграє важливу роль у захистi та забезпеченнi максимальної iнфекцiй-
ностi, тому що iнфекцiйнi властивостi нуклеокапсиду, який не мiстить оболонки, значно
зниженi [7].

Отже, лiпiди є невiд’ємними складовими компонентами структури рабдовiрусiв i впли-
вають на розвиток вiрусної iнфекцiї. Виходячи з цього, становить значний iнтерес дослiди-
ти жирнокислотний склад лiпiдної оболонки ВОГ. Для визначення якiсного i кiлькiсного
складу жирних кислот ВОГ аналiз метилових ефiрiв жирних кислот проводили на хрома-
то-масспектрометричнiй системi “Agilent 6890N/5973 inert” (США) [8]. Обробку результатiв
проводили за допомогою персонального комп’ютера i стандартної сумiшi метилових ефiрiв
жирних кислот (“Serva”, США).
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Рис. 4. Жирнокислотний склад ВОГ

За даними дослiджень встановлено, що домiнуючою жирною кислотою ВОГ є паль-
мiтинова (33,5%). У значнiй кiлькостi присутня транс-олеїнова кислота (14,4%), у меншiй
кiлькостi виявленi цис-олеїнова (2,4%), гiдроксимiристинова (9,7%) i мiристинова (2,2%) ки-
слоти (рис. 4). Зазначимо, що присутнiсть пальмiтинової кислоти є характерною ознакою
для представникiв родини Rhabdoviridae. Вона виявлена в значнiй кiлькостi як у фiтопа-
тогених вiрусiв (ВПА, ВККК, вiрус жовтої сiтчастостi осоту (ВЖСО) [10], вiрус жовтої
карликовостi картоплi (ВЖКК) [11]), так i зоопатогенних рабдовiрусiв [12], хоча цi пред-
ставники вiдрiзняються за кiлькiсним i якiсним складом деяких жирних кислот.

Отже, збудник вiрусного опiку гречки за своєю морфологiєю, складом бiлкiв, лiпiдiв,
вуглеводiв належить до родини Rhabdoviridae. Вивчення його структурних компонентiв
дозволить наблизитись до детального дослiдження механiзмiв репродукцiї ВОГ — особливо
шкiдливого патогену для цiнної круп’яної культури роду Fagopyrum — гречки.
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Physical and chemical properties of the burn virus buckwheat

The burn virus of buckwheat (BVB) behind morphological indicators belongs to family Rhabdovi-
ridae. Virions of BVB have a bacillus-like form and dimensions 230–270× 75–90 nm. It contains
structural proteins with molecular weights of 126, 70, 48, 34, and 24 kDa. In the virion structure, the
fatty acids (palmitic, trans-oleic, cis-oleic, hydroxymyristinic, and myristinic) and carbohydrates
(mannose, arabinose, ribose, xylose, rhamnose, galactosamine) have been identified.
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