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Список скорочень 
 

ВТМ – вірус тютюнової мозаїки; 

ХВК – Х-вірус картоплі; 

YВК - Y-вірус картоплі; 

ВСЛК – вірус скручування листків картоплі; 

ВГТ – вірус гравіровки тютюну 

Д.п.і. – доба після інокуляції 
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Вступ 
 

Вивчення та дослідження життєдіяльності фітовірусів як облігатних 

паразитів можливе за умови їх продуктивної взаємодії з рослинами-хазяями.  

Продуктивна фітовірусна інфекція на рівні організму проявляється у 

вигляді зовнішніх симптомів: редукції росту, зміни забарвлення, 

патологічного в’янення, появи наростів, некрозів на рослинах та їх листках, 

плодах, насінні. Такі симптоматичні прояви вірусної інфекції з’являються у 

наслідок процесів, які відбуваються у рослинних клітинах та тканинах в 

цілому. 

На клітинному рівні у наслідок вірусної інфекції відбуваються 

морфолого-анатомічні зміни як органел (їх кількісні/якісні показники), так і 

самої клітини. Вперше аномальний прояв у наслідок вірусної інфекції був 

описаний для вірусу скручування листків картоплі (Luteovirus). У клітинах 

хворих рослин інтенсивно відкладається крохмаль, можуть бути наявними 

гістологічні аномалії, такі як некрози флоеми та інтенсивне формування 

калусу. Слід зазначити, що багато з цих процесів не є специфічними по 

відношенню до вірусної інфекції. При вірусній інфекції переорієнтація 

метаболічних процесів у рослинній клітині, успішна реплікація патогену 

призводить до накопичення вірусних часток, і як наслідок – до можливого 

утворення включень вірусного (зібрані віріони вірусів, вірусні білки та інш.), 

клітинного походження (клітинні білки, елементи органел, що зазнали 

деструкції та інш.) або включень змішаної природи. У залежності від їх 

морфоструктурної організації, включення поділяються на кристалічні, 

паракристалічні або некристалічні (аморфні, неправильної форми) (Рис.1). 

Також від виду вірусу залежить місце їх локалізації: у ядрі (ядерні 

включення) або у цитоплазмі (цитоплазматичні включення). Формування 

включень виступає характерним показником розвитку системної вірусної 

інфекції у клітині рослини-хазяїна, відображає рівень пермісивності 

клітинних умов. 
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А  Б  

Рисунок 1. А. - Кристалічне включення у вигляді гексагонального 
пластинчастого кристалу (кристал Івановського) у клітині тютюну, 
ураженого ВТМ; 

Б. - Аморфне включення (Х-тіло) у трихомній клітині рослини 
картоплі, ураженої ХВК (А,Б – світлова мікроскопія) 

 
Вірусні включення є важливим діагностичним показником для багатьох 

фітовірусів. Зокрема, діагностичне значення мають включення тобамо-, 

тимо-, томбус-, потівірусів та ін.  

Метод діагностики вірусів, який використовується дослідниками з цією 

метою, отримав назву «метод включень». Однак, слід зазначити, що 

поведінка вірусу в організмі хазяя залежить від природи вірусу. Для того, 

щоб успішно використовувати метод, необхідно пам’ятати, що вірусні 

включення у межах однієї вірусної групи мають властивість змінюватися. 

Такі зміни обумовлені трьома причинами: приналежністю до різних штамів, 

абіотичними чинниками - умовами зовнішнього середовища (у т.ч. 

антропогенними факторами) та циклами розвитку, а саме закономірностями 

перетворення однієї форми включень у іншу у процесі розвитку інфекції. 

Так, при ураженні, коли рослинний організм суттєво пригнічено, кристали 

Івановського (кристалічні включення, викликані ВТМ) можуть переходити у 

рідку форму та утворювати «напливи» по кутах клітини. Ці «напливи» часто 

змінюють свою форму та місце знаходження. 
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Діагностика вірусних включень може бути використана з метою 

виявлення прихованої/безсимптомної (замаскованої) форми вірусного 

захворювання, для диференційної діагностики різних штамів та родинної 

приналежності вірусів у випадку коінфекції, та рішення багатьох інших задач 

загальної та спеціальної вірусології. 

Типовий розмір вірусного включення становить 10-20 мкм. Структури 

такого розміру можна візуалізувати у неушкодженій рослинній клітині за 

допомогою звичайної світлової або люмінесцентної мікроскопії. Дані методи 

досліджень вирізняються своєю зручністю, швидкістю, простотою та 

дешевизною у застосуванні. У вірусології світлову та люмінесцентну 

мікроскопію можна застосовувати для дослідження процесів у клітині, які 

необхідні для успішного розвитку вірусної інфекції: 

- дослідження вірусоспецифічних патологічних процесів у клітині; 

- вивчення властивостей вірусів; 

- прижиттєвих досліджень у системі «вірус-клітина» (наприклад, місце 

реплікації, компартменталізація вірусних часток або включень, флоемний, 

міжклітинний транспорт вірусних часток). На додачу, такі дослідження 

можна проводити у динаміці і це не буде потребувати знищення цілої 

рослини. 

Якщо метою дослідника є детальна характеристика включення (його 

морфології, складу і т.д.), особливо якщо розмір його менший за 10 мкм, 

використання електронної мікроскопії та її імуноцитохімічної модифікації 

буде більш доцільним, але водночас більш кропітким та тривалим. Сьогодні 

вчені користуються багатьма молекулярними методами досліджень та їх 

модифікаціями. Молекулярні методи є високоточними, зручними, але 

дозволяють отримати лише вузькоспецифічні дані, які стосуються або самих 

вірусів або молекулярної складової клітини. У свою чергу, оптична 

мікроскопія рослинних систем – важливий інструмент у вивченні як 

властивостей вірусу, так і клітинної відповіді на інфекційний процес, що дає 
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можливість отримати повне уявлення про процеси, які відбуваються у 

системі «вірус – рослинний організм». 

 

Світлова мікроскопія 
 

Принцип методу полягає у тому, що візуалізація досліджуваного об'єкту 

відбувається за рахунок вибіркового поглинання ним (та елементами його 

структури) світла з різною довжиною хвилі. 

 

Оптична схема світлового мікроскопу 

До складу мікроскопу входять три функціональні частини: 

освітлювальна частина, відтворююча і візуалізуюча. В освітлювальну 

частину входять: джерело світла і оптико-механічна система. У даній частині 

світловий потік освітлює об'єкт дослідження для того, щоб його можна було 

збільшити і розглянути. Відтворююча частина - це об'єктив і проміжна 

оптична система. Призначення відтворюючої частини мікроскопу - 

відтворення зображення предмета у площині з необхідною якістю 

зображення і кратністю збільшення. У візуалізуючу частину входять 

монокулярна, бінокулярна або тринокулярна візуальна насадка із 

спостережною системою (окулярами), проекційні насадки, системи 

додаткового збільшення, малювальні апарати, системи аналізу та 

документування зображень (Рис. 2). Наявність додаткових систем залежить 

від типу мікроскопу. Візуалізуючий елемент необхідний для отримання 

зображення предмету на сітківці ока, фотоплівці або екрані.  

Промені від природного або штучного джерела світла потрапляють на 

дзеркало, яке відбиває його до апертурної діафрагми, проходять через 

конденсор та досліджуваний препарат та потрапляють в об’єктив. Об’єктив 

дає зображення препарату в площині польової діафрагми окуляру, який 

слугує засобом для дослідження збільшеного зображення препарату (рис. 1). 
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Рисунок 2. Оптична схема світлового мікроскопу 
 

Правила роботи зі світловим мікроскопом 
Працюють з мікроскопом лише сидячи. 

1. Мікроскоп розташовується на робочому місці на 15 см від краю стола. 

2. Повністю відкривається діафрагма та піднімається конденсор 

мікроскопу. 

3. Об’єктив малого збільшення встановлюється навпроти отвору 

предметного столика на відстані 1,5 см. 

4. За допомогою дзеркала мікроскопу максимально освітлюється поле 

зору. 

5. Дослідний об’єкт встановлюється на предметному столику мікроскопу 

фронтально до лінзи об’єктива. 

Розгляд будь-якого препарату починається на малому збільшенні, за 

якого вивчається загальний план його будови. Поглиблене вивчення 

структурних компонентів проводиться на великому збільшенні мікроскопу. 
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6. Тубус мікроскопу опускається (за опусканням слідкувати збоку!), 

залишаючи мінімальний просвіт між об’єктивом і препаратом. 

Піднімати тубус необхідно повільно, дивлячись в окуляр, за допомогою 

макрогвинта вверх до появи зображення досліджуваного об’єкту. 

Отримувати чітке зображення препарату необхідно, працюючи 

мікрогвинтом. 

7. При вивченні об’єкту на малому збільшенні необхідно розглянути 

його по всій площині та вибрати необхідну ділянку для вивчення препарату 

на великому збільшенні. 

Зміна об’єктивів відбувається, не піднімаючи тубусу. 

8. Для появи зображення за допомогою мікрогвинта, дивлячись в окуляр, 

тубус піднімається повільно до появи зображення. 

9. Після закінчення роботи з мікроскопом необхідно поворотом 

макрогвинта підняти тубус, зняти з предметного столика препарат та 

встановити об’єктив малого збільшення. 

 

Люмінесцентна мікроскопія 
 

Суть методу полягає у здатності деяких речовин під дією 

короткохвильових променів синьо-фіолетового (380-485 нм) або 

ультрафіолетового світла (до 360 нм) випромінювати світло у іншому 

хвильовому діапазоні. При цьому довжина хвилі світла, що випромінює 

об’єкт, буде завжди більше за довжину хвилі світла, яке збуджує таку 

люмінесценцію. Наприклад, якщо опромінювати об’єкт синім світлом (440-

485 нм), він буде випромінювати зеленим (500-565 нм), жовтим (565-590 нм), 

оранжевим (590-625 нм) та червоним світлом (625-740 нм). 

Усім живим клітинам властива флуоресценція, яка має назву власної, або 

первинної. Вона є слабкою і тому частіше використовують так звану 

вторинну флуоресценцію, коли об'єкти попередньо обробляють 

спеціальними люмінесцентними барвниками - флуорохромами (акридиновий 
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оранжевий, корифосфін О, тіазиновий червоний, ізотіоцианат флуоресцина 

та інш.). Промені світла від сильного джерела (зазвичай, меркурієвої лампи 

надвисокого тиску) пропускають через синьо-фіолетовий світлофільтр. Під 

дією цього короткохвильового випромінювання фарбовані флуорохромом 

клітини починають випромінювати червоне або зелене світло. Для того, щоб 

синє світло, яке викликає люмінесценцію, не заважало дослідженню, над 

окуляром виставляють блокуючий жовтий світлофільтр, який затримує сині, 

але пропускає жовті, червоні та зелені промені. Як наслідок, при 

спостереженні у люмінесцентному мікроскопі на темному фоні будуть 

спостерігатися клітини, що світяться жовтим, зеленим або червоним 

кольором. Наприклад, при фарбуванні акридиновим оранжевим ДНК ядра 

клітини буде світитися яскраво-зеленим кольором (Рис. 3).  

Оптична схема люмінесцентного мікроскопу 
Люмінесцентні мікроскопи призначаються для досліджень об’єктів у 

світлі люмінесценції, яка збуджується світлом у синьо-фіолетовому 

 
Рисунок 3. Епідермальний волосок інтактної рослини тютюну. Ядро (ДНК) 
клітини світиться яскраво-зеленим кольором. Забарвлення акридиновим 
оранжевим, збільшення х630, зелений світлофільтр (люмінесцентна 
мікроскопія) 
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діапазоні, а також ультрафіолетовими променями з довжиною хвилі до 360 

нм. 

Нижче розглянуто оптичну схему та будову люмінесцентних мікроскопів 

на прикладі мікроскопів серії «Люмам». Такі мікроскопи складаються з 

уніфікованих вузлів у різних комбінаціях та різняться тільки 

комплектуванням. Принцип дії мікроскопів серії «Люмам» полягає у 

використанні явища люмінесценції об’єктів, яка виникає у наслідок дії 

променів певного спектрального діапазону. 

Ці дослідницькі мікроскопи дозволяють спостерігати та фотографувати 

зображення об’єктів у світлі люмінесценції при освітленні зверху або знизу, 

через конденсор мікроскопу. Спектральне збудження люмінесценції 

знаходиться у діапазонах 360 - 550 нм та 400 - 700 нм. Типове 

інструментальне збільшення при дослідженні складає від 50 до 1125; при 

фотографуванні - від 17 до 540. Джерелом світла у мікроскопах може 

слугувати меркурієва лампа або лампа накалювання. 

Оптична схема мікроскопів, показана на рисунку 4, являє собою: 

джерело світла, яке через колектор 1 та лінзи 2 проектується у площину 

апертурної діафрагми 4, надалі системою лінз 5 та світлоділильною 

пластиною 6 переноситься у площину вихідної зіниці об’єктиву 7. Польова 

діафрагма 8 об’єктивом проектується у площину об’єкту 9. З загального 

джерела світло, яке збуджує люмінесценцію, утворюється за допомогою 

світлофільтрів 10. Для попередження перегрівання світлофільтрів 

використовується кювета 11, яку наповнюють дистильованою водою або 

розчином мідного купоросу. Світлоділильні пластини 6 є змінними. На одній 

пластині нанесено покриття, яке відбиває світло у діапазоні 300 - 380 нм та 

пропускає світло у діапазоні 420 - 500 нм. Ця пластина використовується при 

вивченні синьо-блакитної люмінесценції, яка збуджується хвилями 

довгохвильового ультрафіолетового спектру. 

На другій пластині нанесено покриття, яке відбиває світло у діапазоні 

360 - 440 нм та пропускає світло у діапазоні 480 - 700 нм. Ця пластина 
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використовується при вивченні жовто-зелено-червоної люмінесценції, яка 

збуджується хвилями зеленого спектру. 

 
Рисунок 4. Оптична схема люмінесцентного мікроскопу типу «Люмам» з 
освітленням зверху через об’єктив: 

1 – колектор; 2, 3 – лінзи; 4 – апертурна діафрагма; 5 – система лінз; 6 -  
світлоділильна пластина; 7 – система лінз об’єктиву; 8 – польова 
діафрагма; 9  – площина об’єкту; 10 – світлофільтри; 11 – кювета; 12 -  
лінза; 13 – дзеркало темного поля; 14 -  епіоб’єктив; 15, 16 – система лінз 
моно- та бінокулярних насадок; 17 –  «запираючий» світлофільтр 

 
На третій пластині нанесено покриття, яке відбиває світло діапазоном 

530 - 570 нм та пропускає хвилі 600 - 700 нм. Вона використовується при 

вивченні червоної люмінесценції, яка збуджується хвилями зеленого спектру. 

На четвертій пластині нанесено покриття, яке відбиває світло діапазоном 

240 - 290 нм та пропускає світло у діапазоні 300 - 400 нм. Ця пластина 

використовується при вивченні ультрафіолетової люмінесценції. 

Оптична система мікроскопу освітлює об’єкти за методом темного поля. 

Для цього на шляху променів знаходиться лінза 12, система лінз 5 

перемикається у положення, яке на рисунку зображено пунктиром. Замість 

світлоподільної пластини 6 необхідно встановити дзеркало темного поля 13, 

а замість об’єктиву 7 – епіоб’єктив 14. 

Зображення об’єкту 9 у світлі люмінесценції об’єктивом 7 або 

епіоб’єктивом 14 проектується у фокальну площину окуляру моно- 15 або 
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бінокулярної насадки 16. Розсіяне світло збудження  необхідно прибирати за 

допомогою «запираючого» світлофільтру 17. 

 

 
Рисунок 5. Схема будови люмінесцентного мікроскопу типу «Люмам»: 

1 – головка з 2 – револьвером для об’єктивів; 3 – гвинт закріплення 
насадок у гнізді головки; 4 – корпус з лінзами освітлювальної системи; 5 - 
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рукоятка апертурної діафрагми; 6 - гвинти центрування польової 
діафрагми; 7 - рукоятка вмикання та вимикання системи лінз 12 (див. рис. 
4); 8 - рукоятка колектору; 9 – освітлювач з меркурієвою лампою; 10 – 
гвинти центрування лампи; 11 - рукоятка перекривання шторки; 12 – 
макрогвинт вертикального переміщення об’єкту; 13 - мікрогвинт 
вертикального переміщення об’єкту; 14 – предметний столик; 15 – гвинт 
фіксування предметного столика та конденсору; 16 - оправа зі 
світлоділильними пластинами або дзеркалом темного поля; 17 – рукоятка 
переміщення вздовж оптичної віссі системи лінз 5 (див.рис.4); 18 – рукоятка 
зміни діаметру апертурної діафрагми 4 (див.рис.4) 

 
Правила користування люмінесцентним мікроскопом 

При роботі на люмінесцентних мікроскопах «Люмам-Р» або «Люмам-И» 

небезпеку становлять електричний струм та опромінення меркурієвих ламп. 

Перед початком роботи (до підключення до струму) потрібно заземлити 

мікроскоп, з’єднавши клему на основі мікроскопу дротом з клемою для 

заземлення блоку живлення ламп. 

Забороняється вмикати лампу при відкритій кришці ліхтаря та 

незачиненій шторці ліхтаря. 

Для користування мікроскопом необхідно дотримуватися декількох 

правил та алгоритму дій: 

1. Перед початком роботи вилучають амортизаційну гумову прокладку, яка 

знаходиться під механізмом вертикального переміщення об’єкту. 

2. Для запобігання перегріву світлофільтрів збудження, теплопоглинальну 

кювету та світлофільтр обов’язково встановлюють у робоче положення - 

у найближче до неї гніздо. 

3. У переривах роботи світло перекривають шторкою, використовуючи для 

цього рукоятку 11 (див. рис. 5). 

4. Надалі у револьвер мікроскопу встановлюються необхідні для 

дослідження об’єктиви. 

5. На штатив встановлюється необхідна для досліджень насадка, а у неї – 

необхідні окуляри. 

6. Готуються необхідні світлофільтри. 



 17 

7. Кювети наповнюються дистильованою водою (якщо вони вже не 

заповнені мідним купоросом). 

8. На корпусі мікроскопу встановлюється запобіжне скло. 

9. Особливу увагу потрібно приділяти чистоті оптичної складової 

мікроскопу. Для захисту призм тубусу від пилу, окуляр залишається у 

тубусі або тубус закривається ковпачком. Заборонено торкатися 

пальцями до поверхні лінз, дзеркал, світлофільтрів. 

10. Після закінчення роботи на мікроскопі предметний столик опускається 

та мікроскоп накривається чохлом. 
 

Настройка люмінесцентного мікроскопу для дослідження 

об’єктів у світлі люмінесценції при освітленні зверху через 

об’єктив ( нумерація до розділу см. рисунок 5) 

1. Меркурієву лампу підключають кнопкою «підпал». Чекають, доки 

показник амперметру знизиться до 4 Ом. 

2. Поворотом револьверу 2 у хід променів вводять отвір, який не зайнятий 

об’єктивом. 

3. «Запираючий» світлофільтр 17 (см. рис. 4) встановлюють в оправу з 

пластиною 16 так, щоб оранжеве скло було зверху, а жовто-зелене 

розташовувалося знизу. 

4. За допомогою рукоятки 17 вмикається система лінз 5 (см. рис. 4) рухом 

спостерігача на себе до упору. 

5. Предметний столик встановлюється у крайнє верхнє положення. 

6. Для центрування лампи на столик кладеться білий папірець. 

7. Рукояткою 18 повністю відкривається апертурна діафрагма; польова 

діафрагма прикривається рукояткою 5. 

8. У корпус 4 встановлюється світлофільтр необхідний для збудження. 

9. Рукояткою 11 відкривається шторка та за допомогою колектору 

рукояткою 7, досягти чіткого зображення на папері шнуру лампи, що 

світиться. 
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10. Центрується лампа поворотами гвинтів 10 до моменту, коли зображення 

шнуру лампи на папері буде у центрі кругу, що світиться. 

11.  Поворотом револьверу, у хід променів вводиться об’єктив малого 

збільшення. 

12. Об’єкт, що досліджується встановлюється на предметний столик 14. 

13. Мікроскоп фокусується на чітке зображення об’єкту. 

14. Поворотом рукоятки 5 прикривають польову діафрагму та гвинтами 6 

центрують її зображення у полі окуляру. 

15. Відкривають польову діафрагму до розмірів поля окуляру. 

16. Встановлюють необхідний для роботи об’єктив. 

17. Вмикають у робоче положення одну з трьох лінз насадки з необхідним 

збільшенням. 

18. Поворотом рукоятки 18 відкривають апертурну діафрагму так, щоб 

отримати гарне співвідношення освітленості об’єкту, що люмінесціює та 

фону. 

19. Досягається оптимальна освітленість, переміщенням колектору за 

допомогою рукоятки 8. 

20. Вибирається необхідна для досліджень ділянка об’єкту на малому 

збільшенні. Вибрана ділянка встановлюється у центр поля окуляру. 

Після на об’єктив змінюється на об’єктив більшого збільшення та лінзу 

насадки з необхідним збільшенням. 

У переривах між дослідженнями шторка 11 у ліхтарі завжди 

закривається, що запобігає псуванню дослідного об’єкту від впливу 

світлового потоку. 

Переваги люмінесцентної мікроскопії 
1. Висока чутливість та контрастність, що дозволяє виявити малочислені та 

дрібні структури, вивчити їх структуру. 

2. Специфічність. 

3. Можливість застосовувати методику для цито- та гістохімічних 

досліджень. 
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Фарбування – засіб візуалізації та диференціації  
клітинних включень 

Не всі фарбники однаково профарбовують різні типи включень. 

Наприклад, деякі з них краще фарбують включення білкової природи 

(трипановий синій, флоксин-метиленовий синій, оранжево-зелений), тоді як 

інші мають високу афінність до нуклеїнових кислот (метил зелений-піронін, 

Azur А). Метод фарбування підбирають, базуючись на здатності фарбника до 

чіткої диференціації між вірусними включеннями та нормальними 

компонентами клітини (Таблиця 1). У випадку, коли для інтерпретації 

результатів заважають клітинні пігменти, дослідну клітину обробляють 2-

метоксиетанолом. Нижче будуть описані методи фарбування рослинних 

тканин фарбниками трипановим синім та азур А, які найчастіше 

використовуються дослідниками. 

 

Таблиця 1. Забарвлення компонентів клітини та цитоплазматичних 
включень при фарбуванні п’ятьма різними фарбниками 

 

Фарбник Ядро Ядерце Пластиди Цитоплазма Включення 

Трипановий 
синій 

блакитне темно-
синє 

безбарвні 
(хлоропласт
и - зелені) 

безбарвна темно-синє 

Флоксин-
метиленовий 
синій 

рожеве рожево-
фіолето
вє 

рожеві безбарвна рожево-
фіолетове 

Метил 
зелений 
піронін 

синє яскраво-
червоне 

яскраво-
червоні 

безбарвна від 
рожевого 
до темно-
червоного 

Аzur А синє червоно
-
фіолето
ве 

безбарвні безбарвна від 
рожевого 
до червоно-
фіолетового 
Безбарвне 
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(у випадку 
білкових 
включень) 

Оранжево-
зелений 

оранжеве зелене жовто-зелені жовто-зелене від зеленого 
до 
брунатно-
оливкового 
 

 

Люмінесцентні фарбники 
Здатність вірусів утворювати різні за своїм складом і локалізацією 

включення у рослинних клітинах використовується для класифікації вірусів 

та віднесення їх до різних таксономічних одиниць. Отже, одразу потрібно 

зазначити, що дослідник повинен мати чітке уявлення про властивості 

досліджуваного вірусу. Наприклад, представники родів Potyvirus, 

Caulimovirus, Soymovirus утворюють головним чином включення білкової 

природи, а представники родів Tobamovirus, Tombusvirus, Aureusvirus – 

включення, які складаються з віріонів.  

Люмінесцентні фарбники-мітки є достатньо чутливим інструментом у 

вірусологічних дослідженнях та потребують ретельності при виборі етапу 

вірусного захворювання, частини дослідної тканини, тривалості експозиції та 

умов при їх застосуванні. Дотримання всіх умов даного методу відносно 

дослідного об’єкту дає змогу отримати цінні та надійні результати. 

Найчастіше вірусологів у вивченні інфікованих клітин цікавлять ознаки 

продуктивної вірусної інфекції: наявність вірусу у клітині, локалізація 

вірусних часток, їх компартменталізація та утворення/відсутність включень 

різного походження. Якщо певний вірус здатен викликати утворення 

включень, необхідним стає дослідження цих об’єктів, а саме: їх походження 

(вірусні або клітинні), біохімічний склад (нуклеїнові кислоти або білки), 

морфоструктура (кристалічні, паракристалічні, аморфні), оскільки ці 

показники є важливими для характеристики вірусу та мають діагностичне 

значення. 
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У вірусологічних дослідженнях часто застосовується люмінесцентний 

фарбник акридиновий оранжевий (хлоргідрат 3,6-бідиметиламіноакридину. 

Сіль з хлористим цинком. C17H20N3Cl + ZnCl2) 

Характерною особливістю акридинового оранжевого є його здатність 

знаходитись у розчинах як у мономерній, так і у димерній формі. Максимум 

люмінесценції мономерів знаходиться у зеленому спектрі світла (530 нм), у 

той час як димерна форма характеризується червоною люмінесценцією з 

максимумом випромінювання 640 нм. Співвідношення концентрацій 

мономерів та димерів залежить від концентрації барвника у розчині. При 

обробці акридиновим оранжевим гістологічних препаратів або зрізів 

рослинної тканини виникає червона та зелена люмінесценція різних 

клітинних структур. Така метахроматичність люмінесценції акридинового 

оранжевого на гістологічних препаратах була вперше незалежно виявлена 

Штруггером та Букачем і Хайтингером. Пізніше, Мейселем та Мейселем і 

Корчагіним в експериментах in vitro було показано, що зелена люмінесценція 

характерна для комплексу акридинового оранжевого з ДНК, а червона - для 

комплексу фарбника з РНК. Ці роботи було покладено за основу для 

широкого використання акридинового оранжевого у визначенні 

співвідношення ДНК та РНК у клітині за інтенсивністю люмінесценції у 

зеленому та червоному діапазонах спектру, відповідно. 

У дійсності зелена люмінесценція (530 нм) характерна для комплексів 

мономерів з дволанцюговими нуклеїновими кислотами (ДНК, 

дволанцюговими РНК деяких вірусів та дволанцюговими ділянками 

клітинної РНК). Червона люмінесценція (640 нм) з’являється у комплексів 

димерів з одноланцюговими нуклеїновими кислотами (РНК, 

одноланцюговими ДНК деяких вірусів, деполімеризованою ДНК). Подібну 

залежність можна спостерігати на рисунку 6, де продемонстрована яскраво-

зелена люмінесценція ДНК ядра трихомної клітини тютюну, ураженого 

ВТМ, та вірусне включення, яке випромінює оранжевий колір. 



 22 

Метод прижиттєвих досліджень фітовірусної інфекції 
Окремої уваги заслуговує метод прижиттєвих досліджень фітовірусної 

інфекції. Застосувався він ще з середини минулого сторіччя, але не зважаючи 

на багато переваг, рідко використовується сьогодні. Даний метод дозволяє 

легко та зручно вирішувати актуальні на сьогодні вірусологічні питання, а 

саме: 

- вивчення перебігу фітовірусної інфекції у рослинному організмі у 

режимі реального часу;  

- вивчення впливу хімічних речовин, інших абіотичних та біотичних 

факторів на перебіг фітовірусної інфекції; 

- отримання даних щодо дослідження нових штамів вже відомих та 

нових вірусів рослин. 

Застосовуються два варіанти методу прижиттєвого дослідження 

фітовірусів. У першому варіанті використовується прилад для тривалого 

прижиттєвого мікроскопіювання тканин рослин (Рис. 7). 

 
Рисунок 6. Кристалічне включення ВТМ у дослідних рослинах тютюну. 
Навколоядерне включення зображене оранжевим кольором. Забарвлення 
акридиновим оранжевим, збільшення х630, зелений світлофільтр 
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Використання такого простого приладу дозволяє тривало (наприклад, 

більше місяця) вивчати in vivo особливості перебігу фітовірусної інфекції. 

Результати такого підходу дали змогу описати особливості утворення 

вірусних включень, що відрізняло казахський штам ВТМ від типового 

«дикого» штаму вірусу тютюнової мозаїки. А саме, за допомогою світлової 

мікроскопії було встановлено, що окрім кристалічних включень у 

протоплазмі (що є характерним для типового штаму ВТМ), зараження рослин 

казахським штамом ВТМ призводить до утворювання ядерних включень 

(Рис. 8). Також були досліджені перетворення у часовій динаміці, які 

відбуваються з включеннями, які викликає казахський штам ВТМ у клітинах 

різних видів рослин. На рисунку 9 наведено приклади описаних вченими 

кристалічних/паракристалічних включень, які різнилися за формою (кільця, 

вісімки, голчасті включення). 

Другий варіант методу прижиттєвого дослідження фітовірусів базується 

на застосуванні прижиттєвого фарбування рослинних клітин. Робота з 

вітальними (прижиттєвими) фарбниками вимагає оптимізації у підборі їх 

концентрації та умов застосування, за яких буде досягатися найкращій 

результат. Наприклад, дослідниками застосовувалися багато фарбників для 

прижиттєвого фарбування включень, які утворюються в тканинах тютюну, 

ураженого ВТМ: нейтральний червоний, метиленовий синій, далія та інші.  

 
Рисунок 7. Прилад для тривалого прижиттєвого мікроскопіювання тканин 
рослин: 

а - скляна пластина; б – скляна трубка діаметром 2,5 – 3 см; в –  клейка 
стрічка; г – вата; д – ґрунт; е – рослина тютюну; ж – покривне скельце 
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Рисунок 8. Внутрішньоядерне включення у клітині трихоми листку 
тютюну, ураженого казахським штамом ВТМ 
 

Найбільш доцільним для фарбування рослинних клітин, уражених ВТМ, 

виявився барвник бриліант-крезил синій у розведенні 1:10000. Багато 

подібних досліджень було проведено Мак Вортером ще у 40-х – 50-х роках 

ХХ-го сторіччя. 

Нижче наведені основні етапи другого варіанту методу на прикладі 

застосування 0.5% трипанового синього з 1% хлоразолом рожевим В (у 

фізіологічному розчині) у співвідношенні 1:6 : 

1. Зразки живої тканини на предметному скельці покриваються 

покривним скельцем та заливаються фарбником на 1-2 хв. Ядро набуває 

рожевого забарвлення, а білкові включення - темно-синього або чорного. 

2. Досліджують включення у непошкоджених клітинах епідермісу або 

губчстої паренхіми протягом 8 годин (!) у світловому мікроскопі. 

Окремі переваги методу: 

- можливість зменшити кількість рослин, залучених до 

експерименту; 

- можливість знизити вірогідність похибок експерименту завдяки 

використанню одних і тих же рослин на всіх етапах досліду; 

- швидкість та простота застосування методу. 
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Рисунок 9. Включення голчастої форми (а,б), у вигляді «вісімки» (в), 
ниткоподібні включення та голчасте наскрізьядерне включення (г) у 
клітинах епідермісу (а) і трихом листків тютюну, ураженого казахським 
штамом ВТМ 
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Вивчення локальної реакції рослин на вірусну інфекцію 
Локальна реакція рослин у відповідь на вірусну інфекцію 

характеризується появою некрозів листових пластинок, плодів, рідше стебел. 

Характер розвитку гіперчутливої реакції залежить від системи «вірус – 

рослина-хазяїн». Як правило, сигнал про запуск некрозу отримують здорові 

клітини, які оточують інфіковані вірусом клітини. Таким чином, рослина 

реалізує специфічний захист всього організму від розповсюдження вірусних 

часток. 

Якщо рослина реагує на вірус появою місцевих некрозів, то включення 

можуть з’являтися у суміжних клітинах навкруги некротизованої зони. Як 

правило, це невелика ділянка. Коли місцеві ураження мають характер 

хлоротичних плям (локальна реакція рослини на вірус), то включення 

формуються у клітинах цієї плями. Наприклад, дослідниками було 

встановлено, що у Chenopodium amaranticolor, на листках якої внаслідок 

інфікування ВТМ утворюються некрози, можна побачити вірусні включення 

у червоних кільцях, які знаходяться на периферії некрозів. Включення ВТМ 

можна побачити у некротизованих ділянках листків інфікованих рослин 

дурману. Утворення включень є характерним проявом для вірусу турнепсу 

або вірусу левкою, коли ними уражують рослини Ch. аlbum, Nicotiana 

sanderae, N. Rustica, Gomphrena globosa. У свою чергу, ці рослини теж 

реагують на потрапляння вірусних часток гіперчутливою реакцією 

(утворенням локальних некрозів). 

 

Дослідження некрозів флоеми рослин картоплі, 
уражених вірусом скручування листків картоплі 

В інфікованих рослинах картоплі вірус скручування листків картоплі  

(Luteovirus) або Y-вірус картоплі (Potyvirus) можуть викликати некроз 

ситоподібних трубок листової пластинки та суміжних з ними клітин флоеми 

– так званий флоемний некроз (Рис. 10). До появи даного феномену у 

клітинах інфікованих рослин відбувається накопичення крохмалю. Процес 
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флоемного некрозу починається з набухання (вип’ячування) ситоподібних 

трубок з їх одночасною лігніфікацією. Флоемна тканина зменшується у 

розмірах, що не супроводжується видимим видовженням ситоподібних 

трубок та суміжних з ними клітин. Таким чином, паренхімні клітини саме 

флоеми не зазнають вірусного впливу. Некротизовані клітини можна 

побачити, профарбувавши тканину, наприклад, діамантовим фуксином або 

флороглюцинолом. Обидва ці барвники специфічні до пентоз (або 

конденсованих пентоз), таких як лігнін. У здорових рослин тільки ксилема та  

 

Рисунок 10. Локальний некроз флоемної тканини через 3 – 4 д.п.і у рослин 
картоплі після ураження Y-вірусом картоплі (зліва) та ВГТ (зправа)  
X-gluc (5-bromo-4-chloro-3-indolyl b-d-glucuronic acid, cyclohexylammonium 
salt ; from GBT, St Louis, Mo., USA) according to Jefferson (1987) as modified by 
Dolja et al. (1992). Бар 100 мкм 
 
флоемні фібрили профарбовуються у червоний колір, а всі інші клітинні 

елементи не зафарбовуються. У хворих вірусом скручування листків 

картоплі (ВСЛК), таким чином, видимі некротичні групи ситоподібних 

трубок та суміжні до них клітини профарбовуються фуксином у багряно- та 

темно-червоний колір; та червоний або жовто-червоний при фарбуванні 

флороглюцинолом. 

Такі патологічні зміни можна легко побачити при вивченні інфікованих 

ВСЛК рослин Physalis floridana. На пізніх етапах дана вірусна інфекція не 

впливає на внутрішню флоему хворих рослин картоплі. Таким чином, 



 28 

некротизовані клітини у таких рослин можна побачити тільки у зовнішній 

флоемі. 

 

Дослідження вірусних включень у трихомних клітинах 
рослин тютюну, системно уражених вірусом тютюнової мозаїки 

за допомогою люмінесцентного мікроскопу 
Інфікування сприйнятливих до ВТМ сортів та видів тютюну (наприклад, 

сортів Samsun, Трапезунд) супроводжується розвитком системної вірусної 

інфекції. Симптоматика на рівні рослини звичайно включає в себе загортання 

кінчиків наймолодших справжніх листків та наступний розвиток на них 

мозаїчних симптомів; типова мозаїка представлена чергуванням світло- та 

темнозелених ділянок на листку, іноді – жовтих та зелених зон. У 

подальшому мозаїчні симптоми поширюються на старіші листки. Надалі у 

залежності від штаму ВТМ, концентрації інокуляту та сорту і фізіологічного 

стану рослини мозаїка може супроводжуватися розвитком помірної або 

суворої деформації листків. Таким чином захворювання набуває системного 

(генералізованого) характеру. Паралельно з розвитком симптомів 

відбувається прогресивне накопичення вірусу у рослинних тканинах. 

У модельній системі «тютюн-ВТМ» основна маса новосинтезованого 

патогену зосереджується у зеленій (фотосинтезуючій) листковій тканині – 

мезофілі. Віріони ВТМ також масово детектуються у флоемі під час 

генералізації інфекції (системного транспорту) на більш пізніх етапах 

інфекції та у коренях рослин. Найбільш типовим проявом цитопатичної дії 

ВТМ на клітини тютюну є утворення вірусоспецифічних включень, які 

можна спостерігати в світловому або люмінесцентному мікроскопі. Для ВТМ 

характерне утворення двох основних типів включень: кристалічних та 

аморфних. 

Референтний штам ВТМ U1 звичайно індукує появу кристалічних 

включень (кристали Івановського), які найчастіше зустрічаються у клітинах 

трихом та листковому епідермісі. При розвитку мозаїчних симптомів під час 
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захворювання такі включення діагностуються у клітинах світло-зелених або 

жовтих ділянок листків. Формування включень виступає характерним 

показником розвитку системної вірусної інфекції у клітині рослини-хазяїна, 

відображає рівень пермісивності клітинних умов. 

Кристали часто набувають майже геометрично правильної форми і 

складаються з розташованих один над одним шарів паралельно 

розташованих віріонів ВТМ (Рис.1А, 10). Такі включення ВТМ були 

ідентифіковані у більшості рослин родини Solanaceae, зокрема у тютюні, 

томаті, лободі та картоплі. 

Також у випадку ураження вірусом тютюнової мозаїки можуть 

зустрічатися аморфні включення (так звані Х-тіла), менш характерні для 

клітин тютюну, уражених ВТМ U1 (Рис. 1Б, 11). Формування включень тієї 

чи іншої морфоструктури може залежити від впливу таких абіотичних 

факторів, як забрудненість ґрунту сполуками важких металів. Аморфні 

включення представлені некомпактними гранулами неправильної 

геометричної форми (Рис.11). 

Для вивчення вірусоспецифічних включень в інфікованих вірусом 

тютюнової мозаїки клітинах рослин тютюну (Nicotiana tabacum cv. Samsun) 

можна використовувати метод люмінесцентної мікроскопії з фарбуванням 

дослідних зразків акридиновим оранжевим. 

Потрібно зазначити, що наявність вірусних включень при 

тобамовірусних захворюваннях зручно досліджувати у трихомних клітинах 

рослин родини Solanaceae.  
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Рисунок 10. Включення ВТМ у дослідних рослинах тютюну. Навколоядерне 
включення зображене оранжевим кольором. Забарвлення акридиновим 
оранжевим, збільшення х630, зелений світлофільтр 
 

 
Рисунок 11. Аморфне «розшароване» включення ВТМ у дослідних рослинах 
тютюну (цинк, 5 ГДК). Навколоядерне включення зображене оранжевим 
кольором. Забарвлення акридиновим оранжевим, збільшення х630, зелений 
світлофільтр 
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Практична частина 
Дослідження методом світлової мікроскопії 

 
Фарбування трипановим синім 

Матеріальне забезпечення 

Загальне: леза, гострокінцеві пінцети, предметні та покривні скельця, 

лабораторні стакани, самплери, дистильована вода, імерсійна олія, світловий 

мікроскоп з імерсійним об’єктивом. 

Вірусний та рослинний матеріал: вірус-інфіковані та здорові дослідні 

рослини. 

Реактиви та розчини: трипановий синій, 0.9% NaCl. 

Приготування матричного розчину фарбника трипанового синього: 

1г порошку трипанового синього розчинити у 100 мл підігрітого до 50°С 

0.9% NaCl. Для отримання робочого розчину необхідно розвести матричний 

розчин фарбника у співвідношенні 1:2000 або 1:5000. 

Хід роботи: 

1. За допомогою пінцета та леза зняти нижній міжжилковий 

епідерміс з листка дослідної рослини. Зняту тканину обережно розкласти на 

розчин фарбника стороною, яка розташовувалася до товщі листка (не 

кутикулою). Коли неможливо відібрати епідерміс з листка, насінини або 

черешка, дослідні зразки за допомогою дуже тонкого зрізу лезом можуть 

бути відібрані з коренів, м’якої частини стебла рослини. 

2. Занурити зразок тканини на 1 хв. у розчин 0.9% NaCl. 

3. Перенести зразок у розчин фарбника та витримати не більше 2 хв. 

4. Відмити зайвий фарбуючий розчин, зануривши дослідну тканину у 

розчин 0.9% NaCl на 30 сек. 

5. Досліджувати зразок під світловим мікроскопом під збільшенням 

від х100 до х 1000. 

6. Описати тип включень та їх локалізацію. 
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Фарбування розчином фарбника Azur А 

Матеріальне забезпечення 

Загальне: нагрівальна плита, леза, гострокінцеві пінцети, предметні та 

покривні скельця, лабораторні стакани, самплери, дистильована вода, 

імерсійна олія, світловий мікроскоп з імерсійним об’єктивом. 

Вірусний та рослинний матеріал: вірус-інфіковані та здорові дослідні 

рослини. 

Реактиви та розчини: порошок фарбника Azur А, 2-метоксиетанол, 0.2M 

Na2HPO4, дистильована вода, абсолютний етанол, середовище для фіксації 

гістологічного препарату або інший, здатний до поглинання матеріал 

(епоксидна смола). 

Приготування матричного розчину фарбника Azur А: 

0.1 г порошку фарбника Azur А розчиняють у 100 мл 2-метоксиетанолу. 

Робочий розчин готують безпосередньо перед фарбуванням: матричний 

розчин змішують з розчином 0.2М Na2HPO4 у співвідношенні 1:9. Робочий 

розчин фарбника готують у мінімально необхідній кількості та не 

використовують повторно! 

Хід роботи: 

1. Приготувати зразки дослідних рослинних тканин, як описано у 

попередньому протоколі. 

2. Профарбувати зразки у розчині фарбника Azur А протягом 15-30 

хв. За кімнатної температури забарвлюється багато включень, окрім 

кристалічних та паракристалічних включень тобамовірусів. Для того, щоб 

профарбувати включення Tobamovirus, необхідно спочатку витримати зразки 

при кімнатній температурі протягом 5-10 хв. на предметному склі. Надалі 

накрити препарати покривним скельцем та за допомогою фільтрувального 

паперу відібрати «зайвий» розчин фарбника. Наприкінці процедури 

необхідно прогрівати скельця зі зразками дослідних тканин на гарячій плитці 

при 60°С протягом 1-2 хв. 
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3. Дегідратувати зразки швидким зануренням в абсолютний спирт 

(не довше, ніж 15-30 сек.), після чого занурити зріз тканини у препарат для 

фіксування (епоксидну смолу). 

4. Досліджувати зразок за допомогою світлового мікроскопу під 

оптичним збільшенням від х100 до х 1000. 

5. Описати тип включень та їх локалізацію. 

 

Фарбування діамантовим фуксином та флороглюцинолом 

Матеріальне забезпечення 

Загальне: леза, пінцети, поперечні зрізи стебла рослини, склянки, 

дистильована вода, фільтрувальний папір, піпетки Пастера або самплери, 

предметні та покривні скельця, світловий мікроскоп з імерсійним 

об’єктивом, імерсійна олія. 

Вірусний та рослинний матеріал: вірус-інфіковані та здорові дослідні 

рослини. 

Реактиви та розчини: 0.15М Na2HPO4, pH4.5, діамантовий фуксин DAB 

6 або флороглюцинол, 50% етанол, 37% HCL.  

Приготування розчину діамантового фуксину:  

діамантовий фуксин DAB 6 розчиняють у 0.15М Na2HPO4, pH 4.5, до 

концентрації фарбника 0.5%. 

Приготування розчину флороглюцинолу: 

Флороглюцинол змішують з 50% етанолом до кінцевої концентрації 1% 

фарбника. 

Хід роботи: 

1. Підготувати тонкі зрізи (зразки тканин рослин) живця або стебла 

дослідних рослин Physalis floridana.  

Для цього від кожної рослини відрізати 15 см верхівки. Стебла, після 

зняття листя перед підготуванням висічок, покласти до морозильної камери. 

Надалі зі стебел за допомогою лез вирізати висічки у товщину приблизно 0.5 

мм. 
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2.  Висічки (зразки тканин рослин) профарбовати діамантовим 

фуксином або флороглюцинолом. 

Фарбування діамантовим фуксином: висічки перенести у склянку з 

фарбником, залишити на 1-2 хв., надалі відмити у склянці з 0.15 М Na2HPO4, 

pH 4.5. Перенести у краплину розчину на предметне скельце та зверху 

накрити покривним скельцем так, щоб не залишилося пухирців повітря. 

Зайвий розчин прибрати фільтрувальним папіром. 

3. Досліджувати зразок за допомогою світлового мікроскопу під 

оптичним збільшенням х100. 

4. Описати колір флоеми зразків тканин з інфікованих та 

неінфікованих рослин. 

Фарбування флороглюцинолом: висічки перенести у склянку з 

фарбником, залишити на 1 хв., надалі перенести у склянку з 37% HCL та 

зачекати, доки ксилема не стане червоною. Надалі зразки відмити від зайвого 

фарбника у дистильованій воді та перенести у краплину розчину на 

предметне скельце. Потім зразок накрити зверху покривним скельцем так, 

щоб не залишилося пухирців повітря. Зайвий розчин прибрати 

фільтрувальним папіром. 

5. Досліджувати зразок за допомогою світлового мікроскопу під 

оптичним збільшенням  х40 та  х100. 

6. Описати колір флоеми зразків тканин з інфікованих та 

неінфікованих рослин. 

 

Дослідження методом люмінесцентної мікроскопії 
Фарбування акридиновим оранжевим 

Матеріальне забезпечення 

Загальне: леза, пінцети, зразки нижнього міжжилкового епідермісу 

листків дослідних рослин, чашки Петрі, дистильована вода, фільтрувальний 

папір, піпетки Пастера або самплери, предметні та покривні скельця, 

люмінісцентний мікроскоп, імерсійна олія.  
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Вірусний та рослинний матеріал: вірус-інфіковані та здорові дослідні 

рослини Nicotiana tabacum cv. Samsun. 

Реактиви та розчини: 3% трихлороцтова кислота; акридиновий 

оранжевий (робоче розведення 1:10000). 

Хід роботи: 

Приготування зразка рослинної тканини для люмінесцентної 

мікроскопії: 

1. Спочатку за допомогою леза препарується нижній міжжилковий 

епідерміс листка та переноситься на поверхню дистильованої води (3 хв). 

2. Фіксується зразок епідермісу у 3% трихлороцтовій кислоті 

протягом 3 хв. 

3. Відмивається зразок від розчину трихлороцтової кислоти (ТХО) у 

дистильованій воді (3 хв). 

4. Забарвлюється зразок у флуорохромі - акридиновому оранжевому 

(робоче розведення 1:10000) протягом 3 хв. 

5. Надалі потрібно відмити зразок від «зайвого» фарбника у 

дистильованій воді протягом 3 хв. 

6. Дослідний матеріал переноситься у краплину розчину на 

предметне скельце, накривається зверху покривним скельцем так, щоб не 

залишилося пухирців повітря. Зайвий розчин прибирається фільтрувальним 

папіром. 

7. Мікроскопічні дослідження проводяться за допомогою 

люмінесцентного мікроскопу в ультрафіолетовому світлі з використанням 

зеленого світлофільтру та об’єктиву для водної або масляної імерсії. Для 

фотографування доцільно використовувати фотоплівку Kodak Gold 200 або 

іншу з аналогічною світлочутливістю та експозицію 5-10-15 с. 
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Необхідні знання та навички студента: 
1. Знання будови та принципу роботи світлового мікроскопу; правил 

роботи з ним. 

2. Знання будови та принципу роботи люмінесцентного мікроскопу; 

правил роботи з ним. 

3. Вміння готувати дослідні зразки рослинних тканин для світлової та 

люмінесцентної мікроскопії. 

 

Контрольні завдання: 
1. Підготувати та профарбувати зразки міжжилкового епідермісу 

нижньої сторони листової пластинки тютюну для світлової та 

люмінесцентної мікроскопії. 

2. Проаналізувати зразки в світловому та люмінесцентному 

мікроскопах на предмет наявності включень, викликаних ВТМ. 

3. Порівняти результати зі зразками інтактних рослин та 

літературними даними. 

4. Результати занести до альбому (робочого журналу) із зазначенням 

режиму мікроскопування та поясненнями. 

 

Контрольні запитання: 
1. Порівняйте принципи роботи світлової та люмінесцентної 

мікроскопії. 

2. За яким принципом поділяють вірусні включення? 

3. За якими характеристиками відрізняються кристалічні та аморфні 

включення? 

4. Чому при світловій та люмінесцентній мікроскопії 

використовуються різні фарбники? Назвіть їх. 

5. З якою метою дослідники використовують метод включень? 

6. Які переваги світлової та люмінесцентної мікроскопії у порівнянні з 

електронною мікроскопією Ви знаєте?  
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7. Що таке прижиттєвий метод? Які існують його варіанти? 

8. Поясніть суть прижиттєвого методу досліджень інфікованих 

вірусом рослин. 

9. Які типи реакції рослин на вірусну інфекцію Ви знаєте?  
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Корисні ВЕБ-ресурси 

 
1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/Ictv/index.htm - офіційний сайт 

Міжнародного Комітету з таксономії вірусів 

2. http://www.dpvweb.net/dpv/dpvnameidx.php - таксономічний опис 

вірусів рослин 

3. http://www.microscopy.com/cgi-bin/MMWWWSites.pl - професійні 

сайти з мікроскопії 

4. http://plantpath.ifas.ufl.edu/pdc/Inclusionpage/Diag/What%20is%20it.ht

ml - діагностика вірусів рослин, включаючи аналіз вірусних включень 

5. http://micro.magnet.fsu.edu/primer/index.html - різновиди мікроскопії 

у біології 

6. http://youtu.be/2CjnKhXu4ig - відео з алгоритму роботи на 

світловому мікроскопі 

7. http://www.laboratorium.dp.ua/item/19/manual - сайт 

Дніпропетровської державної медичної академії, кафедра гістології. Технічна 

документація до різних типів люмінесцентного та світлового мікроскопів 
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