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ВСТУП
Макроскопічні симптоми вірусних інфекцій на рівні окремого органу
або рослини є результатом гістологічних змін ураженого організму, які своєю
появою

зобов’язані

біохімічним,

молекулярним

та

морфолого-

функціональним змінам окремих клітин у випадку продуктивної інфекції.
Порушення морфологічної цілісності та функцій органел вірус-інфікованої
клітини призводять до дисфункції клітини в цілому.
Електронно-мікроскопічні цитологічні дослідження перебігу вірусних
інфекцій рослин важливі у декількох аспектах. По-перше, вони дають
візуальну інформацію щодо біології патогена: сайтів його реплікації в
клітині, синтезу та накопичення вірус-індукованих продуктів, процесу збірки
та акумуляції вірусних часток, механізмів внутрішньоклітинного та
міжклітинного транспорту вірусу. Такі дані є фундаментальними для
вірусології та нашого розуміння закономірностей і розвитку вірусних
інфекцій. По-друге, структурні зміни клітинних органел, які можна
спостерігати в електронному мікроскопі, дають можливість робити висновки
стосовно тих метаболічних процесів та функціональних розладів, які б могли
виступати мішенню для компенсаторних впливів з метою нівелювання
наслідків розвитку вірусного захворювання на рівні рослини в цілому.
За нечисленними виключеннями, вивчення структури клітин потребує
трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ) їх ультратонких зрізів. На
сьогоднішній день ТЕМ є єдиною технікою, яка дозволяє статично
візуалізувати внутрішню морфологію клітини на значних збільшеннях (до
х60000) з високою роздільною здатністю.
ГІСТО- ТА ЦИТОПАТОЛОГІЯ ВІРУСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ РОСЛИН
Метьюз на рівні тканини розрізняє три різновиди прояву патологічних
змін, викликаних вірусними захворюваннями: 1) некроз або загибель клітин
та тканини (органу). Прикладом некротизації тканини може бути відмирання
клітин флоеми картоплі при її інокулюванні штамом N Х-віруса картоплі; 2)
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гіпоплазія, тобто пригнічення росту/диференціації клітин. Властива жовтим
ділянкам

мозаїчних

листків

тютюну,

де

клітини

мезофілу

менш

диференційовані, містять менше хлорофілу, а міжклітинний простір між
ними практично відсутній; 3) гіперплазія або надлишковий ріст та
диференціація клітин. Типовим прикладом є інфікування конюшини вірусом
раньових пухлин конюшини, що призводить до аномального розвитку
камбіальних клітин та перетворення клітин флоемної паренхіми листків та
стебла у пухлинні клітини меристематичного типу.
Щодо цитологічних проявів вірусних інфекцій, виділяють два основні
типи:
1) вплив захворювання на стан нормальних клітинних структур;
2) поява вірусоспецифічних структур в інфікованій клітині.
Прикладом першого типу впливу вірусів можуть виступати порушення
структури ядра, плазмалеми та інших клітинних органел (хлоропластів,
мітохондрій, рибосом, ЕПР), вакуолізація цитоплазми з причин накопичення
віруса у клітині та/або порушення її метаболізму та гомеостазу.
Для вірусів рослин, більшість яких має (+)РНК-геноми та реплікується у
цитоплазмі, властиве утворення нових та проліферація наявних мембранних
структур клітини. Аналогічні прояви спостерігаються і для ДНК-вмісних
вірусів рослин, реплікація яких відбувається у цитоплазмі. Окрім того,
останні також здатні викликати зміни мембранних структур клітинного ядра.
Зокрема, каулімовіруси, гемінівіруси та деякі рабдовіруси рослин, реплікація
яких принаймні частково відбувається у ядрі, здатні викликати просторовий
перерозподіл та конденсацію хроматину у ядрі, його морфологічні аномалії
розвитку. Реплікація потівірусів у цитоплазмі теж може індукувати зміну
форми та розміру ядра рослинної клітини, імовірно внаслідок утворення
вірусоспецифічних білкових включень ядерної локалізації. Клостеровірусні
інфекції можуть призводити до утворення інвагінацій ядерної мембрани.
Хлоропласти часто виступають типовим цитологічним маркером
системної вірусної інфекції, оскільки підлягають значним структурно-
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функціональним змінам та (часто) подальшій деградації. При інтенсивній
реплікації вірусів у клітині може спостерігатися утворення периферичних
везукул у хлоропластах, порушення структури тилакоїдів та мембранних
структур хлоропластів в цілому, що звичайно негативно відбивається на
процесі фотосинтезу. З іншого боку продемонстровано, що на перших етапах
вірусної інфекції тютюну та споріднених рослин вірусом тютюнової мозаїки
може мати місце тимчасове підвищення ефективності фотосинтезу та вмісту
сумарного хлорофілу.
Вірусні інфекції також можуть викликати потовщення клітинної стінки
внаслідок

депозитування

калози

(неспецифічний

захист

від

найрізноманітніших стресових факторів, включаючи віруси) та утворення
виростів клітинної стінки, що зокрема було показано для рослин, інфікованих
рабдо-, непо-, комо-, убра- та каулімовірусами.
Найбільш типовим результатом вірусної інфекції на клітинному рівні є
утворення включень у цитоплазмі або (рідше) у ядрі, які можна спостерігати
за допомогою в тому числі й світлового (або люмінісцентного) мікроскопу.
Хоча детальний аналіз вірусоспецифічних включень потребує їх суттєво
більш глибокого опису, принагідно слід зазначити, що вони часто мають
високоспецифічний характер по відношенню до системи «вірус-рослина».
Поряд з ними, патологічні зміни нормальних клітинних структур, які
відбуваються під час продуктивної вірусної інфекції, також часто мають
настільки типові прояви, що знайшли застосування у мікроскопічній
діагностиці окремих вірусних захворювань. Зокрема, діагностичне значення
мають включення тобамо-, тимо-, томбус-, потівірусів та ін. Принагідно
потрібно зазначити, що в деяких здорових клітинах (особливо – старих або
метаболічно малоактивних) можуть утворюватися включення клітинної
природи за відсутності вірусних патогенів; звичайно вони являють собою
конденсовані запасні речовини.
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МОДЕЛЬНА

СИСТЕМА

«ТЮТЮН

–

ВІРУС

ТЮТЮНОВОЇ

МОЗАЇКИ»
Історично тютюн (Nicotiana tabacum) вважається первинним господарем
віруса тютюнової мозаїки (ВТМ) і тому взаємодія двох даних організмів є
еталонною з точки зору дослідження розвитку вірусних симптомів на
макрорівні, фізіологічної відповіді (в тому числі захисної) рослини на
інфекцію, а також гісто- та цитопатології рослин під дією вірусного агента.
Інфікування сприйнятливих до ВТМ сортів та видів тютюну (наприклад,
сортів Samsun, Трапезунд, Xanthi nc) супроводжується розвитком системної
вірусної інфекції. Симптоматика на рівні рослини в нормі включає в себе
загортання кінчиків наймолодоших справжніх листків (на 7-10 день після
інокуляції, д.п.і.) та наступний розвиток на них мозаїчних симптомів (на 1420 д.п.і.); типово мозаїка представлена чергуванням світло- та темнозелених
ділянок на листку, іноді – жовтих та зелених зон. У подальшому мозаїчні
симптоми поширюються на старіші листки. Таким чином захворювання
набуває системного (генералізованого) характеру. Надалі, в залежності від
штаму ВТМ, концентрації інокуляту, та сорту й фізіологічного стану
рослини, мозаїка може супроводжуватися розвитком помірної або суворої
деформації листків (на 30-40 д.п.і.). Приведено класичний варіант розвитку
подій, - симптоми можуть дещо варіювати у прояві та часі появи. Слід
зазначити, що у більшості випадків хворі рослини тютюну залишаються
симптоматичними протягом дуже тривалого періоду, найчастіше – до кінця
вегетації та дозрівання насіння.
Паралельно з розвитком симптомів зазвичай відбувається прогресивне
накопичення вірусу у рослинних тканинах. У випадку модельної системи
«тютюн-ВТМ», основна маса новосинтезованого патогена зосереджена в
зеленій (фотосинтезуючій) листковій тканині – мезофілі. Віріони ВТМ також
масово детектують у флоемі під час генералізації інфекції (системного
транспорту) на більш пізніх етапах інфекції (10-30 д.п.і.) та іноді у коренях
рослин.
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За стандартних умов системної інфекції динаміка накопичення ВТМ у
рослині тютюну на вигляд подібна типовій кривій росту бактеріальної
культури на поживному середовищі: на перших етапах інфекції (1-7 д.п.і.)
відбувається повільне накопичення вірусних антигенів, яке супроводжується
стрімким ростом їх концентрації у рослинних тканинах (5-20 д.п.і.),
досягненням пікового вмісту (стадія «плато») та подальшим поступовим
зниженням вмісту ВТМ у рослині до певного базального рівня (часто
еквівалентного вмісту віруса у першу-другу добу зараження). Практично
завжди рослина залишається прижиттєвим носієм віруса.
Вибір модельної системи «тютюн – вірус тютюнової мозаїки», таким
чином, пояснюється наявними вичерпними відомостями як щодо обох
модельних об’єктів, так і стосовно їх взаємодїі.
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Процес послідовної підготовки ультрамікротонких зрізів рослинного
матеріалу є тривалим і багатоетапним, вимагає уважності, акуратності, та
витримки і у випадку тютюну може тривати загалом 14 днів. Починаючи з
відбору необхідного для досліду рослинного матеріалу і до отримання вже
готового ультратонкого зріза зразка проводиться серія поступової фіксації і
зневоднення тканин альдегідами, спиртами різних концентрацій та ацетоном.
Надалі зразок просякається полімерами епоксидних смол та декілька діб
полімеризується у формі блоку. Лише після цього зразок вважається готовим
до нарізання ультрамікротомом з подальшим приготуванням сіточок та їх
аналізом на електронному мікроскопі.
Тривалість кожної маніпуляції залежить як від органного/гістологічного
походження конкретного зразка (з листкової пластинки, кореня, пагона або
генеративних орагнів) так, звичайно, від видової приналежності рослини. Це
пояснюється

різним

ступенем

жорсткості,

оводненості,

клейкості,

ворсистості поверхневих тканин та кількістю і вмістом міжклітинників.
Зокрема, у випадку тютюну міжклітинники містять багато повітря, що
методологічно ускладнює підготовку таких тканин для ультраструктурної
мікроскопії. Наведені аспекти безпосередньо впливають на успішність
занурення дослідних зразків у фіксуючий розчин та їх подальшої інфільтрації
фіксуючим агентом. Варіації метода також залежать і від мети дослідника.
Правила роботи при проведенні підготовки рослинних зразків для
електронної мікроскопії
Потрібно одразу зазначити, що всі маніпуляції з реактивами внаслідок їх
токсичності або летючості повинні проходити у ламінарному боксі, з
дотриманням

правил

безпечної

роботи

з

небезпечними

хімічними

речовинами, вимог пожежної та особистої безпеки, та використанням засобів
індивідуального захисту дихальних шляхів та шкіри. Посуд, у якому
проводиться фіксування та зневоднення дослідних зразків, повинен бути
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чистим, сухим та обов’язково герметично закриватися. Тетраокис осмію є
отруйною речовиною, тому працювати з ним потрібно дуже обережно та
використовувати окрему піпетку. Залишок реактивів зливають у спеціальний
посуд з герметичною кришкою. Утилізацію проводять згідно з правилами,
прописаними для подібних речовин.
Матеріальне забезпечення
Посуд та інструменти: чашки Петрі, леза, пінцет, препаративні голки,
мікробіологічна петля, скляні ємкості для зразків з герметичними кришками,
скляні ємкості з притертими кришками для реактивів, скляні палички,
градуйовані (мірні) пробірки, скляний шприц, прямі стакани на 50 мл з
широким горлом, піпетки, молди, вата, фільтрувальний папір, сіточки або
бленди для електронної мікроскопії.
Реактиви: 25% глютаральдегід; какоділатний буфер, рН 7.2; 4%
тетраокис осмія (OsO4); 30%, 70%, 96%, 100% етиловий спирт (C2H5OH);
зневоднена мідь (CuSO4) марки «хч»; ацетон марки «хч»; аралдит М; епон
812;

ДДСА

(додецинілянтарний

ангідрит);

ДМП

30

(2,4,6-трис-

диметиламинометилфенол); дистильована вода (H2O); розчин формвару;
уранілацетат (2.5%), 0.02 Н цитрат свинцю.
Обладнання: рН-метр, ваги, вакуумна шафа, ламінарний бокс,
термостат, бінокулярний мікроскоп, утримувач блоків, ультрамікротом,
електронний мікроскоп.
Підготовка рослинних зразків для фіксації
При дослідженні вірусної цитопатології тютюну використовують молоді
рослини без ознак старіння на нижніх листках з повністю розвиненими
симптомами інфекції ВТМ – вираженою мозаїкою листків. Для аналізу
відбирають повністю розвинений молодий листок тютюну, звичайно
доцільно використовувати листки 2-3 ярусу.
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Підтримуючи пінцетом дослідний листок, зразки вирізають з його
серединної ділянки, де гарно буде проглядатися у електронний мікроскоп
розвинена палісадна паренхіма. Зразки нарізають за допомогою гострого леза
на скляній поверхні перевернутої чашки Петрі. Краї листової пластинки
відсікають та не використовують у приготуванні зразків. Висічки зразків
повинні бути не деформовані, з рівними краями та за розмірами не більшими,
ніж 2х2 мм (Рис.1).

Рис.1 – Пластинка молодого листку тютюну (сорт Samsun), системно
інфікованого ВТМ. Помітні чіткі мозаїчні симптоми. Сітка на правому
боці пластинки схематично відображає зразки, які вирізаються для
подальшої роботи

Фіксація та зневоднення дослідних рослинних зразків
На першому етапі за допомогою препаративної голки зразки переносять
до скляних ємкостей з прямою широкою горловиною. Робити дану
процедуру (як і всі наступні маніпуляції) необхідно акуратно, не натискаючи
голкою на рослинні зразки. Інакше рослинні клітини будуть зруйновані та
непридатні для електронномікроскопічних досліджень.
Попередня фіксація клітин досягається зануренням рослинних зразків у
2.5% глютаральдегід на 0.1М какоділатному буфері, рН 7.2. Глютаральдегід
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забезпечує зв’язування та стабілізацію білкових молекул. Оскільки якість
фіксації значно залежить від рН та осмотичного тиску, какоділатний буфер
повинен бути свіжим з точно каліброваним значенням рН. Похибка рН не
може перевищувати 0.1.
Для занурення зразків у товщу буферу проводять інфільтрацію. При
недотриманні цієї умови зразки будуть плавати на поверхні буфера,
внаслідок чого не всі клітини (особливо – клітини внутрішніх шарів
мезофілу)

пройдуть

належну

фіксацію.

Інфільтрація

дає

змогу

недеструктивним чином звільнити поверхню зразка листової пластинки від
пухирців повітря, що перешкоджають їх зануренню у буфер фіксації. Це
особливо актуально для зразків рослин з високим вмістом повітря у товщі
листа,

тобто

характеризується

з

добре

розвинутою

губчастою

наявністю

великих

міжклітинників

паренхімою,
і

типова

яка
для

представників родини Solanaceae, в тому числі – тютюну.
Для зразків, отриманих з листків тютюну, інфільтрацію доцільніше
проводити у вакуумній шафі при негативному атмосферному тиску –5 атм.
протягом 1 доби, оскільки рослинний матеріал даної рослини (вочевидь
внаслідок ворсистості та клейкості поверхні) погано піддається вакуумній
обробці у шприці. Для інших рослин, зокрема пшениці, вакуум-екстракцію
можна проводити за допомогою скляного шприця. Для цього зразки з
буфером переливають у шприць, попередньо перекривши пальцем канюлю.
Обережно вставляють поршень та випускають повітря і, знову перекривши
пальцем доступ повітря та постійно тягнучи за поршень, створюють вакуум.
Цю процедуру повторюють протягом 20-30 хвилин, доки усі зразки не
зануряться безпосередньо у товщу буфера. Надалі матеріал переливають до
скляного посуду, герметично закривають та залишають при температурі +4ºС
на дві доби.
Через дві доби старий буфер фіксації відбирають та промивають зразки
таким же (0.1М какоділатним, рН 7.2), але свіжим буфером протягом 15
хвилин при температурі +4ºС.
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Відмивши, для підвищення контрасту, проводять фіксацію зразків у 1%
тетраокису осмія (OsO4) на 0.1М какоділатному буфері, рН 7.2, у
співвідношенні до зразків 1:9 (v/v) при температурі +4ºС приблизно протягом
20-22 годин. Глютаральдегід надійно фіксує білки, але осмій краще стабілізує
ліпіди та гелі у клітині. Надалі осмій відбирається у спеціально підготований
герметичний посуд для подальшої утилізації, а зразки, замінивши піпетку,
заливають дистильованою водою та витримують 10 хвилин.
Надалі проводиться зневоднення рослинних тканин. Почергова витримка
разків у серії етилових спиртів зі зростаючою концентрацією дає змогу
поступово та м’яко зневоднювати клітини, що забезпечить збереження
інтактності їх прижиттєвої морфології. Співвідношення зразків до спирту
повинно становити не менш, ніж 1:8 (v/v):
− 30% C2 H5 OH – 15 хвилин;
− 70% C2 H5 OH – 15 хвилин;
− 80% C2 H5 OH – 30 хвилин;
− 96% C2 H5 OH – 45 хвилин (2 рази);
− 100% C2 H5 OH – 1 година (2 рази).
Спирти повинні бути охолодженими до +4ºС. Особливу увагу необхідно
надати абсолютному (100%) спирту: його потрібно постійно закривати
притертою кришкою, так як він дуже швидко випаровується.
Отримати такий спирт у лабораторних умовах можна, з’єднавши 96%
спирт зі зневодненою міддю (CuSO4) марки не нижче «хч». Пропорція спирту
до міді повинна становити 1:4 (v/m). Суміш витримують 3-4 доби,
перемішуючи щодня. За цей час мідь сорбує «зайву» воду зі спирту,
внаслідок чого відсоткова концентрація останнього зростає. При цьому
забарвлення міді з блідо-блакитного (майже білого) стане насичено
блакитним. Мідь необхідно додавати до суміші, поки вона не перестане
змінювати колір.
Після витримки рослинних зразків у серії етилових спиртів для
остаточного зневоднення досліджуваного рослинного матеріалу та його
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підготовки до просякання полімерними речовинами, у ємкість зі зразками
заливають ацетон марки не нижче «хч» та витримують протягом 1-єї години.
Процедуру повторюють двічі. Перед наступним етапом ацетон акуратно
відбирають піпеткою.
Полімеризація рослинних зрізів
На наступному етапі проводять безпосередню полімеризацію зразків,
для чого застосовують епоксидні смоли.
Для приготування 20 мл смоли необхідні наступні реактиви:
− 4 мл аралдиту М;

після додавання необхідно ретельно

− 6 мл епону 812;

перемішувати

− 10 мл ДДСА;
− 19 крапель ДМП 30.

суміш

протягом

принаймні 20 хвилин

Епоксидну смолу додають, поступово збільшуючи її вміст по
відношенню до ацетону (дуже добре перемішуючи з ацетоном !), а саме:
− ацетон + смола (3:1, v/v) – інкубація протягом 1 доби при кімнатній
температурі;
− ацетон + смола (1:1, v/v) – інкубація протягом 1 доби при кімнатній
температурі (за необхідності можна залишати на 2-3 доби);
− ацетон + смола (1:3, v/v) – інкубація протягом 1 доби при кімнатній
температурі.
У такий спосіб полімеризація компонентів клітини відбувається більш
ефективно

та

не

пошкоджуючи

компоненти

рослинних

клітин.

Перемішування ацетону та смоли проводять скляною паличкою. Після цього
паличку протирають чистим ацетоном, щоб попередити полімеризацію
(«висихання») смоли на ній. З використаним посудом після цих стадій чинять
аналогічно.
При приготуванні смоли обов’язковою умовою є протирання ацетоном
поверхні горловин та внутрішніх поверхонь кришок ємкостей, в яких
знаходяться реактиви для приготування смоли. З причини того, що реактиви
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мають густу та клейку консистенцію, при недотриманні цієї умови
відбувається міцне склеювання кришки з горловиною.
Заливка рослинних зразків у компаунд
Надалі ацетон зі смолою обережно зливають. Препаративною голкою
або мікробіологічною петлею підхоплюють рослинні зразки та викладають їх
на фільтрувальний папір. Папір поглинає залишки реагентів.
Чисту епоксидну смолу за допомогою скляної палички розливають у
попередньо підготовані поліуретанові еластичні планшети з комірками у
вигляді блоку – молди, зі заздалегідь акуратно викладеними у комірки
зразками та покладеними поряд підписами відповідних зразків. Рослинні
зразки повинні прилягати своїм рівним краєм до верхнього краю комірки
молду та розташовуватись суворо горизонтально (Рис.2).

Рис.2 – Молд – гнучкий поліуретановий багатокомірковий планшет для
формування блоків. Кожна комірка має унікальне літерно-числове
позначення

У молдах зі смолою зразки інкубують:
− 1 доба при кімнатній температурі, після чого переносять до термостату;
− 1 доба при +37ºС;
− 1 доба при +60ºС.
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На цьому полімеризація зразків тютюну вважається закінченою. В
результаті

дослідник

повинен

отримати

кожен

зразок

у

середині

полімеризованого блока у верхній його частині, який є готовим для
подальшої

підготовки

до

нарізання

на

ультрамікротомі

(Рис.3).

Полімеризовані блоки повинні бути міцними, але пружними та еластичними.
При недотриманні рекомендацій щодо складу смоли, тривалості інкубації та
ін. часто отримують блоки, які відрізняються надмірною ламкістю та при
нарізанні утворюють сколи. Такі блоки в цілому вважаються непридатними
для електронномікроскопічних досліджень.

Рис.3 – Блок, отриманий після заливки у молди. Зверху у товщі блоку
(темний прямокутник) розташований дослідний зразок, знизу – папір з
ідентифікацією зразку

Приготування сіточок для електронної мікроскопії
Для електронної мікроскопії ультратонких зрізів надають перевагу
блендам через їх більшу проникність для електронів, але використовують і
звичайні

сіточки.

Практика

показала,

що

цілком

придатними

є

електронномікроскопічні сіточки з формваровою плівкою-підкладкою, які
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широко застосовуються у типових мікроскопічних дослідженнях вірусних
препаратів рослин. Процедура їх виготовлення детально описана Атабековим
(1980) та Поліщуком та ін. (2005). Єдиним додатковим етапом підготування
сіточок для електронної мікроскопії ультратонких зрізів рослинних тканин є
їх подальше напилення вуглецем. Дана процедура забезпечує додаткову
міцність плівки-підкладки.
Приготування ультратонких зрізів рослинних зразків
Отриманий після полімеризації блок зі зразком фіксують у спеціальному
утримувачі та звичайним гострим лезом або скальпелем зрізають зайву смолу
на вершині блоку – готують площу у вигляді чотиригранної піраміди для
подальшого нарізання ультрамікротомом. Дану маніпуляцію проводять під
бінокулярним мікроскопом.
Безпосередньо ультратонкі зрізи з підготовленого блоку готуються за
допомогою ультрамікротомного ножа. Існують скляні та діамантові ножі, для
ультрамікротомії рослиннх тканин рекомендуються останні. Ріжуча поверхня
ножа зафіксована у тримачі з ємкістю з дистильованою водою, куди
потрапляють зрізи (Рис.4).

Рис.4 – Приклади ножів для ультрамікротомування. Виїмка зверху –
ємкість для води
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Методика ультрамікротомування прописується виробником мікротому.
Для мезофілу тютюну рекомендована товщина зрізу становить 50-70 нм. На
Рис.5 показаний загальний вигляд ультрамікротому та блок, зафіксований у
тримачі для нарізки.

А

Б
Рис.5 – Ультрамікротом: загальний вигляд (А) та його частина (Б) –
показано блок зі зразком у тримачі та ніж
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Нанесення зразків на сіточки
Заздалегідь приготовані сіточки або бленди з плівкою-підкладкою
пінцетом підносять до ємкості ножа зі зразками; сіточку по відношенню до
поверхні

рідини

горизонтально

у

ємкості

ножа

(плівкою-підкладкою

необхідно
до

зразку,

витримувати
тобто

суворо

донизу);

у

протидежному випадку при адгезії зразку на сіточці можуть утворюватися
зморшки. Сіточку витримують на зразку протягом 1-2 с, після чого її
виймають

пінцетом,

а

залишок

рідини

видаляють

за

допомогою

фільтрувального паперу.
Контрастування ультратонких зрізів
Негативне контрастування препаратів ультратонких зрізів рослинних
тканин здійснюють за допомогою універсального 2.5% уранілацетата та
додатково обробляють 0.02 Н цитратом свинця протягом 10 хв (тривалість
залежить від товщини зрізу, часу виготовлення контрастуючих розчинів і
визначається

емпірично).

У

даному випадку сумісний

вплив

обох

контрастерів необхідний, оскільки цитрат свинцю краще зв’язується з
комплексами тканин та осмієм.
Електронно-мікроскопічні дослідження
Аналіз сіточок зі зрізами рослинних тканин на електронному мікроскопі
проводять за стандартних умов. Звичайно використовують інструментальне
збільшення у діапазоні 10000-30000х. При належній якості зразку
(оптимальна товщина зрізу, адекватне контрастування, гомогенність плівкипідкладки та зрізу на сіточці) можливе його дослідження і при збільшенні
60000-70000х, наприклад для детального аналізу ультраструктури окремих
органел.
Приведена вище послідовність підготовки ультрамікротонких зрізів
тютюну є результатом синтезу методик, запропонованих Esau, Cronshaw
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(1967), Гайер (1974), Glavert (1975), Reid (1975), Edwardson, Christie (1978),
Mendgen (1991) та власного досвіду.
Аналіз

електронно-мікроскопічних

зображень

ультратонких

зрізів

тютюну, інфікованого ВТМ
При системній інфекції ВТМ детектується у всіх частинах рослини. Для
світло-зелених або жовтих ділянок мозаїчних листків тютюну, системно
інфікованого ВТМ, характерна гіпоплазія (пригнічення росту та/або
диференціації) клітин палісадного мезофілу (Рис.6).

А
Б
Рис.6 – Реакція клітин мезофілу листку тютюну на інокуляцію ВТМ: А –
здорові палісадні клітини; Б – гіпоплазія палісадних клітин – клітини
більші та недиференційовані за формою, ядро знаходиться не в центрі
клітини (показано стрілками)

Товщина листку у таких зонах звичайно менша, клітини втрачають
первинну морфологію, округлюються; міжклітинний простір між ними
зменшується. Внаслідок реплікації віруса такі клітини містять значно менше
хлорофілу, що й зумовлює їх часткове знебарвлення. Менша кількість
хлорофілу, в свою чергу, призводить до зниження ефективності фотосинтеза
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та, відповідно, синтеза вуглеводів. Зокрема, мозаїчні листки тютюну містять
менше крохмалю.
Вірус реплікується у декількох типах клітин – мезофілі, епідермісі,
кореневих волосках та листкових волосках (трихомах). На клітинному рівні
віріони ВТМ були знайдені у цитоплазмі, ядрі та хлоропластах, причому в
останніх були ідентифіковані в тому числі й псевдовірусні частки меншого
розміру – вірогідно, РНК хлоропластів, упакована в капсид ВТМ (Рис.7, 8).

Рис.7 – Масиви часток ВТМ у цитоплазмі клітини тютюну при системній
інфекції (V – вірус; W – клітинна стінка; N – ядро; M – мітохондрія; ER
– ендоплазматичний ретикулум; D – апарат Гольджі) (х35000)

Тим не менше вважається, що основним сайтом синтезу та накопичення
вірусних компонентів та дозрілих часток тобамовірусів є цитоплазма. Для
окремих видів тобамовірусів показана певна специфіка у локалізації
клітинних сайтів репродукії вірусу та цитопатології. Зокрема, вірус зеленої
крапчатої мозаїки огірку (ВЗКМО) індукує появу багатьох везикул та
дегенерацію мітохондрій, що в цілому не є типовим для тобамовірусів.
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Рис.8 – Фрагмент хлоропласту клітини тютюну, інфікованої ВТМ. Чітко
помітні два сторонні включення вірусної природи (V). Структура
хлоропласта в цілому не ушкоджена, на периферії з’являються перші
везикули – вирости внутрішної мембрани пластиди (х72000)

Узагальнюючи літературні відомості з цитопатології тобамовірусних
інфекцій тютюну, можна сказати, що типовими симптомами на клітинному
рівні є порівняно слабкий деструктивний вплив віруса на нормальні клітинні
структури.

Спостерігається

утворення

поява

численних

везикул

та

мембранних утворів, відсутніх у здорових клітинах, поява везикул на
тонопласті

вакуолі

(внаслідок

чого

іноді

віріони

детектуються

у

вакуолярному просторі). На пізніх етапах інфекції може мати місце
деструкція хлоропластів та (рідко) збільшення у розмірах, вакуолізація та
дегенерація мітохондрій (Рис.9).
Зокрема Реунов А.В. зазначає, що на початкових стадіях системної
інфекції ВТМ у клітинах тютюну може спостерігатися навіть укрупнення
ядер та рихлість хроматину, що свідчить про високий рівень метаболізму
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клітин. Пізніше (після 7 д.п.і.) відбувається просвітлення нуклеоплазми та
зменшення розміру ядерець.

М

М

М
М

Рис.9 – Фрагмент клітини тютюну, інфікованої ВТМ. Показана пізня
стадія

інфекції.

мембранних

Помітна

пухирців

з

деструкція
внутрішнього

мітохондрій
боку

(М),

тонопласта

утворення
(показано

стрілками) та накопичення часток ВТМ у вакуолі (х35000)

Подібні дані ним показані й щодо мітохондрій – їх кількість та
структурна розвиненість були вищими у ВТМ-інфікованих клітинах на
перших етапах захворювання. Пізніше, навпаки, більшість мітохондрій
зрілих клітин були ювенільними та містили менше крист, іноді набували
аномальної вакуоле- або чашоподібної морфології.
Найбільш типовим проявом цитопатичної дії ВТМ на клітини тютюну є
утворення вірусоспецифічних включень, які можна спостерігати як в
світловому (або люмінісцентному) мікроскопі, так і в електронному при
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аналізі ультратонких зрізів. Для ВТМ характерне утворення двох основних
типів включень: кристалічних та аморфних.
Референтний штам ВТМ U1 звичайно індукує появу кристалічних
включень, які найчастіше зустрічаються у клітинах трихом та листковому
епідермісі. При розвитку мозаїчних симптомів під час захворювання такі
включення діагностуються у клітинах світло-зелених або жовтих ділянок
листків. Кристали часто набувають геометрично майже правильної форми і
складаються

з

розташованих

один

над

одним

шарів

паралельно

розташованих віріонів ВТМ. На ультратонких зрізах клітин епідермісу
тютюну такі включення виглядають як блоки упорядкованих вірусних
часток, які розташовані під кутом один до одного у виді «ялинки» (Рис.10).
Кристалічні включення ВТМ були ідентифіковані у більшості рослин родини
Solanaceae, зокрема у тютюну, томату, лободи та картоплі.

Рис.10

–

Фрагмент

клітини

тютюну,

інфікованої

ВТМ.

Помітне

кристалічне включення, яке займає практично весь об’єм клітини (пізня
стадія інфекції)
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Тим не менше необхідно відмітити, що утворення включень, хоча і є
вірусоспецифічним процесом, однак значно залежить від клітинного
метаболізму та стадії захворювання. Наприклад, для клітин тютюну показані
також паракристалічні (Рис.11), в тому числі веретеноподібні та волокнисті
включення, які імовірно є продуктом перерозподілу вірусних часток з
кристалічних включень. Детектувалися також голкоподібні та пластинчасті
включення. Слід також сказати, що вид включень може залежати від штаму
ВТМ.

К
К

К

Рис.11 – Фрагмент клітини тютюну, інфікованої ВТМ. Помітні масиви
кристалічних включень (К) (х60000)

Аморфні включення (Х-тіла) менш характерні для клітин тютюну,
уражених

ВТМ

неправильної

U1.

Вони

геометричної

представлені
форми

некомпактними

(Рис.12).

гранулами

Ультрамікроскопічні

дослідження показали в аморфних включеннях можливу присутність
рибосом,

елементів

ендоплазматичного

ретикулуму,

мікротрубочок,

актинових філаментів та неідентифікованих мембранних структур.
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Рис.12 – Аморфне включення ВТМ (Х-тіло) у клітині тютюну: помітна
нещільність та присутність мембранних структур (Х – Х-тіло; Ch –
хлоропласт; бар – 300 нм)

Кристалічні та аморфні включення можуть збільшуватися у розмірах та
змінювати локалізацію. Найчастіше включення, незалежно від їх типу,
розташовані поблизу клітинної мембрани або інших мембранних структур –
вакуолі, ядра, ендоплазматичного ретикулуму. Потрібно зазначити, що за
своєю біохімічною природою обидва типи включень подібні і містять
головним чином дозрілі вірусні частки ВТМ, за що їх назвали «фабриками
віріонів» або віроплазмами. Вважається, що включення ВТМ представляють
собою місце акумуляції віруса у клітині.
Узагальнюючи вищенаведені дані потрібно сказати, що на рівні клітини
вірусні інфекції рослин викликають як морфолого-функціональні зміни
нормальних клітинних структур, так і появу нових вірусоспецифічних
утворів – вірусних включень. Часто подібні індуковані цитопатичні зміни
носять специфічний по відношенню до віруса характер і слугують
допоміжним методом його діагностики. В обох випадках детальне вивчення
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хмін клітинної будови неможливе без ультраструктурної електронної
мікроскопії зрізів рослинних тканин.
Необхідні знання та навички студента:
1. Знання будови та принципа роботи електронного мікроскопа
2. Вміння готувати вірусні препарати для електронної мікроскопії
Контрольні завдання:
1. Підготувати зрізи листкового мезофілу тютюну
2. Проаналізувати зразки в електронному мікроскопі на предмет
цитопатичних змін, викликаних ВТМ
3. Порівняти результати зі зразками інтактних рослин та літературними
даними
4. Результати сфотографувати та занести до альбому (робочого журналу)
із зазначенням режиму мікроскопування та поясненнями
Контрольні запитання:
1. Опишіть типові цитопатичні зміни рослинної клітини, індуковані
вірусною інфекцією
2. Дайте характеристику змінам клітини тютюну, ураженої ВТМ
3. Принцип підготування блоків зі зразками рослинних тканин
4. Які листки тютюну відбираються для даного аналізу і чому?
5. В чому полягає методологічна особливість інфільтрації зразків
листкової тканини тютюну?
6. З якою метою проводиться зневоднення та фіксація зразків?
7. Як отримують абсолютний спирт?
8. Для чого необхідне перемішування компонентів смоли при її
приготуванні?
9. В чому особливість мікроскопічних досліджень ультратонких зрізів у
порівнянні з вірусними препаратами?
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
Інфільтрація (infiltratio; ін- + лат. filtration – проціджування) –
просякнення рослинних тканин фіксуючим агентом та заміщення ним
вільного повітря у міжклітинниках.
Фіксація – стабілізація всіх компонентів рослинної клітини для
подальших мікроскопічних досліджень прижиттєвого стану клітини.
Зневоднення – витіснення води та водних рочинів з рослинних тканин і
клітин спиртами для збереження їх прижиттєвої морфологічної цілісності і
подальшої полімеризації.
Полімеризація (грец. polymeres – що складається з багатьох частин) –
процес утворення високомолекулярної речовини (полімеру), внаслідок чого
рослинний зразок знаходиться у твердій фазі.
Компаунд – суміш речовин, які входять до складу смоли: основа
(полімер),

затверджувач,

пластифікатор

(забезпечує

еластичність

та

пружність полімеру), ініціатор (дисоціює з утворенням вільних радикалів),
прискорювач (взаємодіє з мономером, звільняє активні допоміжні радикали)
та каталізатор (забезпечує початок реакції полімеризації).
Молд (від англ. mold – шаблон, форма) – еластичні поліуретанові
планшети з комірками для виготовлення (під лиття) полімеризованих блоків.
Блок – полімеризована субстанція з заключеним всередину фіксованим
зразком.
Бленда – різновид сіточки для електронної мікроскопії з отвором
всередині. Перевага використання бленд полягає у їх більшій проникності
для електронів та, як наслідок, більш контрастному зображенні об’єкту.
Кристалічне включення ВТМ – включення геометрично «правильної»
форми; містить віріони; на зрізах виглядає як розташовані під кутом один до
одного блоки вірусних часток.
Аморфне вірусне включення ВТМ – включення неправильної форми,
некомпактної структури; містить рибосоми, елементи ендоплазматичного
ретикулуму та цитоскелету, мембранні структури та вірусні компоненти.

