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ФІЛОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВНОГО ГЕНОМУ ЗРАЗКІВ ДНК 

ЦИРКОВІРУСУ ДРУГОГО ТИПУ, ВИДІЛЕНИХ ВІД ДИКИХ СВИНЕЙ В 

УКРАЇНІ 
 

В статті наведені результати наукових досліджень щодо секвенування повного 

геному 23 ізолятів цирковірусу свиней другого типу. Для детекції ДНК цирковірусу свиней 

другого типу використовували особисто розроблені праймери: ЦВС 2 F – 
GCCACAGCCCTAACCTATGA, ЦВС 2 R – TCAGCCAAAGCTGATTCCTT, ЦВС 2 P FAM –

CTACTCCTCCCGCCATACAA – BHQ1. Секвенування геному проводили у Національному 

ветеринарному інституті м. Пулави, Польща за двома фрагментами праймерами CBB1-
CBB2 і CSZ2-CBB3. Виявлено належність ізолятів цирковірусу другого типу до двох 

генотипів – першого й другого та груп 1А, 1В, 1С, 2D в межах цих двох генотипів. 
Ключові слова: цирковірус другого типу, дикі свині, молекулярно-генетичні 

дослідження. 

 
Вступ. Цирковірус свиней вперше був виявлений I. Tisher, N. Rasch и 

G. Tochterman у 1974 році та згодом у 1982 році був охарактеризований як 

дрібний вірус свиней з кільцевою одноланцюговою ДНК [1]. Наразі відомо два 
типи цирковірусу свиней, які суттєво відрізняються нуклеотидною 

послідовністю геномів [2]. За даними закордонних авторів [3] штами 

цирковірусу свиней другого типу являються патогенними для свиней, а штами 

цирковірусу свиней першого типу – непатогенними, однак можуть викликати 

вроджені судоми.  
В епізоотологічному відношенні цирковірусна інфекція поширена в 

Європі, Азії, Африці, Північній і Південній Америці [4].   
Моніторингові молекулярно-генетичні дослідження збудника 

цирковірусної інфекції на території Європи показали, що ДНК цирковірусу 

другого типу була виявлена в патологічному матеріалі в стадах диких свиней: 

Угорщини у 20,5% досліджених зразків [5], Німеччини у 18,1% [6] та 63,1% [7], 

Румунії – 13,5% [8], Росії – 8,9% [2], Польщі – 75,6% [9]. Філогенетичний аналіз 

виділених ізолятів з території Польщі показав їх належність до двох генетичних 

кластерів ЦВС 2a і ЦВС 2b, де ідентичність між ними склала 88,9% та 89,9%, а 

в межах кластерів на рівні 99,1% – 99,6% та 99,1% – 100% відповідно [9].  
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В зв’язку з цим постає питання з’ясувати наявність циркуляції 

цирковірусної інфекції в стадах диких свиней України, що має наукове 

значення та несе загрозу для галузі свинарства. 
Мета роботи – провести секвенування генетичних зразків цирковірусу 

свиней другого типу, виділених від диких свиней, та порівняти їх за 

філогенетичним аналізом з існуючими у світі ізолятами цього вірусу. 
Матеріали і методи досліджень. Патологічний матеріал від відстріляних 

диких свиней, був відібраний впродовж сезонів полювання 2001–2013 рр., й за 

погодженням Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України був 

переданий від Державних регіональних лабораторій ветеринарної медицини та 

ДНДІЛДВСЕ до лабораторії вірусних хвороб свиней ІВМ НААН.  
Попередньо патологічний матеріал на предмет детекції ДНК ЦВС 2 було 

досліджено методом ПЛР-РЧ за допомогою комерційних тест-систем 

виробництва «Ветбіохім», (м. Москва, Росія) у ВНДІВВіМ, м. Покров Росія у 

відповідності до договору про наукову співпрацю. Для секвенування повного 
геному цирковірусу другого типу було відібрано 23 зразки (ДНК ЦВС 2) з 

максимальним охопленням території України, а саме: 7 зразків з трьох районів 

Полтавської (Великобагачанський – 5, Диканський – 1, Глобинський – 1), 
2 зразки з двох районів Черкаської – (Чорнобаївський – 1, Звенигородський –
 1), 1 зразок з Косівського району Івано-Франківської, 2 зразки з двох районів 

Луганської (Новоайдарський – 1, Станично-Луганський – 1), 1 зразок з 

Краснопільського району Сумської, 1 зразок з Сокирянського району 

Чернівецької, 2 зразки з двох районів Донецької (Первомайський – 1, 
Добропільський – 1), 1 зразок з Бердянського району Запорізької, 1 зразок з 

Варвинського району Чернігівської, 1 зразок з Покровського району 

Дніпропетровської, 2 зразки з двох районів Житомирської (Коростенський – 1, 
Лугинський – 1), 2 зразки з двох районів Львівської (Золочівський – 1, 
Сокальський – 1) областей. Секвенування геному 23-х ізолятів цирковірусу 

свиней другого типу проводилии у Національному ветеринарному інституті м. 

Пулави, Польща за двома фрагментами праймерами CBB1-CBB2 і CSZ2-CBB3 
[5]. Філогенетичний аналіз був виконаний на основі DNAstar (Lasergene) і 

CLC ДНК Workbench (CLC біо). 
Результати досліджень та їх обговорення. З урахуванням попередніх 

результатів молекулярно-генетичних моніторингових досліджень щодо 

виявлення ДНК цирковірусу другого типу нами були відібрані 23 позитивні 

генетичні зразки. Походження зразків генетичного матеріалу цирковірусу 

другого типу від диких свиней, наведені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Походження зразків генетичного матеріалу цирковірусу другого типу 

від диких свиней, які передані для секвенування 
 

№ п
/п 

Походження зразків Результати 

Область Район ПЛР 
Секвено 

вано 

Назва ізоляту 
за філогенетичним 

деревом 
1 Полтавська Великобагачанський позитивний так PrVd_1wb UKR 
2 Полтавська Великобагачанський позитивний так PrVd_2wb UKR 
3 Полтавська Великобагачанський позитивний так PrVd_3wb UKR 
4 Полтавська Великобагачанський позитивний так PrVd_4wb UKR 
5 Полтавська Великобагачанський позитивний так PrVd_5wb UKR 
6 Полтавська Глобинський позитивний так PrGd_wb UKR 
7 Полтавська Диканьський позитивний так PrDd_wb UKR 
8 Черкаська Чорнобаївський позитивний так CrCd_wb UKR 
9 Черкаська Звенигородський позитивний так CrZd_wb UKR 
10 Ів.-Франківська Косівський позитивний так I.F.rKd_wb UKR 
11 Луганська Новоайдарський позитивний так LrNd_wb UKR 
12 Луганська Ст.-Луганський позитивний так LrVsl_wb UKR 
13 Сумська Краснопільский позитивний так SrKd_wb UKR 
14 Чернівецька Сокирянський позитивний так CrSd_wb UKR 
15 Донецька Первомайський позитивний так DkrPd_wb UKR 
16 Донецька Добропільський позитивний так DrDd_wb UKR 
17 Запорізька Бердянський позитивний так ZrBd_wb UKR 
18 Чернігівська Варвинський позитивний так CrVd_wb UKR 
19 Дніпропетров. Покровський позитивний так DprPd_wb UKR 
20 Житомирська Коростенський позитивний так ZrKd_wb UKR 
21 Житомирська Лугинський позитивний так ZrLd_wb UKR 
22 Львівська Золочівський позитивний так LrZd_wb UKR 
23 Львівська Сокальський позитивний так LrSd_wb UKR 

 
Відповідно до таблиці генетичний матеріал цирковірусу свиней другого 

типу було відібрано від диких свиней з територій 18 районів 12 областей 

України та у відповідності до договору про наукову співпрацю між Інститутом 

ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України  та  

Національним ветеринарним інститутом, Польща передано для повногеномного 

секвенування. 
Результати філогенетичного аналізу генетичного матеріалу цирковірусу 

свиней другого типу наведені на рисунку 1. 
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Рис. 1. Філогенетичне дерево, побудоване на основі послідовності повного 

геному 23 ізолятів цирковірусу другого типу, виділених від диких свиней з 

території України (позначені як …UKR). 
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Філогенетичний аналіз 23 зразків генетичного матеріалу цирковірусу 

другого типу виділених від диких свиней, що мешкали на території України, 
показав їх належність до двох генотипів цього вірусу, де 16 послідовностей 
(секвенованих зразків) належать до групи 1А/1В, дві послідовності – до групи 

1С, чотири послідовності до групи 2D. Таким чином кластерний розподіл 

секвенованих зразків від диких свиней показав їх наближеність та генетичну 

спорідненість з ізолятеми цирковірусу другого типу, що виділені серед 

поголів'я свійських свиней в інших країнах світу.  
Зокрема ізоляти, що виділені з територій: Первомайського та 

Добробільського районів Донецької області (DkrPd_wb UKR, DrDd_wb UKR), 
Лугинського та Коростенського районів Житомирської області (ZrLd_wb UKR, 
ZrKd_wb UKR), Чорнобаївського та Звенигородського районів Черкаської 
області (CrCd_wb UKR, CrZd_wb UKR), Краснопільського району Сумської 

області (SrKd_wb UKR),  Станично-луганського та Новоайдарського районів 

Луганської області (LrVsl_wb UKR, LrNd_wb UKR), Варвинського району 

Чернігівської області (CrVd_wb UKR), Великобагачанського району 

Полтавської області (PrVd_4wb UKR, PrVd_3wb UKR, PrVd_5wb UKR, 
PrVd_1wb UKR, PrVd_2wb UKR), Косівського району Івано-Франківської 

області (I.F.rKd_wb UKR), входять до  групи 1АВ кластеру РCV2b та генетично 

наближені до ізолятів, що виділені на території Польщі, Китаю, В'єтнаму, 

Франції, Угорщини, Нідерландів у той час як ізоляти, що виділені з територій: 

Бердянського району Запорізької області (ZrBd_wb UKR) та Диканського 

району Полтавської області (PrDd_wb UKR) входять до  групи 1С цього ж 

кластеру та генетично наближені до ізолятів, що виділені на території Данії, 

Китаю, Польщі, В'єтнаму, Нідерландів, Індії, Бельгії та Сербії. 
Ізоляти, що виділені з території Золочівського та Сокальського районів 

Львівської області (LrZd_wb UKR, LrSd_wb UKR), Сокирянського району 

Чернівецької області (CrSd_wb UKR), Покровського району Дніпропетровської 

області (DprPd_wb UKR) входять до  групи 2D кластеру  РCV2а та генетично 

наближені до ізолятів, що виділені на території Франції, Канади, Угорщини, 

Польщі, Китаю. І лише 1 ізолят, що походив з території Глобинського району 

Полтавської області (PrGd_wb UKR) не був кластеризований. 
Слід відмітити, що відомості щодо присутності цирковірусної інфекції 

свиней на території України, як і країн колишнього СРСР, відносяться на 

початку 2000 років [3]. З цього недавнього, в епізоотологічному відношенні, 

часу зазначена інфекція стрімко поширилася у свинарські господарства різних 

типів, в тому числі і до при приватного сектору, з проявом «синдрому 

мультисистемного виснаження». В сучасних умовах ведення свинарства 
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захворювання свиней на цирковіроз превалює більш ніж у 90% господарств 

України, а серопревалентність свійських свиней в господарствах окремих 

областей сягає 95,24% [10], а диких свиней – 31,51% [4, 11].  
Отже, окрім визначеної серопревалентності диких свиней України до 

цирковірусу свиней другого типу, проведеними нашими науковими 

дослідженнями підтверджено наявність циркуляції цього вірусу у цих 

представників дикої фауни. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, результати 

проведених молекулярно-генетичних досліджень показали, що ізоляти 

цирковірусу другого типу, що виділені від диких свиней України за 

філогенетичним аналізом близькоспоріднені з ізолятами виділеними з інших 

країн.  
Ізоляти, що виділені з територій Донецької (DkrPd_wb UKR, DrDd_wb 

UKR), Житомирської (ZrLd_wb UKR, ZrKd_wb UKR), Черкаської (CrCd_wb 
UKR, CrZd_wb UKR), Сумської (SrKd_wb UKR Луганської (LrVsl_wb UKR, 
LrNd_wb UKR), Чернігівської (CrVd_wb UKR), Полтавської (PrVd_4wb UKR, 
PrVd_3wb UKR, PrVd_5wb UKR, PrVd_1wb UKR, PrVd_2wb UKR), Івано-
Франківської (I.F.rKd_wb UKR) областей, генетично більш наближені до  

ізолятів групи 1АВ кластеру РCV2b, що циркулюють серед поголів'я свійських 

свиней на території Польщі, Китаю, В'єтнаму, Франції, Угорщини, Нідерландів, 

а ізоляти, що виділені з територій Запорізької (ZrBd_wb UKR) та Полтавської 

(PrDd_wb UKR) областей генетично наближені до  ізолятів групи 1С цього ж 

кластеру, що циркулюють на території Данії, Китаю, Польщі, В'єтнаму, 

Нідерландів, Індії, Бельгії та Сербії. 
Решта ізолятів, що виділені з території Львівської (LrZd_wb UKR, 

LrSd_wb UKR), Чернівецької (CrSd_wb UKR), Дніпропетровської (DprPd_wb 
UKR) областей входять до групи 2D кластеру РCV2а та генетично наближені до 

ізолятів, що виділені на території Франції, Канади, Угорщини, Польщі, Китаю. 
Враховуючи вищевикладені дані в перспективах подальшої наукової 

роботи необхідно зосередити особливу увагу на доведенні факту передачі 

ізолятів цирковірусу другого типу від свійських свиней до диких свиней і в 

зворотньому напряму з залученням  філогенетичного аналізу. 
 
Автор статті висловлює глибоку вдячність дирекції Національного 

ветеринарного Інституту м. Пулави, Польща, та його співробітниці К. Подгорській за 

допомогу в проведенні секвенування ізолятів та їх філогенетичній оцінці. 
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ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛНОГО ГЕНОМА ОБРАЗЦОВ ДНК 

ЦИРКОВИРУСА ВТОРОГО ТИПА, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ДИКИХ СВИНЕЙ В 

УКРАИНЕ / Cытюк М.П. 
 
В статье приведены результаты научных исследований по секвенированию полного 

генома 23 изолятов цирковируса свиней второго типа. Для детекции ДНК цирковируса 

свиней второго типа использовали лично разработаны праймеры: ЦВС 2 F – 
GCCACAGCCCTAACCTATGA, ЦВС 2 R – TCAGCCAAAGCTGATTCCTT, ЦВС 2 P FAM –

CTACTCCTCCCGCCATACAA – BHQ1. Секвенирование генома проводили в Национальном 

ветеринарном институте г. Пулавы, Польша, по двум фрагментам праймерами CBB1-CBB2 
и CSZ2-CBB3. Выявлено принадлежность изолятов цирковируса второго типа к двум 

генотипам – первому и второму и группам 1А, 1В, 1С, 2D в пределах этих двух генотипов. 
Ключевые слова: цирковирус второго типа, дикие свиньи, молекулярно-генетические 

исследования. 
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PHYLOGENETIC ANALYSIS OF THE COMPLETE GENOME OF SECOND-
TYPE CIRCOVIRUS DNA SAMPLES IDENTIFIED FROM WILD PIGS IN UKRAINE / 
Sytiuk M. 

 
Introduction. Circovirus infection of pigs is caused by circovirus of the second type, which 

in terms of epizootology is common on all continents of the world.  
The goal of the work. Тo carry out sequencing of genetic samples of circovirus of pigs of 

the second type isolated from wild pigs and to compare them by phylogenetic analysis with the 
existing isolates of this virus. 

Materials and methods. For sequencing of the complete genome of circovirus of the second 
type, 23 samples were selected with maximum coverage of the territory of Ukraine – 18 districts of 
12 oblasts.  Sequencing of the genome of 23 isolates of porcine circovirus of the second type was 
performed at the National Veterinary Institute in Pulawy, Poland on two fragments of primers 
CBB1-CBB2 and CSZ2-CBB3. Phylogenetic analysis was performed based on DNAstar 
(Lasergene) and CLC DNA Workbench (CLC bio). 

Results of research and discussion. According to the results of the research 23 samples 
genetic material were suitable for sequencing of the whole genome of circovirus of the second type.  

Phylogenetic analysis of 23 circovirus isolates of the second type showed that the strains 
isolated from Ukrainian wild pigs belong to both CVS 2 genotypes, where 16 sequences belong to 
group 1A/1B, two sequences to group 1C, four sequences to group 2D. Thus, the cluster distribution 
of sequenced samples from feral pigs showed their proximity and genetic affinity with circovirus 
isolates of the second type isolated in other countries. Thus, in addition to the determined 
seroprevalence of wild pigs of Ukraine to the circovirus of pigs of the second type, our scientific 
research also confirmed the presence of circulation of this virus in these representatives of wild 
fauna. 

Conclusions and prospects for further research. Thus, the results of molecular genetic 
studies showed that isolates of circovirus of the second type isolated from wild pigs of Ukraine by 
phylogenetic analysis are closely related to isolates isolated from Canada, Japan, China, Vietnam, 
Taiwan, France, Hungary, Poland, the Netherlands, Serbia. 

Given the above data, in the perspective of further scientific work it is necessary to focus on 
proving the fact of transmission of circovirus isolates of the second type from domestic pigs to feral 
pigs and vice versa with the involvement of phylogenetic analysis. 

Keywords: circovirus type 2, wild boars, molecular genetic studies. 
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