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Кіріспе

Вирустардың репродукциясы - вирустық бөлшектердің 
сезімтал жасушаларда көбею процесі. Патогендігі жоғары 
дәрежедегі вирулентті вирустар ғана көбеюге 
қабілетті."Репродукция"термині латынның "production" -
өндіріс деген сөзінен шыққан. Шынында да, вирустардың 
көбею процесі тірі организмдердің бинарлы жасушалық 
бөлінуінен түбегейлі ерекшеленеді. Бұл зауыттық конвейерде
жүретін процесті еске түсіреді. Вирус жұқтырған жасуша
ішіндегі вирустың көбею процесі вирустың өмірлік циклі деп
аталады. РНҚ вирустарының көбею циклі 4-8 сағатқа, ал ДНҚ 
вирустарында 12-24 сағатқа созылады.



Вирустардың көбею кезеңдері.
1-жасушадағы вирионның адсорбциясы; 
2-вирионның жасушаға виропексис арқылы енуі;
3 -жасуша вакуоласындағы вирус;
4 - вирус вирионы шешінуі; 
5 - вирустық нуклеин қышқылының репликациясы; 
6 - жасуша рибосомаларында вирустық ақуыздардың синтезі;
7 - вирионның пайда болуы; 
8 -вирионның жасушадан бүршіктену арқылы шығуы.



Вирустың көбеюінің жалпы
заңдылықтары

Вирустар өздігінен көбеюге қабілетті
емес. Вирустық ақуыздардың синтезі
және вирустық геномның көшірмелерін 
көбейту қабылдаушы жасушаның 
биосинтетикалық процестерімен
қамтамасыз етіледі. Вирустарға 
репродукцияның дизъюнктивті
(ажыратылған) түрі тән. Бұл вирус 
жұқтырған жасушамен әрекеттескенде 
жүзеге асырылады. Бұл жағдайда ақуыз 
молекулалары мен нуклеин 
қышқылдары бір-бірінен бөлек түзіледі. 
Осыдан кейін еншілес популяциялардың 
жиналуы басталады.



Вирустың көбею ерекшеліктері вирустық геномның түріне
байланысты. Алайда, вирустың көбеюінің бірқатар жалпы
заңдылықтары бар: 
1. Тұмау вирустары мен ретровирустардан басқа РНҚ молекуласы бар 
барлық вирустар жасуша цитоплазмасында көбейеді. Ретровирустар
мен тұмау вирустарының геномдары көбею кезінде негізгі жасуша
ядросына енеді.
2. Құрамында ДНҚ молекуласы бар барлық вирустар, шешек вирусынан
басқа, жасуша ядросы мен цитоплазмасында көбейеді. Вирустық 
нуклеин қышқылдарының транскрипциясы мен репликациясы ядрода
жүреді, ал цитоплазмада вирустық ақуыздардың берілуі және қыз 
вириондарының жиналуы жүреді. Шешек вирусы тек жасуша
цитоплазмасында көбейеді.
3. Нуклеокапсидті ақуыздарды синтездеу процесі бос 
полирибосомаларда жүреді (мембранамен байланысты емес). 
Суперкапсидті ақуыздарды синтездеу процесі мембраналармен
байланысқан рибосомаларда жүреді.
4. Жеке вирустардың ақуыздары түзілгеннен кейін протеолитикалық 
процесске ұшырайды (кесу немесе бөліну).



Жасуша мембранасындағы адсорбция

Вирионның жасуша мембранасына адсорбциясы вирустық ақуыздың
(антирецептордың) жасуша рецепторларымен әрекеттесу жолымен
жүреді. Әрбір вирус үшін жасуша мембранасында белгілі бір рецепторлар
бар, олар онымен байланысады. Химиялық табиғаты бойынша вирусты
бекітетін рецепторлар мукопротеин немесе липопротеин болуы мүмкін.
Жасуша рецепторларын тануды вирионның капсидті немесе
суперкапсидті ақуыздары жүзеге асырады.

Вириондардың антирецепторлары-бұл ақуыздар. Олар тікенектер, 
жіптер, саңырауқұлақ тәрізді құрылымдар түрінде болуы мүмкін.

Адсорбция процесінде электр зарядтары үлкен рөл атқарады. 
Вирустар әдетте теріс жұқтырады, ал жасуша қабырғасының бөліктері оң.

Адсорбция процесі бес-тоқсан минутты алады. Бір жасушаның
бетіндегі нақты рецепторлардың саны 104 -105.



Рецептор арқылы эндоцитоз арқылы вирустың ену
схемасы.Вирустың көбеюі - рецептор арқылы 

эндоцитоз арқылы вирустың ену схемасы.

1.Вирон.
2. Жасуша.
3. Эндосома.
4. Ядро.



Жасушаға ену

Вирустың жасушаға ену жолы вириондағы қабықтың болуына
байланысты. Екі жол бар:вирустық мембрананың жасуша
мембранасымен бірігу жолы, рецептор арқылы эндоцитоз жолы.

Суперкапсидті жасуша мембранасымен біріктіру арқылы
мембраналық вирустар жасушаға енеді. Бұл процесс синтездің нақты 
ақуыздарының болуына байланысты. Бұл жағдайда нуклеоксидтің
жасуша цитоплазмасына шығуы байқалады.

Рецептор арқылы эндоцитоз арқылы жасушаға вируссыз вирустар
енеді. Бастапқыда вирион жасуша бетінде орналасқан нақты 
рецепторлармен байланысады. Содан кейін жасуша мембранасының 
инвагинациясы (интрузиясы), эндосомалардың пайда болуы
(жасушаішілік вакуольдер) және олардың лизосомалармен қосылуы 
байқалады. Соңында жасуша цитоплазмасындағы вирустық геном 
эндосомадан босатылады.



Депротеинизация

Депротеинизация процесін (вирустық
нуклеин қышқылын босату – вирустың ыдырауы) 
жасушаның протеолитикалық ферменттері
(протеаздар мен липазалар) жүзеге асырады.

Бұл процестің мәні-капсидтерді (вирустық
мембраналарды) алып тастау. Вирустың 
шешінуінің соңғы өнімдері-өзектер, 
нуклеокапсидтер, нуклеин қышқылдары. Соңғы 
өнім ретінде кейбір вирустар ішкі вирустық 
ақуызға байланысты нуклеин қышқылдарымен 
ұсынылған. Депротеинизация кезеңінен өткеннен 
кейін вирусты жасуша культурасынан оқшаулау 
мүмкін емес. Бұл позиция көлеңкелі фаза немесе
Эклипс фазасы (тұтылу) деп аталады. Осы 
кезеңде вирус вирион ретінде өмір сүруді
тоқтатады.



Вирус компоненттерінің синтезіВирус компоненттерінің синтезі вирустық нуклеин 
қышқылдарының репликациясынан және вирустық ақуыздардың синтезінен тұрады. 
Репликация деп матрицалық синтез арқылы өтетін ДНҚ немесе РНҚ ферментативті
синтезіне негізделген нуклеин қышқылдарының, Гендердің және хромосомалардың өзін-
өзі көбейту процесі түсініледі[1].Еншілес вириондардың компоненттерін синтездеу орны
геномның түріне байланысты:ДНҚ бар вирустарда генетикалық ақпаратты енгізу жол
бойында жүреді:
• ДНҚ → транскрипция → иРНҚ → аударма → ақуыз;
• у + РНҚ бар вирустардың генетикалық ақпаратын жүзеге асыру транскрипция сатысыз

жүреді: + - РНҚ → аударма → ақуыз;
• теріс геномы бар РНҚ бар вирустарда генетикалық ақпаратты схема бойынша жүзеге

асыру: минус-РНҚ → транскрипция → иРНҚ → аударма → ақуыз.
• РНҚ бар третровирустар-ақпаратты берудің келесі жолымен жүреді:
• РНҚ → кері транскрипция → ДНҚ → транскрипция → иРНҚ → аударма → ақуыз.



Вирустық мембрананы жасуша мембранасымен
біріктіру арқылы вирустың жасушаға ену

схемасы.Вирустың көбеюі-вирустық мембрананы
жасуша мембранасымен біріктіру арқылы вирустың 

жасушаға ену схемасы.

1. Вирион. 2. Инфекцияланған жасуша.3. 
Ядро.



Еншілес вириондарды қалыптастыру

Еншілес вириондарын жинау вирустық нуклеин қышқылдары мен 
ақуыздарды тану және олардың бір-бірімен өздігінен қосылуы кезінде
ғана мүмкін болады. Нуклеин қышқылы мен жай реттелген
вирустардың ақуыздары эндоплазмалық ретикулумның 
мембраналарында өзара әрекеттеседі, нәтижесінде реттелген
құрылым пайда болады.Күрделі реттелген вирустар көп сатылы
құрастырумен сипатталады. Бастапқыда олардың нуклеин 
қышқылдары нуклеокапсидтер түзетін ішкі ақуыздармен әрекеттеседі. 
Содан кейін нуклеокапсидтер жасуша мембранасының ішкі жағында 
мембраналық вирустық ақуыздармен өзгертілген аймақтардың астына
орналасады. Нәтижесінде жүреді самосброска вирионов. Жасушада
пайда болған жетілген вириондардың саны 10-нан 10000-ға дейін және
одан да көп өзгереді.



Вириондардың шығуы

Еншілес вириондарын жасушадан шығару екі жолмен жүзеге
асырылуы мүмкін:
• жарылыс-жасуша лизисімен;
• Бүршіктену арқылы.

Жасуша лизисінің жолы жасушаның жойылуымен тығыз
байланысты. Бұл суперкапсидті қабығы жоқ (суперкапсид) вируссыз
вирустарға тән.

Бүршіктену арқылы шығу қабық вирустарына тән. Бұл жағдайда 
хост жасушасы біраз уақыт өміршеңдігін сақтайды. Құрамында 
суперкасид бар вирустар 2-6 сағат ішінде шығарылады. Бастапқыда 
суперкапсидті ақуыздар мембрананың сыртқы бетіне жасуша
ақуыздарын ығыстыратын ерекше шыбықтар түрінде орнатылады. 
Содан кейін нуклеокапсид модификацияланған жасуша
мембранасынан өтіп, суперкапсид түзеді.



Жасуша бетіндегі вирионды
адсорбциялау процесінің сызбасы

1. Вирион. 2. Жасушалық рецептор. 
3. Бекіту ақуызы 4. Жасуша

мембранасы



Қорытынды

• Қорытындылай келе, вирустардың клетка құрылымды
микроорганизмдерден айырмашылығы бинарлы
бөлінуге қабілетсіз, өздігінен репликацияланушы түрлер
болып табылады. Вирустар тек тірі клеткаларда ғана
репродукцияланады. Вирустардың репродукциясы –
бірнеше сатыдан тұратын, вирус бөлшектерінің жаңа
ұрпағы пайда болатын күрделі кешенді процесс.
Репродукция процесі белгілі бір кезектескен
құбылыстармен жүретін 3 фазадан тұрады. Клетканы
зақымдау үшін бір ғана вирустық бөлшектің енуі
жеткілікті болады, ал клеткада қайта түзілген
вирустардың саны жүздеп, мыңдап саналатын болады.


