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Кіріспе

Вирустар - өз алдына көбеюге 

қабілетсіз, тек тірі клеткаларда 

тіршілік ететін клетка ішілік 

облигатты паразиттер. Вирустар екі 

альтернативтік күйде кездеседі:

клетка ішілік –вирус және клетка 

сыртылық –вирион.



Вирустардың алуан түрлігі

Қазіргі кезде бактериялардың вирустары 

(бактериофагтар), саңырауқұлақтардың, 

өсімдіктер мен жануарлардың және адам 

организмінің вирустары белгілі. Вирустар 

алуан түрлі және барлық жерде кездеседі. 

Адам мен жануар врустары басқа 

вирустармен салыстырғанда ең көп 

зерттелген. Олардың көпшілігі емдеудің 

ауырлығымен және өліммен сипатталады. 

Адам вирустары: шешек, тұмау, полиомиелит 

және т.б. Жануар в рустары: құтыру, аусыл, 

туберкулез және т.б.



Вирустардың микроорганизмдерден 

айырмашылықтары:

• Вирус бөлшектерінің мөлшерінің ең кішісі –

20-30 нм, ірілері – 300-400 нм.

• Клетка құрылымының болмайтындығы.

• Тіршілік ету формасы – облигатты клетка 

ішілік паразиттер.

Тіршілікте қайталанбайтың вирустардың 

қасиеттері:

• Құрамында нуклеин қышқылының бір түрінің 

ғана болуы.

• Вирустарда автономды зат алмасу процесінің 

болмауы.

• Вирустардың шашыранды жолмен көбеюі.



Қазіргі кезде вирус 

тұқымдастарының саны 55-тен 

артық. Вирустардың көпшілігі 

әлі бір жүйеге келіп 

реттелмеген. Адамдар мен 

жануарлардың 19 тұқымдасы 

белгілі. Оларды жетеуі ДНҚ-

лы, ал ок екісі РНҚ-лы 

вирустар.



ДНҚ-сы бар 7 тұқымдастығы белгілі

Poxviridae

Herpesviridae

Hepadnaviridae

Adenoviridae

Papovaviridae

Parvoviridae

Iridoviridae



Poxviridae. Бұл тұқымдастың вирустары өте үлкен, 

мөлшері жағынан бактерияларға жақын. 

Поксовирустар құрамында 30-ға жақын құрылымдық 

ақзаттар, ДНҚ-на тәуелді РНҚ полимеразасы бар,  

нәсілдік аппараты екі жіпшелі ДНҚ-ның бір 

молекуласынан тұрады. Поксвирустардың екі 

тармағы: Chordopoxvirinae

Enteropoxvirinae. Chordopoxvirinae 6 туыстыққа 

бөлінеді: Orthopoxyvirus,Parapoxvirus, Avipoxvirus, 

Leporipoxvirus, Suipoxvirus, Capripoxvirus

Herpesviridae тұқымдастығы герпесвирустар. 

Герпесвирустар облигатты кең таралған. Вирустың сыртқы 

пішіні икосаэрге ұқсас куб тәрізді, капсиді 162 капсомерден 

тұрады. Оның үш тармағы бар: Alphaherpesvirinae – бұларға 

адамда болатын жай ерпес вирусы, жеңіл шешек вирусы 

және. Т.б.

Betaherpesvirinae – адам және тышқан цитомегаловирустары 

жатады және сілекей бездерінде кездеседі.

Gammaherpesirinae – тек лимфоциттерде өсіп-жетілетін 

Эпштеин-Барр, Марек ауруының вирусары.



Hepadnaviridae – бұл топқа жататын вирустар 

адамның бауыр ауруының «В» вирусы және 

т.б. жануарлардың. Бұл вирустардың өсіп-

өнетін жері бауыр клеткаларының ядросы. 

Вирион мөлшері 50 нм, сфера пішінді .

Iridoviridae тұқымдастығына кіретін вирустар 

түрі куб тәрізді, мөлшері 130 нм. Вирустар 

клетканың цитоплазмасында өсіп-жетіледі.

Adenoviridae тұқымдастығының 

вирустары куб тәрізді симметриядан 

тұрады, 252 капсомер бар, үлкендігі 70-

90 нм, қабықшасы бар. Аденовирустар 

адамға, жануарларда, құстарда ауру 

туғызады. Оның 90-нан аса вирустар 

түрі бар. Екі туыстығы бар: 

Mastadenovirus, Aviadenovirus.



Papovaviridae тұқымдасының сыртқы 

қабықша болмайды, пішіні куб тәрізді, 

капсидте 72 капсомер бар, оның үлкендігі 45-

55 нм. Құрамында 7-ге дейін құрылымдық 

белоктар бар. Жай өтетін созылмалы ауру 

қоздырады. Кейде қатерлі ісік ауруын 

қоздырады. Туыстастықтары: Papillomavirus 

– вирус адам мен мал сүйелін туғызады.

Polyomavirus 

Parvoviridae өте кішкене болатын 20 нм 

вирустар. Пішіні куб тәрізді, капсидінде 32 

капсомері бар. Үш туыстығы бар: Parvovirus –

созылмалы ауру қоздырып, организмде ұзақ 

сақталады, Dependovirus – аденовирустар бар 

жерде ғана өсетін жетілмеген вирустар,

Densovirus шыбын-шіркей вирустары.



РНҚ-лы вирустар үлкен топтан тұратын вирустар. Оларға 

12 тұқымдастық кіреді

Picornaviridae

Enterovirus

Calicividae

Birnaviridae

Paramyxoviridae

Orthomyxoviridae

Rhabdoviridae

Bunyaviridae

Arenaviridae

Retroviridae

Reoviridae

Coronaviridae



Picornaviridae тұқымдастығындағы вирустар пішіні 

куб тәрізді, қарапайым вирус, вириондарының 

үлкендігі 20-30 нм болатын вирустар. Вирустар 

цитоплазмада өсіп-жетіледі. Туыстастықтары: 

Enterovirus – ішкі ас қорыту жүйесінде болатын, адам 

энторовирустары, полиовирустар, ЕСНО, Коксаки 

вирустар жатады; Cardiovirus туысына 

энцефаломиокардит, Менго вирустар жатады;

Rhinovirus туысына ірі қара риновирустар жатады; 

Aphtovirus туысына аусыл ауруының  вирусы жатады.

Calicividae тұқымдасы өте қарапайым 

вирустар, вирион мөлшері 20-30 нм, 

куб тәрізді. Сыртқы жағында ойықша 

келген ішке кіріп тұратын жерлері бар.

Togaviridae тұқымдастығына вирустар 

күрделі вирустар. Туыстықтары: 

Alphavirus, Rubivirus, Restivirus, 

Flavivirus.



Birnaviridae тұқымдастығына жаңадан 

белгілі болған РНҚ бар вирустар жатады. 

Вирус куб тәрізді симметриялы, капсидінде 

92 капсомер бар, вирион мөлшері 50-70 нм 

қарапайым вирус. Coronaviridae

тұқымдастығы олардың сыртында шығып 

тұратын тікенекшесі болады. Вирион 

мөлшері 80-130 нм, спиральге ұқсас 

симметриядан тұрады. Адам мен жануар 

вирустарын қоздырады. Paramyxoviridae тұқымдастығы күрделі вирус, 

вирион мөлшері 150-300 нм, пішіні спиральді 

симметриялы. Вирустардың құрамында 5-7 дейін 

полипептид бар. Үш туыстыққа бөлінеді:

Paramyxovirus туысына Ньюкасл ауруының 

вирусы, паротит, парагрипп вирустары жатады;

Morbillivirus ет қоректілер, ірі қара обасының 

вирустары жатады; Pneumovirus туысы тыныс 

ауруларының вирусы.



Orthomyxoviridae тұқымдасына тұмау аруының 

вирустары жатады. Вирустары тыныс жолдарының 

кілгейлі қабығында өсіп-жетіледі. Олардың пішіні 

сфера, сопақша, спиральді симметриялы, вирион 

мөлшері 50-150 нм болатын вирус. Бұл вирустар 

өзгеріп отыратын сол себепті тұмаумен күресу 

қыйын. Rhabdoviridae тұқымдасының 

вирустарының пішіні оқ тәрізді , үлкендігі 130-180 

нм болатын вирустар. Бұл омыртқалы және 

омыртқасыз, өсімдік вирустарының үлкен тобы. 

Екі туыстығ бар: Vesiculovirus, Lissavirus.

Bunyaviridae үлкен тұқымдастық оған 250 түрлі 

вирус жатады. Пішіндері сфера, спиральді 

симметриялы, вирион мөлшері 90-100 нм күрделі 

вирустар. Вирус геномы сақиналы үзілмелі.

Bunyavirus туысына 150-ге жуық вирус бар; 

Phlebovirus туысына шіркей безгек ауруының 

вирусы; Nairovirus Қырымда пайда болған безгек, 

Найроби ауруының вирусы; Uukuvirus туысына 

Укуниеми вирусы жатады.



Arenaviridae тұқымдасына жататын вирустардың ішкі 

жағында құм тәрізді түйіршіктер бар. Вириондардың 

пішіні әр түрлі, вирион мөлшері 50-60 нм. Белгілі бір 

аумақта ғана тарайтын аса қауіпті жұқпалы аурулар 

таралады. Оған хориоменингит вирусы, безгек 

ауруының, Ласса, Парана, Пичинде вирустары жатады.

Retroviridae тұқымдасына жататын вирустар сфера 

пішінді, спираль тәрізді симметрия, үлкендігі 80-100 нм. 

Вирустардың көбеюі генетикалық хабар РНҚ-тан ДНҚ-

ға қарай жүреді.

Reoviridae тұқымдастығына вирион мөлшері 70 нм, 

спиральді симметриялы. Реовирустар геномының 

ерекшелігі РНҚ-лы екі жіптен және 10-12 бөліктен, 

геномы теріс жіпті РНҚ-нан тұрады.

Реовирусттардың туыстастығы: Reovirus туысына 

адам, маймыл, ит, құыс реовирустар жатады;

Orbivirus туысына омыртқалылар вирустары 

жатады; Rotavirus туысына жаңа туған бала мен 

мал диарея вирустары жатады.



Вирустардың жаңа түрлері

Коронавирус ауруының пандемиясы 2019 жылы, 

желтоқсан айының ортасында

орталық Қытайда орналасқан Хубэй

провинциясына кіретін Ухань қаласының Хуанань

жануар мен теңіз өнімдері базарында болған

тұрғындары түсініксіз пневмонияға шалдыққаны

анықталған кезден басталды.

Осыдан кейін Қытай ғалымдары коронавирустың жаңа

түрін анықтады — SARS-CoV-2. Оның генетикалық

құрылымы ауыр жіті респираторлы синдромды

(атипті пневмония деген атаумен танымал) 

қоздыратын SARS-CoV вирусына 70% ұқсайтыны

белгілі болды. Осылайша олар карта құрып, жаңа

вирустың генетикалық құрылымын анықтады.



Клиникалық белгілері COVID-19-дың ең жиі тараған

белгілеріне дене қызуының жоғарылауы, құрғақ

жөтел және шаршағыштық жатады. Сирек белгілеріне

буын мен бұлшықеттердегі ауру сезімі, мұрынның

бітуі, бас ауруы, конъюнктивит, тамақтың ауруы, 

диарея, иіс және дәм сезудің жоғалуы, саусақтар мен 

бармақтар терісінің түсінің өзгеруі мен бөртпелерді

жатқызуға болады. Бұл белгілер біртіндеп дамиды

және айқын болмайды. Кейбір инфицирленген

адамдарда ауру жеңіл клиникалық белгілермен өтеді.



2015 жылы француз ғалымдары Жан-Мишел Клаври

мен Шанталь Абергель Сібір мұздығынан тапқан

жаңа вирус тапқан. Бұл вирустың өмір сүргеніне

отыз мың жылдан асқан. Зертханаға алып келіп

зерттеу жасаған ғалымдар аталған вирустың адам

ағзасына аса қауіпті екенін анықтаған. Тоқсаныншы

жылдары орыстың солтүстік өңіріне жүргізілген

зерттеу нәтижесінде ғана ғасыр бойы тығылып

жатқан Mimivirus пайда болғаны жарияланды. 

Мимивирустардың қарапайым бактерия мен 

виурстан айырмашылығын ғалымдар былай

түсіндіреді: ең жұқпалы әрі ем жоқ дерт ЖИТС-тің

вирусы 9 гендік клеткадан тұратын болса, 

мимивирус 1200 геннен тұрады. Бұл тіпті емі түгілі, 

ол аурудың қандай болатынын ойлаудың өзі

қорқынышты екенін айтады.



Франция мен ресей ғалымдары Чукоткадағы Колыма 

өзенінің табанынан көне вирусты тапты. 30 метр 

тереңдіктен табылған алып вирус өзен табанындағы

мәңгілік мұздықта сақталған. Ғалымдардың сөзіне

қарағанда, жаңадан табылған бұл вирус жер бетінде

табылған ең алып вирус болып табылады екен. 

Pithovirus sibericum деп аталатын вирустың пайда

болуы шамамен 30 мың жылға жуықтайды. Вирустың

ұзындығы 1,5, ал ені 0,5 микрометрге дейін жеткен. 

Жаңадан табылған питровирустың тағы бір

ерекшелігі оның бойында генетикалық

материалдардың көптігінде, яғни 500-ге жуық геннің

бары екені анықталып отыр. Pithovirus sibericum

вирусының адам үшін де, жануарлар үшін де қауіпті

емес. Ол вирус тек тірі амеба клеткаларына ғана

жұғады. 



Нуклеин 
қышқылының түріне 

қарай

Суперкапсидтің 
болуына

Вирионның 
мөлшеріне, 

құрылысының типіне, 
капсомер санына

Нуклеин 
қышқылының 

құрылысына және 
геном стратегиясына

Патогенділік берілу 
әдісі, экология

Вирустардың классификациясының 

принциптері

Нуклеин 
қышқылының түріне

Вирионның 
мөлшеріне, 

құрылысының 
типіне, капсомер 

санына

Суперкапсидтің 
болуына

Нуклеин 
қышқылының 

құрылысына және 
геном стратегиясына

Патогенділік және 
берілу, экология



Нуклиен қышқылының түріне 

қарай екіге жіктеледі:

ДНҚ 
(дезоксорибонуклеин 

қышқылы) РНҚ (рибонуклеин 
қышқылы)



Құрамында ДНҚ кіретін 

вирустардың генетикалық 

материалы ретінде ДНҚ 

қызмет етеді. Вирустардың 

барлық белоктары туралы 

ақпарат ДНҚ-да кодталған.



ДНҚ-лы вирустардың нуклеин қышқылының типтері

Вирустар ДНҚ типтері Шартты белгілері

Парвовирустар Біржіршелі сызықты 

шұбырынды

Фаг Х 174 Біржіпті сақиналы

Аденовирустар, герпесвирустар, 

Фаг Т 17

Қосжіпті сызықты шұбырынды

Фаг Т 5 Қосжіпті шұбырынды бір үзік

Шешек вирусы Қосжіпті, екі жақ шеті бітеу

Паповирустар, гүл 

капустасының теңбіл вирусы

Қосжіпті, сақиналы,

бұрандамалы

Гепатит вирусы В Қосжіпті, сақиналы, бір 

бөлігінде бір жіпті



Құрамында РНҚ болатын 

вирустарда ДНҚ жоқ. 

Бұлардың генетикалық 

ақпараты РНҚ-да сақталады. 



Бір жіпшелі РНҚ-сы бар вирустар 2 топқа 

жіктеледі. Бірінші топқа РНҚ-сы информациялық 

функциясын атқаратын вирустар жатады. 

Д.Балтимор 1971 жылы мұндай РНҚ-ны + 

таңбамен белгілеуді ұсынған. Мұндай вирустарды 

плюс жіпшелі немесе позитивті геномды вирустар 

деп атайтын болды. Екінші топқа минус жіпшелі 

немесе негативті геномды вирустар жатады. 

Мұндай вирустардың РНҚ-сы информациялық 

функциясын атқармайды. Бірақ мұндай вирустарда 

транскриптаза ферменті болады, оның көмегімен и-

РНҚ клетка иесінде синтезделеді. Минус жіпшелі 

РНҚ плюс жіпшелі РНҚ-дан айырмашылығы оның 

инфекциялық қасиеті жоқ. Плюс жіпшелі РНҚ-ның 

шетінде ерекше құрылымы бар.



Вирустар РНҚ типі Шартты белгілер

Пикарновирустар, 

парамиксовирстар, 

рабдовирустар, тогавирустар

Бір жіпті шұбырынды

Ортомиксовирустар, 

аренавирустар, теңбіл вирустар

Үзік (фрагментті) біржіпті

Буньявирустар Үзік (фрагментті) бір жіпті 

сақиналы

Реовирустар, өсімдік ісік 

жарасының вирустары, 

бунақденелілердің

цитоплазмалық полиядроз 

вирустары

Үзік (фрагментті) қосжіпті

Ретровирустар Шұбырынды біржіпті, геномы 

қосплоидты

РНҚ-лы вирустардың нуклеин қышқылдарының типтері



Вирион - құрамында барлық 

құрылымдық элементтері –капсид, 

нуклеин қышқылы, белоктар мен 

ферменттер болады. Сыртқы пішініне 

қарай вириондар дөңгелек, икосаэдр, 

шыбық жіп, сперматозрид секілді 

болып бөлінеді. Көлемі бойынша 

нанометрмен өлшенеді. Оларды ұсақ –

50 нм кем, орташа – 150 нм кем, үлкен 

– 400 нм кем деп бөлуге болады. Ең 

ұсақ вирустар 18-20 нм, үлкен 

вирустардың ұзындығы 450нм, 

жуандығы 260 нм-ге дейін жетеді.

Вирионның мөлшеріне, құрылысының 

типіне, капсомер санына



Капсомерлердің орналасуына қарай вирус 

капсидтері екі түрлі симметрия құрайды.

Спираль тәрізді 

симметрия 

Куб тәрізді

симметрия 



Спираль тәрізді симметрияда капсомерлер 

нуклейн қышқылының спиралін орап 

орналасады да онымен байланысып отырады. 

Мұндайда нуклеин қышқылын бөліп алу 

үшін барлық капсидті түгел бұзады. Спираль 

тәрізді симметриямен көпшілік өсімдіктер 

вирустары және РНҚ-лы корона-, ортомиксо-, 

парамиксо-, рабдовирустар құрастырылған.

Куб тәрізді немесе икосаэдралық 

симметрияда сфера пішінді көптеген 

үшбұрыштар орналасады. Сфера 

үшбұрыштарға бөлінуін триангуляция 

деп атайды. Бұл сфераның ішінде 

көптеген үшбұрыштар тығыз 

орналасуына жағдай туғызады.



Вирустар құрылысына қарай

Жай вирустар –

нуклеокапсидтердің сыртында 

қосымша қабат болмайтын 

вирустар жатады. Жай вирустар 

химиялық табиғаты 

нуклеопротеиндер болып 

табылады. Мысалы, темекі теңбілі 

вирусы, сүйел вирусы, 

аденовирустар.

Күрделі вирустар –

нуклеокапсидты жауып жатқан 

қосымша суперкапсид деп 

аталатын қабат болады. Бұл қабат 

липопротеинді немесе белокты, 

яғни мұндай вирустарда қосымша 

химиялық компоненттер  -

липидтер, көмірсулар, 

гликопротиедтер болады.



Вирус белоктары екі топқа жіктеледі

Құрылымдық, вирус бөлшектерінің құрамына 

кірушілер. Вирустар құрылымдық белоктардың саны 

бойынша ерекшеленеді: қарапайым вирустарда белоктың 

саны 4-тен аспайды, ал күрделі вирустарда 30-дан астам 

болады.

Құрылымдық емес, вирустардың репродукциясына 

қажетті. Құрылымдық емес белоктарға вирус 

белоктарынының алғы заттары мен ферменттер жатады. 

Вириондардың құрамында ДНҚ-ға тәуелді РНҚ-

полимераза, РНҚ-ға тәуелді РНҚ-полимераза, РНҚ-ға 

тәуелді ДНҚ-полимераза (кері транскриптаза), 

протеинкиназа, ФҮШ-аза, рибонуклеаза мен 

нейроминадаза болады.



Патогенділік және берілу

Патогенділігі бойынша вирусар 

әртүрлі болып келеді. Патогенді, 

шартты патогенді және патогенді 

емес вирустар. Адамға вирус 

патогенділік дәрежесіне қарай 

әртүрлі әсер етеді. Берілу жолдарына 

қарай: ауа-тамшылы, контакт, 

трансмессивті, фекальді-оральды, 

транплецатрлық жолмен беріледі.



Қорытынды

Қорыта келе, вирустар дегеніміз өз алдына 

көбеюге қабілетсіз, тек тірі клеткаларда тіршілік 

ететін клетка ішілік облигатты паразиттер болып 

табылады. Вирустар алуан түрлі болады. Қазіргі 

кезде адамдардың, жануарлардың, өсімдіктердің, 

бактериялардың вирустары бар. Жалпыда 

вирустардың систематикасы және 

классификациясы өте маңызды. Сонымен қатар 

қазіргі таңда вирустардың жаңа түрлері ашылып 

жатыр. Қазіргі кезде әлемдік жылыну алаңдатып 

отыр, себебі жылынудың салдарынан мұздықтар 

еріп ондағы адамдарға беймәлім аса қауіпті 

вирустарда ашылуы мүмкін.
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Назарларыңызға рахмет!!!


