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Кіріспе.

Вирустар – құрамында нуклеин қышқылдары, белоктар, ал 

кейде липидтер болатын және тек қана клетка иесінде көбейе 

алатын бөлшектер. Көпшілігінде ферменттердің жоқтығынан 

олар клеткасыз ересек вирус бөлшектерін жасай алмайды, 

сондықтан «бедеу» күйде болады. Вирустарды құрылымдық 

жағынан клетка деп есептеуге болмайды, себебі клеткадағыдай 

не органелла, не цитоплазма жоқ. Вирус бөлшектерінің (оларды 

вирон деп те атайды) диаметрі

20 – 300 нм, ең кішкентай прокариоттық

клеткалардан да төмен.



Құрылымдық жағынан клетка деп есептелмесе де вирустар 

арқылы организмнің тұқым қууы жөніндегі мәліметтердің сансыз 

түрі алынды, сондықтан клетка жөніндегі мәселе қаралғанда 

олардың атқаратын рөлі өте зор. Вирустар пішіні, көлемі және 

күрделілігі жағынан әр түрлі. Оларды жұқтыратын немесе 

денесіне ендіретін клетка иелерінің шеңбері де тым кең, дегенмен, 

әрбір вируске тән қасиет – иесін таңдау.



Вирус көбеюі 5 сатыға бөлінеді:

1. клеткаға ену;

2. Клеткада вирус нуклеин қышқылына қамтамасыз ететін 

ферменттердің түзілуі;

3. Вирус құрылым бөлшектерінің жиналуы;

4. Одан вирионның түзілуі;

5. Ересек вирустың клеткадан шығуы.



Вирустардың белгілері

Бүтіндей вирустардың өзіне тән белгілері: бұл белгілердің

кейбіреулері оларды клеткаға ұқсастырмайды, ал енді біреулері 

зерттеушілерге клеткалар немесе организмдер ретінде тәжірибе 

жасауға мүмкіндік береді.

Біріншіден, вирустар өте кішкентай: олар тіпті тым ұсақ

прокариоттық клеткалар өте алмайтын сүзгілерден өтіп кетеді.

Екіншіден, өздерінің көлеміне сәйкес, вирустар тіпті микоплазма 

клеткасымен салыстырғанда да құрылысы өте қарапайым.

Үшіншіден, вирустардың клеткалардан (про және эукариоттық)

айырмашылығы, олар өз бетімен өмір сүре алмайды.



Вирустар келесі қасиеттер бойынша жіктеледі:

• Мөлшері;

• Нуклеин қышқылының типі, оның құрылымы, репликация 

механизмі;

• Капсид құрылымы және суббірліктерінің саны;

• Зақымдау түрлері;

• Иммунологиялық сипаттама.

Екі классификацияны ажыратады:

-Иерархиялық

-Балтиморлық



1962ж. Lwoff, R. W.Horne, и P.Tournier вирустардың 

жанжақты келесі таксондары бар классификациясын 

құрастырған:

Тип (типі)                                         

Класс (класс)

Порядок (қатар)                                

Семейство (түқымдас)

Подсемейство (түқымдас тармағы) 

Род (туыс)                                           

Вид (түр)

Подвид (түр тармағы)



Осы классификацияның көптеген қағидаларды 

вирустардың номенклатура бойынша Халықаралық 

комитет пайдаланды. Осы классификацияның негізі

– вирустар жалпы қасиеттер бойынша топталанады.

4 негізгі сипаттама қолданады:

- нуклеин 

қышқылының 

түрі – ДНҚ 

немесе РНҚ

- капсид 

симметрия

сы

-

суперкапсидт

ің бар немесе 

жоқ болуы

-вирионнің 

және и 

капсидтың 

мөлшері



Қазіргі кезде осы классификация тұқымдас деңгейінен

өзекті. Тұқымдасқа вирустар белок реттілік

және нуклеин қышқылдарының эволюциялық жайы

бойынша біріктірілген. Барлық тұқымдастарда –viridae

жұрнағы бар, ал туыстарда –virus жұрнағы.



Балтимор классификациясы.

Вирустардың Балтимор классификациясы вирус геномының 

репликация механизмдерінің ерекшеліктеріне байланысты. 

Осы қағида бойынша вирустар 7 күрделі топқа бөлінген.

Вирус тек қана аРНҚ (ақпараттық РНҚ) синтездейді 

(вириондарының құрастыру және өз белоктарының синтезі 

үшін). Классификацияны Дэвидом Балтимор ұсынды.



I Класс : Екі бұрамалы ДНҚ (папова-, адено-, герпес-, 

поксвирустар).

1а). Репликация ядрода өтеді (папова-, адено-

,герпесвирустар). Осы вирустардың репликациясы клеткалық 

факторларға

байланысты.

1б). Репликация в цитоплазме өтеді (поксвирустар). 

Транскрипцияға және репликацияға қажетті факторлар 

вирусты геномы кодтайды. Репликация клеткалық 

факторларға тәуелсіз.



II Класс : Бір бұрамалы (+) ДНҚ (парвовирустар).

Репликация ядрода өтеді. Алғашында (-) ДНҚ тізбектер 

қалаптасады, олар (+) ДНҚ матрица негізінде қолданады.

III Класс : Екі бұрамалы РНҚ (реовирустар).

Осы вирустардың геномдары сегментке бөлінген. Әрбір 

сегмент бөлек транскрипцияланады және жеке 

моноцистронды мРНҚ өндіреді.



IV Класс : Бір бұрамалы (+) РНҚ (пикорна-, калици-, тога-, 

флави-, коронавирустар). IVa). Полицистронды мРНҚ 

вирустар (полно-, калици-, флавивирустар).

Геномды РНҚ инфекциядан кейін трансляцияланады, 

полипротеин құралады. Бұл полипротеин функционалды 

вирусты белоктарға кесіп өтеді.

IVб). Вирустардың кешенді трансляциясы бар (тога-, 

коронавирустар). Геном екі кезеңде трансляцияланады. Бірінші 

этапта ерте белоктар пайда болады. Олар кешкі белоктардың 

трансляциясын және вирусты геномның кейінгі репликациясын 

қамтамасыз етеді.



V Класс : Бір бұрамалы (-)РНК (ортомиксо-, парамиксо-, рабдо-

,фило-,

буньавирустар).

Va). Геномдары сегменттерге бөлінген (ортомиксо-, арена-, 

буньавирустар). Бірінші кезеңде РНҚ-полимераза арқылы геномды (-

)РНК транскрипцияланады. Моноцистронды мРНҚ пайда болады. 

Олар геномды (-)РНК репликациясына және вирусты белоктарының 

трансляциясына матрица қызметін етеді.

Vб). Геномдары сегменттерге бөлінген емес (парамиксовирустар). 

Геномды (-)РНК вирионды РНҚ-РНҚполимераза арқылы 

транскрипцияланады. Моноцистронды мРНҚ п.б. Вирусты белоктар

трансляцияланады, соның ішінде вирусты транскриптаза, ол геномды 

(-) РНК репликациясын қамтамасыз етеді.



VI Класс : Бір бұрамалы (+) РНҚ-матрица ДНҚ-провирус 

(ретровирустар) синтездеу үшін .

Осы класста диплоидты (+)РНҚ-геномы бар, бірақ ол мРНҚ ретінде 

қызмет етпейді, ДНҚ-полимераза арқылы комплементарлы ДНҚ-ға 

матрица болып келеді. Құрылған ДНҚ-провирус клеткалық геномына 

интеграцияланады кейін моноцистронды вирусты мРНҚ түрінде 

таралады.

VII Класс. (қосымша) (гепадновирустар). Гепадновирустардың 

геномды ДНҚ бірінші кезеңде (ішінара екі бұрамалы) ковалентті

тұйық сақиналы молекулаға салынады. Салынған геномды ДНҚ-да 

(+)РНҚ синтезделеді, ол (-)-жібі ДНҚ жасалуына және кері 

транскрипцияға матрица болып келеді. (+)РНҚ деградациясынан 

кейін (-)РНҚ-да комплементарлы (+)ДНҚ синтезделеді.



Вирустардың морфологиясы 

Вириондардың пішіндері әртүрлі болуы мүмкін:

● Таяқша тәрізді (темекі мозаикасы вирусы); 

● Оқ тәрізді (құтыру вирусы); 

● Сфералы (полиомиелит, АИТВ-адамның иммунды тапшылық 

вирустары); 

● Сперматозоидқа ұқсас (көптеген бактериофагтар); 

● Көпқырлы; 

● Жіпше тәрізді; 

● Кірпіш немесе параллелелипед тәрізді.



Жіктелу принципі келесі белгілерге негізделген:

❏ Нуклеин қышқылдарының типі (ДНҚ немесе РНҚ); 

❏ Нуклеин қышқылының құрылымы; 

❏ Жіпшелерінің саны (бір немес екі); 

❏ Вирионның өлшемі және морфологиясы; 

❏ Капсомерлердің саны мен симметрия типі; 

❏ Суперкапсидтің болуы; 

❏ Жасушадағы көбею орны; 

❏ Антигендік қасиеті; 

❏ Әр түрлі органдарға және тіндерге тропизмі; 

❏ Вирустың берілуі және географиялық таралу жолы;





ДНҚ бар вирустар

1. поксвирустар; 

2. герпесвирустар;  

3. аденовирустар; 

4. паповавирустар; 

5. парвовирустар;



РНҚ бар вирустар

1) парамиксовирустар 

2) ортомиксовирустар 

3) коронавирустар 

4) аренавирустар 

5) ретровирустар 

6) реовирустар 

7) пикорнавирустар 

8) рабдовирустар 

9) орбивирустар 

10)тогавирустар 

11)буньявирустар









Пайдаланылған әдебиеттер:

★ Борисов Л.Б. - “Медициналық микробиология және 

вирусология”

★ Ғаламтор желісі.




