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 Вирустардың соңғы жылдарда табылған жаңа түрлерін қамту ;
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 Вирустарды классификациялау принциптері;
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Вирус

 Вирус- (лат.-у)-тірі табиғат пен өлі 

табиғаттың арасында тұрған ұсақ, 

клетка құрылымсыз 

микроорганизмдердің үлкен бір 

тобы. Олар сезімтал клеткаларда 

репродукциялануға қабілетті –

автономды генетикалық құрылым.



 Вирус геномдарыньщ алуан түрлілігі: 

бір жіпшелі және қос спиральды РНК 

және ДНК. Құрамьшда РНК-сы бар 

онкогенді вирустар иестерінің негізгі

типтеріне қарай вирустардың

таксономиялық топтары.



Вирустардың формаларының алуантүрлілігі 

әртүрлі болып келеді



Вирустар алуантүрлілігі және систематикасы

Вирустардың генетикалық алуантүрлілігі

Қасиеттері Белгілер

Нуклеин қышқылы

•ДНК

•РНК

•ДНК, РНК (әртүрлі тіршілік

циклында)

Формасы

•Сызықтық

•Сақиналы

•Сегменттелген

Тізбек саны

•Бір тізбекті

•Екі тізбекті

•Бір тізбекті бөліктері бар екі 

тізбекті 

Полярлық

•Оң полярлық (+)

•Теріс полярлық (−)

•Қос полярлық (+/−)



Вирустардың соңғы жылдарда табылған 

жаңа түрлері

 Cedratvirus - жұмыртқа тәрізді вириондары бар 

pithoviridae тұқымдасынан шыққан алып вирустардың

тұқымы. Cedratvirus басқа вирустардан екі қабатты

қақпақтардың болуымен ерекшеленеді. Cedratvirus

A11 тұқымының алғашқы өкілі 2016 жылы Алжирден

алынған әртүрлі экологиялық үлгілері бар 

acanthamoeba castellanii амебаларын бірлесіп өсіру

кезінде сипатталған болатын. 2018 жылдың қараша

айындағы жағдай бойынша Cedratvirus тұқымдасы

вирус таксономиясы жөніндегі Халықаралық

комитеттің (ICTV) деректер базасында тіркелмеген)



Сипаттамасы

 Cedratvirus вириондарының ұзындығы 1-ден 1,2 мкм-ге
дейін және диаметрі 0,5 мкм-ге дейін жетеді. Вириондардың
пішіні овоидті және Pithovirus sibericum вириондарына
ұқсас, сонымен қатар олар екі қабатты. Вирион 
қақпақтарының қалыңдығы инфекциялық циклдің әртүрлі
кезеңдерінде әр түрлі болады. Инфекцияның алғашқы
кезеңдерінде сыртқы қабаттың қалыңдығы 40 ± 5 нм, ал 
кейінірек 55 ± 5 нм дейін қалыңдайды. Мұндай өзгерістер
вирустық бөлшектердің фагосомалар мен амеба 
вакуольдеріндегі ішкі көрінісінен, сондай-ақ вирустық ДНҚ 
жасуша цитоплазмасына енгеннен кейін вириондардың
біртіндеп жойылуынан туындауы мүмкін. P. sibiricum
сияқты, ДНҚ цитоплазмаға капсид ішіндегі арнайы тесік
арқылы енеді



Геном

 Cedratvirus геномы 589068 базалық жұптан тұратын қос ішекті сақиналы ДНҚ молекуласымен

ұсынылған. GC-геномның құрамы 42,6% - ға тең. Вириондардың Pithovirus вириондарымен

морфологиялық ұқсастығына қарамастан, Cedratvirus геномы P. sibericum және P. massiliensis-

Тен қысқа, сәйкесінше 21 және 97 мыңға, Cedratvirus геномында палиндромды қайталанатын

тізбектер анықталған жоқ, бірақ қайталанудың 27 мүмкін аймағы табылды. Cedratvirus

геномында 574 болжалды ақуыз кодталған, бұл Pithovirus тектес вирустарға қарағанда көп. 

Геномда тРНҚ гендері табылған жоқ. Деректер базасындағы 177 Cedratvirus ақуызы үшін

гомологтарды табу мүмкін болмады. Оның 258 ақуызы басқа вирустардың ақуыздарына, 108 

эукариот ақуыздарына және тек 31 прокариот ақуыздарына гомологиялық. Вирустық

ақуыздардың ішінде гомологтардың 84,1% - ы Питовирусқа жатады. Эукариоттық гомолог 

ақуыздары Micromonas pusilla жасыл балдырларына, A. castellanii амебасына және қоңыр

балдырларға жатады Ectocarpus siliculosus. Аннотациялауға болатын Cedratvirus гендерінің

көпшілігі вирустың ерекше процестеріне қатысады: мысалы, хош иісті аминқышқылдарының

биосинтез гендері және D-3-фосфоглицерат дегидрогеназа гені табылды. Рибонуклеаза III 

генінің екі көшірмесі және рибонуклеаза h генінің бір алыс гомологы анықталды



Өмірлік цикл

 Cedratvirus инфекциялық циклі алып вирустар үшін стандартты түрде басталады: 

вириондар амебамен фагоциттеледі, фагосомаларға және одан әрі вакуолаларға

енеді, ішкі вирустық мембрана мен вакуоль мембранасы біріктірілгеннен кейін

вирустық ДНҚ цитоплазмаға енеді. ДНҚ-ның шығуына екі қабатты капсидтің бір

ғана қабаты қатысады. Цитоплазмада ДНҚ жоқ бос вирустық бөлшектер де 

кездеседі. Инфекциядан кейін 4 сағаттан кейін вирус фабрикасы жасуша

цитоплазмасында пайда болады. Екі-төрт сағаттан кейін оларда жетілген

вириондар пайда болады, дегенмен жаңа бөлшектердің пайда болуы тоқтамайды. 

Культураны жұқтырғаннан кейін 10 сағаттан кейін кейбір жасушалар вирустық

бөлшектерді босатып, жұқтырғаннан кейін 24 сағаттан кейін мәдениеттің толық

лизисі пайда болады



Pacmanvirus

 Pacmanvirus 2017 жылы амеба A. castellanii көмегімен
сипатталған. Бұл вирустар электронды микроскопқа теріс
бояумен байқалған капсидтің формасы үшін өз атауын алды: 
ол Pac-Man бейне ойынының басты кейіпкеріне ұқсас. 
Pacmanvirus өте тез көбейеді және инфекциядан 8 сағат өткен
соң амеб жасушаларының лизисі пайда болады. Вириондар
мен геномдардың мөлшері бойынша Pacmanvirus
Kaumoebavirus және Faustovirus-қа жақын, ал Pacmanvirus-тің
ең жақын туыстары-Faustovirus, Asfaviridae және
Kaumoebavirus

 Вирус 2017 жылы Алжирден алынған әр түрлі қоршаған орта 
үлгілері бар acanthamoeba castellani амебасын бірлесіп өсіру
кезінде табылды



Геном

 Pacmanvirus капсидінің икосаэдрлік, бірақ сәл тұрақты

емес формасы бар (оның атауы бар) және мөлшері

шамамен 175 нм жетеді, вирустың ішкі мембранасы

капсидтің геометриясын қайталайды. Pacmanvirus геномы 

395405 базалық жұптан тұратын қос ішекті ДНҚ 

молекуласымен ұсынылған. Геномның GC құрамы

шамамен 33,6% - ға жетеді, бұл онымен байланысты

вирустарға қарағанда төмен. Сірә, геномдық ДНҚ 

сақиналы емес, сызықтық пішінге ие. Pacmanvirus

геномында үлкен қайталанулар немесе инверттелген

учаскелер мүлдем жоқ. Геномда бір тРНҚ гені табылды-

изолейцинді тРНҚ гені, бірақ байланысты вирустарда

тРНҚ гендері жоқ. Биоинформатикалық талдау бойынша

Pacmanvirus геномында 465 болжамды ген бар. 



Tupanvirus

 Tupanvirus MIVIRIDAE 

тұқымдасынан шыққан ДНК-

вирустары бар тұқым. Тұқым өкілдері -

ең танымал вирустардың бірі. Тұқымды

2018 жылдың ақпан айында Бразилия-

Француз микробиологтар тобы

сипаттаған.



Вирионның құрылымы

 Вирион ұзындығы 1,2 мкм-ге жетеді (құйрықтың ұзындығының
өзгеруіне байланысты ұзындығы 2,3 мкм-ге дейін вириондар
кездеседі), ал капсидтің мөлшері (~450 нм) және құрылымы
мимивирус капсидіне ұқсас. Tupanvirus вирионы-қазіргі уақытта
сипатталған вирустық бөлшектердің ішіндегі ең үлкені. 
Tupanvirus диаметрі ~550 × 450 нм цилиндрлік құйрыққа ие, ол
капсидтің түбіне бекітілген — бұл вирус Mimiviridae
тұқымдасының ең "ұзын құйрықты" өкілі. Алайда құйрық пен 
капсидтің арасында қатты байланыс жоқ екендігі көрсетілген. 
Капсидтің астында липидті мембрана орналасқан, ол жасуша
жұқтырған кезде фагосоманың мембранасымен біріктіріліп, 
капсидтің құрамын цитоплазмаға шығарады. Фагосоманың
мембранасы құйрыққа енгеннен кейін құйрықтың құрамы
босатылады



Геном

 Геном 1,44—1,51 миллион базалық жұптан тұратын, 1276-1425 ақуызды

кодтайтын сызықты қос ішекті ДНҚ-мен ұсынылған. Бұл кейбір бактерияларға

қарағанда көп. Tupanvirus геномында вирустар арасында ең үлкен аударма

аппараты кодталған. Оған 70 тРНҚ кіреді (оның ішінде бір түрдің сирек

кездесетін амин қышқылы пирролизині үшін тРНҚ бар), 20 аминоацил-тРНҚ

синтетазасы, тРНҚ мен мРНҚ жетілуіне қажетті 11 аудару факторлары мен 

ақуыздар, сондай-ақ рибосомалық ақуыздарды модификациялау. Сонымен қатар, 

Tupanvirus геномында ррнқ-ның 18s гендеріндегі интрондарға ұқсас екі тізбек бар 

және белсенді түрде көрінеді. Осылайша, трансляция үшін қажет толық жиынтық

үшін Tupanvirus тек рибосомаларға жетпейді



Түрлері

 Tupanvirus Soda көлі nhecolândia сілтілі

көлінде (Бразилияның оңтүстігінде

Пантанал) кездеседі. Бұл көл өте тұзды, 

рН мәні жоғары.Tupanvirus Deep Ocean 

Бразилиядағы кампус-дус-Гойтаказис

жағалауында 3000 метр тереңдікте

жиналған теңіз шөгінділерінде табылды



Medusavirus

 Medusavirus -амебаға әсер ететін алып вирус Acanthamoeba castellanii. 
Сфералық ұштары бар ерекше қосымшалары бар икосаэдрлік капсидке
ие. Морфологиялық және филогенетикалық тұрғыдан Medusavirus басқа
алып вирустардан өте ерекшеленеді, сондықтан оны Medusaviridae жеке
отбасына бөлу ұсынылады

 Сипаттамасы

 Криоэлектрондық микроскопия көрсеткендей, Medusavirus
вириондарының өте ерекше морфологиясы бар. Диаметрі шамамен 260 
нм және қалыңдығы шамамен 8 нм болатын мозозедральды ақуыз
капсиді сфералық ұштары бар ұзындығы шамамен 14 нм
қосымшалармен жабылған, әр капсомерде дәл бір қосымша бар. Ақуыз
капсидінің астында Medusavirus, басқа да ірі ядролық цитоплазмалық
ДНҚ бар вирустар сияқты, қалыңдығы 6 нм болатын ішкі мембрана бар



Covid-19

 Коронавирустар (лат. Coronaviridae)-2020 жылдың

мамыр айында құрамында РНҚ бар вирустардың 43 түрі

бар, олар сүтқоректілерге, соның ішінде адамдарға, 

құстарға және қосмекенділерге әсер ететін екі

субфамилияға біріктірілген. Бұл атау вирустың

құрылымымен байланысты, оның тікенді процестері

күн тәжіне ұқсайды. Адамға әсер ететін 7 коронавирус 

белгілі



Адамға әсер ететін 7 коронавирус белгілі

 HCoV-229e-Alphacoronavirus, алғаш рет 1960 жылдардың ортасында ашылды;

 Hcov — NL63-Alphacoronavirus, қоздырғыш Нидерландыда 2004 жылы
анықталды;

 HCoV-OC43-Betacoronavirus a, қоздырғышы 1967 жылы анықталған;

 HCoV-HKU1— Betacoronavirus a, қоздырғыш Гонконгта 2005 жылы табылған;

 SARS-CoV-Betacoronavirus B, ауыр жедел респираторлық синдромның
қоздырғышы, аурудың алғашқы жағдайы 2002 жылы тіркелген;

 MERS — CoV-Betacoronavirus C, 2015 жылы басталған Таяу шығыс
респираторлық синдромының қоздырғышы;

 SARS-CoV — 2-Betacoronavirus B, 2019 екінші жартысында анықталған, ол
covid-19 пневмониясының жаңа түрін тудырды және қазір дүниежүзілік
проблемаға айналды, көптеген шекаралар жабылып, төтенше қауіпсіздік
шаралары енгізілді.



Covid-19

 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



Геном

 Геном Бір тізбекті (+)РНҚ-мен ұсынылған. Нуклеокапсид ақуыз

мембранасымен және құрамында липос бар сыртқы қабықпен қоршалған, 

олардан тәжге ұқсайтын клуб тәрізді шыбық тәрізді процестер шығады, 

олар үшін отбасы өз атауын алды. Адам эмбрионының тіндерінің

мәдениетінде өсіріледі.

 2019-nCoV өзінің рецепторы — ангиотензин түрлендіретін фермент 2 

(ACE2), сондай-ақ SARS-CoV (SARS) вирусы сияқты tmprss2 серин

протеазасына бекіту үшін тәждегі s-ақуызды пайдаланады. Жасуша

вирусты өз мембранасымен жабады, нәтижесінде пайда болған мембрана 

көпіршігі жасуша цитоплазмасында болады. Аталған екі жасуша

рецепторлары вирустың S ақуызын вирустың мембраналары мен 

жасушалары біріктірілетін етіп өзгертеді



Берілу механизмі

 Коронавирустар сүтқоректілердің (адамдар, жаралар, мысықтар, иттер, 

шошқа, ірі қара) және құстардың ауруларын тудырады. 

Коронавирустық инфекциялардың көзі ауру адам, жануарлар болуы

мүмкін. Берілудің ықтимал механизмдері: ауа тамшылары, ауа шаңы, 

фекальды-ауызша, байланыс. Ауру қыста және ерте көктемде өседі. 

ЖРВИ құрылымында ауруханаға жатқызылған науқастардың

коронавирустық инфекциясы орта есеппен 12% құрайды. Аурудан

кейінгі Иммунитет қысқа, әдетте, реинфекциядан қорғамайды. 

Коронавирустардың кең таралуы адамдардың 80% - ында анықталған

ерекше антиденелермен дәлелденеді



Симптом

 Жиі байқалатын белгілер:дене температурасының жоғарылауы;құрғақ

жөтел;шаршау.

 Кейбір жұқтырған адамдарда да байқалуы мүмкін:әр түрлі ауырсыну;тамақтың

ауыруы;диарея;конъюнктивит;бас ауруы;иіс пен дәм сезуінің жоғалуы;терідегі

бөртпелер немесе қолдар мен аяқтардағы тырнақтың депигментациясы.

 Аурудың ауыр түрінің белгілері:тыныс алу немесе тыныс алудың

қиындауы;кеуде қуысының қысылуы немесе ауыруы; 



Алдын алу

 Маска тағу 

 Қолды уақытылы жуу

 Қоғамдық орындарда антисептиктер пайдалану 

 Адам көп шоғырланатын жерге бармау

 Карантиндік режимді ұстану

 Арақашықтықты сақтау



ВИРУСТАРДЫҢ НУКЛЕИН ҚЫШҚЫЛЫ

Вирустардың жасушалардан ерекшелігі, оларда нуклеин қышқылының тек бір түрі 

ғана – ДНҚ немесе РНҚ кездеседі, ал жасушаларда ДНҚ мен РНҚ –ның екуі де болады. 

Құрамында  ДНҚ кіретін вирустардың генетикалық материалы ретінде ұзынша немесе  

қос тізбекті ДНҚ атқарады. Вирустардың барлық ақуыздары жөніндегі ақпарат ДНҚ-да 

кодталған. Олардың ДНҚ-сы бір немесе қос тізбекті  және жасуша иесі  прокариот немесе 

эукариотты болуына байланысты болуы мүмін

Вирустар құрамында кездесетін нуклеин қышқылдарының түрлерін схема 
ретінде мынандай етіп белуге болады:

1. Екі спиральді  жіпті сызықшалы ДНҚ (герпес, аденовирустарда  және т. 
б. болады).

2. Екі спиральды сақиналы ДНҚ бір жібі үзілмелі  (гепатит В вируста).

3. Екі спиральды өзара шиеленіскен  ДНҚ (паповавирустарда кездеседі).

4. Бір жіпті сызықшалы ДНҚ (парвовирустарда).

5. Бір жіпті сақиналы ДНҚ (фагтарда).



Жіктелуі

 Вирустарды жіктеуге мыналар негіз болады

 1.Морфология, өлшемдер мен пішіндер

 2.Қабықтың болуы (суперкапсид)

 3.Нуклеокапсидтің симметрия түрі

 4.Нуклеин қышқылының ерекшеліктері: молекулалық масса,түрі , оның

құрылымы, жіптер саны және т. Б

 Нуклеин қышқылының түріне сәйкес вирустар бөлінеді2 топ:* Құрамында РНҚ 

бар* ДНҚ бар



НҚ-типтері бойынша

ДНҚ-лы вирус

 1 жіпшелі түзу сызықты

 2 жіпшелі түзу сызықты

РНҚ-лы вирус

 1 жіпшелі түзу тізбекті

 1 жіпшелі түзу фрагменттелген

 1 жіпшелі сақиналы фрагменттелген 

тізбек

 2 жіпшелі түзу фрагменттелген 

тізбек



poxviridae

hednaviridae

hednaviridae

parvoviridae

papovaviridae

adenoviridae

iridoviridae



 Poxviridae тұқымдасы (ағылшынның pox – жара деген сөзінен алынған) – поксвирустар. 

Poxviridae тұқымдасының вирустары өте үлкен, мөлшері жөнінен бактерияларға жақын (300 –

400 нм, демек 0,3 - 0,4 мнм). Олар 2 тармақтан тұрады:

1. Chordopoxvirinae – омыртқалылар поксвирусы

2. Entomopoxvirinae – жәндіктер поксвирусы

Chordopoxvirinae тармағы 6 туысқа бөлінеді:

Orthopoxvirus

Parapoxvirus

Avipoxvirus

Leporipoxvirus

Suipoxvirus

Capripoxvirus



ДНҚ-лы бар вирустардың жіктелуі және олардың кейбір қасиеттері

# Тұқымдастар ДНҚ құрамы Қабықшалы н/е 

қабықшасыз

Капсид 

симметрия

сы

Вирионн

ың 

мөлшері

Торшада өсіп 

өнетін жері

1 Поксвирустар 2-жіпті

сызықшалы

ДНҚ

Қабықшалы Күрделі 250 цитоплазмада

2 Герпесвирустар -- -- Куб тәрізді 150 Ядрода

3 Гепаднавирустар -- -- Күрделі 80 Ядрода

4 Иридовирустар -- Қабықшасыз Куб тәрізді 130 цитоплазмада, 

ДНҚ-ядрода

5 Аденовирустар -- -- -- 50 Ядрода

6 Паповавирустар 2-жіпті 

сақиналы ДНҚ

-- -- 20 Ядрода

7 Парвовирустар 1-жіпшелі ДНҚ -- -- 70 Ядрода



РНҚ-лы вирустар

Бұл бір үлкен топтан тұратын вирустар. Оларға 12
тұқымдас кіреді. Құрамындағы кейбір вирустарда 
бір жіпті РНҚ басқаларында екі жіпті РНҚ бар. 
Соңғысында геномы сызығшалы, үзілмелі немесе 
сақиналы болып келеді. Бұларда мынандай 
тұқымдастар жатады:

Picornaviridae

Caliciviridae

Togaviridae

Birnaviridae

Paramyxoviridae

Rhabdoviridae

Orthomyxoviridae

Buyaviridae

Arenaviridae

Retroviridae

Reoviridae

Coronaviridae



РНҚ-лы бар вирустардың жіктелуі және олардың кейбір қасиеттері

# Тұқымдастар РНҚ құрамы Қабықшалы 

н/е 

қабықшасыз

Геномның 

стратегиясы

Капсид 

симметри

ясы

Вирион

ның 

мөлшері

Торшада өсіп 

өнетін жері

1 Пикорнавирустар 1-жіпті РНҚ Қабықшасыз (+) жіпті Куб 

тәрізді

25 цитоплазмада

2 Калицивирустар -- -- -- -- 35 --

3 Тогавирустар -- Қабықшалы -- -- 60 --

4 Бирнавирустар -- -- -- -- 60 --

5 Коронавирустар -- -- -- Спираль 

тәрізді

100 --

6 Парамиксовирустар -- -- -- -- 225 --

7 Рабдовирустар 1-жіпті 

сызықшалы 

РНҚ

-- (-) жіпті -- 120 Цитоплазмада

8 Буньявирустар 1-жіпті 

үзілмелі 

сақиналы РНҚ

-- -- -- 95 цитоплазмада

9 Ортомиксовирустар 1-жіпті 

сызықшалы 

үзілмелі РНҚ

-- -- -- 100 Цитоплазмада 

РНҚ ядрода



Инфекцияны емдеу үшін бактериофагтарды – бактериялардың табиғи жауларын қолдануға деген 

қызығушылықтың жандануы қисынды болып көрінеді. Шынында да, "антибиотиктер дәуірінің" онжылдықтарында 

бактериофагтар медицинаға емес, іргелі молекулалық биологияға белсенді қызмет етті. Генетикалық кодтың 

"триплеттерін" және ДНҚ рекомбинация процесін декодтау туралы айту жеткілікті. Енді бактериофагтар терапевтік 

мақсаттарға жарамды фагтарды дұрыс таңдау үшін жеткілікті.Бактериофагтардың ықтимал дәрі ретінде көптеген 

артықшылықтары бар. Ең алдымен, бұл олардың сансыз саны. Бактериофагтың генетикалық аппаратын өзгерту 

бактерияларға қарағанда әлдеқайда оңай, ал жоғары ағзаларда бұл қажет емес. Сіз әрқашан табиғатта қолайлы 

нәрсені таңдай аласыз. Бұл таңдау, қажетті қасиеттерді шоғырландыру және қажетті бактериофагтардың көбеюі 

туралы.

Бактериофагтар - бұл бактерияларды зақымдайтын вирустар болып табылады. Ашылғаннан кейін көп ұзамай 

фагтар адамның бактериялық ауруларын, мысалы, бубон обасы мен тырысқақ ауруын емдеу үшін қолданыла 

бастады. Бірақ фаг терапиясы сәтті болмады және 1940 жылдары антибиотиктер табылғаннан кейін ол іс жүзінде 

қолданыстар тысқары қалды.Бірақ біраз жылдардан соң антибиотикке төзімді бактериялардың пайда болуымен 

фагтардың емдік потенциалына қайтадан көбірек көңіл бөліне бастады. 2016 жылы Невада штатындағы әйел 

барлық белгілі антибиотиктерге төзімді Klebsiella pneumoniae тудырған бактериялық инфекциядан қайтыс болды. 

Қазіргі уақытта бактериялар антибиотиктерге бұрынғыдан да тезірек бейімделеді. Адамзатқа бактериялық 

инфекциялармен күресудің балама әдісі қажет. Бактерияларды өлтірудің ең перспективті әдістерінің бірі-

бактериофагтарды қолдану: бактерияларды жұқтыратын және өлтіретін вирустарды қолдану болып табылады.

Бактериофагтар.Медицинадағы рөлі



Қорытынды

Көп жылдар бойы гентикалық материал ақзаттан тұрады деп саналатын. Тек 50-ші 
жылдардың соңында ғана бактериялар мен вирустврдың тұқым қуалаушылық қасиеті нуклеин 
қышқылдарында екені анықталды. Вирустағы нуклеин қышқылдары (РНҚ немесе ДНҚ) 
генетикалық информацияны сақтайды және ақзаттардың құрамын қадағалайды, Мұндай
тұжырымға келудің негізін мынадай тәжірибе арқылы білуге болады: вирустар нуклеин 
қышықылын ақзаттардан ажыратып, торшаға ексе ондай торшаларда вирустардың жаңа, толық
түрлері пайда болады. Осы тәжірибеден вирустардың көбеюіне, толық сақталуына олардың
нуклеин қышқылының керек екенін білуге болады. 
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