
Тақырыбы: Вирустардың алуантүрлілігі. 
Вирустардың классификациясы

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
МЕДИЦИНА ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ФАКУЛЬТЕТІ



Жоспар

 Кіріспе

 Негізгі бөлім

 Вирустар классификациясы ерекшелігі

 Балтимор классификациясы

 Вирустардың соңғы жылдарда табылған түрлері

 Қорытынды

 Пайдаланылған әдебиеттер



Кіріспе

 Вирустар – тірі табиғат пен өлі табиғат арасында тұрған клеткалық құрылымы

жоқ, ұсақ организмдердің үлкен тобы немесе вирустар ұсақ ауру тудырушы

инфекциялық агенттер. Вирустар – сезімтал клеткаларда репродукциялануға

қабілетті автономды генетикалық құрылым болып табылады.

 Вирустардың құрамы, мөлшері мен формасы әртүрлі. Ең бастысы, вирустарда

генетикалық ақпаратты сақтау және беру тәсілдері бар, оларды табиғатта басқа

жерден таба алмайсыз. Вирустардың генетикалық жүйелері қандай да бір

мағынада басқа организмдердің генетикалық жүйелеріне қарағанда бай деп

айтуға болады. Сондықтан вирустар молекулалық биологияның сүйікті

нысандарының бірі болып табылады, ол тіршілікті ұйымдастырудың негізгі

принциптерін зерттейді. Вирустық аурулардың алдын-алу және емдеу сонымен

қатар вирустардың алуантүрлілігі мен қасиеттерін ескеруді қажет етеді.



Вирустарды классификациялау принциптері

 Вирустардың классификациясы негізі келесі 
категориялардан тұрады:

• Нуклеин қышқылының типі (ДНҚ немесе РНҚ), оның 
құрылымы, жіпшелерінің саны (бір немесе екі), 
вирусты геномды қайта құрастыру ерекшелігі;

• Вириондардың өлшемі немес морфологиясы, 
капсомерлердің саны мен симметрия типі;

• Суперкапсидтің болуы;

• Эфир мен дезоксихолатқа сезімталдығы;

• Жасушадағы көбею орны;

• Антигендік қасиеті;

• Қабылдаушы ағзаның таксономиялық байланысы және 
басқа да белгілер негізінде жүзеге асырылады.



Вирустар классификациясы

 Вирустардың таксономиясы жөніндегі халықаралық 

комитет вирустардың заманауи классификациясын

жасады және тұқымдастардың біркелкілігін сақтай 

отырып жіктеу үшін маңызы көп вирустардың негізгі

қасиеттерін анықтады.

 Біріктірілген таксономия жасалды (вирустарды

жіктеуге арналған әмбебап жүйе). ICTV жетінші есебі

вирус иерархиясындағы ең төменгі таксон ретінде

вирус түрі туралы ұғымды алғашқы рет бекітті.



 Алайда, қазіргі уақытта вирустардың жалпы

әртүрлілігінің аз ғана бөлігі зерттелді, адам ағзасынан

алынған вирус үлгілерін талдау вирустық нуклеин

қышқылдарының тізбегінің шамамен 20% - ы бұрын

қарастырылмағанын және қоршаған ортадан алынған

үлгілер, мысалы, теңіз суы мен мұхит түбінің тізбектің

басым көпшілігі мүлдем жаңа екенін көрсетті.



 Таксономиялық бірліктер келесі дәрежелер болып табылады, олар

таксондардың ғылыми атауларындағы белгілі бір жұрнақтарға сәйкес келеді:

Реалм (- viria) және субреальм (- vira)

Патшалық (- virae) және кіші патшалық 
(подцарство) (- virites)

Тип (- viricota) және кіші тип (-
viricotina)

Класс (- viricetes) және кіші
класс (-viricetidae)

Отряд (- virales) және кіші
отряд(- virineae)

Тұқымдас(-viridae) және 
кіші тұқымдас(- virinae)

Туыстас (- virus) 
және кіші туыс(-

virus)

Түрі

(- virus)



 ICTV классификациясы кіші түрлерді, штаммдарды және 

изоляттарды реттемейді.

 2020 жылдың сәуір айындағы жағдай бойынша 4 реалма, 

9 патшалық, 16 тип, 2 кіші тип, 36 класс, 55 кіші класс, 8 

отряд, 168 тұқымдас, 103 кіші тұқымдас, 1421 туыстас, 68 

кіші туыстас және вирустардың, вироидтер мен 

саттелиттердің 6590 түрі бар. Тағы 3000-нан астам вирус 

әлі жіктелмеген.

 Айта кететін жайт вирустың түрі бактериялардағы сияқты 

биноминальды атқа ие емес.



Балтимор классификациясы

 Нобель сыйлығының лауреаты, биолог Дэйвид Балтимор

вирустардың классификациясын жасаған және соның атымен

аталған. ICTV классификациясы қазіргі уақытта вирустарды

жіктеудің заманауи жүйесін құра отырып, Балтимор

классификациясымен біріктірілген.

 Балтимор вирустарының жіктелуі мРНҚ қалыптастыру

механизміне негізделген. Вирустар ақуыздарды қалыптастыру

және нуклеин қышқылын көбейту үшін мРНҚ-ны өз геномынан

синтездейді, алайда вирустардың әр отбасында бұл процестің

өзіндік механизмі бар. Вирустық геномдар болуы мүмкін бір

тізбекті немесе қос тізбекті, ДНҚ немесе РНҚ бар, кері

транскриптазды қолдануы немесе пайдаланбауы мүмкін.

Сонымен қатар, геномындағы бір тізбекті РНҚ вирустары оң (+)

немесе теріс (-) РНҚ тізбегіне ие болуы мүмкін.



 Бұл жүйеге жеті негізгі топ кіреді:

• (I) Қос тізбекті ДНҚ бар вирустар (мысалы, герпесвирустар, поксвирустар, 
паповавирустар, мимивирустар).

• (II) Бір тізбекті ДНҚ молекуласы бар вирустар (мысалы, парвовирустар). Бұл 
жағдайда ДНҚ әрқашан оң полярлыққа ие болады.

• (III) Қос тізбекті РНҚ бар вирустар (мысалы, ротавирустар).

• (IV) Оң полярлықтың бір тізбекті РНҚ молекуласы бар вирустар (мысалы, 
пикорнавирустар, флавивирустар).

• (V) Теріс немесе қос полярлықтың бір тізбекті РНҚ молекуласы бар вирустар
(мысалы, ортомиксовирустар, филовирустар).

• (VI) Құрамында оң полярлықтың бір тізбекті РНҚ молекуласы бар және 
өзінің өмірлік циклінде РНҚ матрицасында ДНҚ синтездеу сатысы бар 
вирустар, ретровирустар (мысалы, АИТВ).

• (VII) Құрамында жартылай қос тізбекті, жартылай бір тізбекті ДНҚ бар 
вирустар және өзінің өмірлік циклінде РНҚ матрицасында ДНҚ синтезі
сатысы бар, ретроидтық вирустар (мысалы, В гепатиті вирусы)

Балтимор классификациясы



Вирустар классификациясы

Қабықшалы вирустар (күрделі) Қабықшасыз вирустар (жай)

Екі жіпшелі ДНҚ вирустары
Herpesvirdae

Hepadnaviridae

Poxiviridae

Екі жіпшелі ДНҚ вирутсары
Adenoviridae

Polyomaviridae

Papillomaviridae

Бір жіпшелі ДНҚ вирустары
Parvoviridae

Circinoviridae

Бір жіпшелі РНҚ вирустары
Coronaviridae

Paramyxoviridae

Bunyaviridae

Arenaviridae

Ortomyxoviridae

Retroviridae

Rhabdoviridae

Togaviridae

Flaviviridae

Filoviridae

Екі жіпшелі РНҚ вирустары
Reoviridae

Бір жіпшелі РНҚ вирустары
Picornaviridae

Caliciviridae



Вирустардың соңғы жылдарда табылған жаңа       
түрлері .

Зика вирусы

 Зика вирусы алғаш рет 1947 жылы Угандадағы 
макака резусынан анықталды, ал 1960 жылдардың 
ортасында адамдар ауру белгілері байқала бастады. 
2010 жылы ол оңтүстік және Орталық Америкаға 
таралып, сол жерден бүкіл әлемге таралды.

 Зика адам ағзасына масалардың шағуымен енеді деп
саналады. Оған ешқандай дәрі жоқ, ауру бірнеше
күннен кейін өздігінен өтеді. Алайда, Зиканы
тасымалдаушы жүкті әйелдерде микроцефалиямен
ауыратын балалардың туылу жағдайлары 
алаңдаушылық тудырады.



Зика вирусы

 Зика вирусы флавивирустар тұқымдасына жатады, 
олар май тәрізді қабықтағы нанометрлік көпбұрыш 
пішінді болып келеді. Кене энцефалиті, денге безгегі
және Батыс Ніл сияқты тұқымдастардың өкілдері адам
ағзасына артроподтардың шағуы арқылы енеді.



Құс тұмауы

 Бұл жабайы және үй құстарының қауіпті ауруы болып
табылады. Бастапқыда Оңтүстік-Шығыс Азиядан шыққан. А типті
тұмау вирусының H5N1 штаммынан туындаған. Бұл вирустар
адамдар арасында тұмаудың барлық белгілі түрлерінің, соның 
ішінде ХХ ғасырдың басында Еуропаның миллиондаған 
тұрғындарын өлтірген "испанканы" тудырады. H5N1 адамдар
үшін өте қауіпті: орташа алғанда, жұқтырғандардың 60% - ы өмір 
сүрмейді. 2014-2015 жылдары Египетте құс тұмауының өршуі 
кезінде 48 адам қайтыс болды.

 А тұмауы вирусы ортомиксовирустар тұқымдасына жатады. 
Көбею үшін оларға тасымалдаушы организм қажет емес-микроб
ауа арқылы өтіп, тыныс жолдарына әсер етеді. Адамдарда
ауырғаннан кейін, иммунитет қалыптасады. Сондықтан 
"испанканы" тудырған штамм енді қауіпті емес. 2009 жылы
пандемия деп саналған шошқа тұмауы (H1N1 штаммы) қазір 
әдеттегі маусымдық тұмау болып саналады.



 Тұмау вирусына қарсы дәрі-дәрмектер жоқ, ал 
вакциналар қысқа мерзімге иммунитетті
қалыптастырады. Ғалымдар тұмауды жою мүмкін 
емес деп санайды.



Қорытынды

 Вирустар адамның серігі десекте қателеспейміз.
Өйткені олар (адамның) адам туғаннан бастап оны 
қоршаған және онымен бірге тіршілік етеді. Олардың 
кейбіреулерін біз елең етпесек, қалған біреулермен
жанассақ болғаны ауырып қаламыз. Қазіргі кезде
ауру тудыратын көптеген вирустар белгілі және 
олардың бірінің емі болса, бірінікі белгісіз. Дүние 
жүзінде халық саны өскен сайын, табиғат тепе теңдігі 
бұзылып, вирустарда трансормацияланып жаңа 
штаммдар, жаңа вирустар пайда болуда. Біздің 
қолымызда қоршаған ортамен дұрыс балансты
сақтап, гигиеналық шараларды ұстану деп ойлаймын.



Пайдаланылған әдебиеттер
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