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ПЕРЕДМОВА 
Вірусні інфекції сільськогосподарських тварин становлять серйоз-

ну проблему ветеринарної медицини. Це пов’язано з убіквіторністю 
вірусів, тобто їхнім повсюдним поширенням, частим виникненням 
різних асоціацій збудників, розширенням географії багатьох небез-
печних хвороб, у тому числі антропозоонозів, появою нових нозоло-
гічних одиниць, відсутністю ефективних засобів боротьби при бага-
тьох захворюваннях. Оволодіння основами ветеринарної вірусології 
та практичними навичками з діагностики і профілактики вірусних 
інфекцій тварин є важливим етапом підготовки висококваліфікова-
ного лікаря ветеринарної медицини. 

У результаті вивчення ветеринарної вірусології студенти по-
винні мати чітке уявлення про природу вірусів та їхні унікальні 
властивості, сучасну класифікацію, патогенез вірусних інфекцій, 
методи лабораторної діагностики, особливості постінфекційного і  
поствакцинального імунітету. Студенти мають уміти правильно 
відбирати патологічний матеріал від хворих і загиблих тварин для 
лабораторної діагностики вірусних інфекцій, засвоїти методи його 
консервування і первинної обробки. Вони повинні навчитися 
складати план лабораторного дослідження у разі підозри щодо тієї 
чи іншої вірусної хвороби, знати методи швидкої індикації збудни-
ка безпосередньо в патологічному матеріалі, його ізоляції на чут-
ливих біологічних об’єктах, освоїти методи серологічної ідентифі-
кації вірусу та специфічних антитіл, уміти проаналізувати отри-
мані результати. 

Ветеринарна вірусологія готує студентів до вивчення такої осно-
воположної дисципліни, як епізоотологія та інфекційні хвороби 
тварин. 

 
 

 

Світлій пам’яті
видатного вірусолога, академіка 
Сюріна Василя Миколайовича 

присвячується 
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СПИСОК  УМОВНИХ  СКОРОЧЕНЬ 
А-72  – перещеплювана культура 

клітин підшкірної пухлини 
собаки 

АЧС – африканська чума свиней 
БТО – бляшкотвірна одиниця 
в/в – внутрішньовенно 
ВД – вірус діареї 
ВІЛ – вірус імунодефіциту людини 
в/м – внутрішньом’язово 
ВНК-21 – перещеплювана культура 

клітин нирки сирійського 
хом’яка 

ВРХ – велика рогата худоба 
ВТО – віспотвірна одиниця 
в/ч – внутрішньочеревинно 
в/ш – внутрішньошкірно 
ГАдО – гемадсорбівна одиниця 
ГАО – гемаглютинувальна одиниця 
ГЛА – гідролізат лактоальбуміну 
ГРВІ – гострі респіраторні вірусні 

інфекції 
ГСТ – гіперчутливість сповільнено-

го типу 
Д – дальтон 
ДРХ – дрібна рогата худоба 
ЕД50 – 50%-ва ефективна доза 
ЕМ – електронна мікроскопія 
ЗІЕФ – зустрічний імуноелектрофо-

рез 
ІЕМ – імуноелектронна мікроскопія 
і/н – інтраназально 
і/т – інтратрахеально 
і/ц – інтрацеребрально 
ІЛ – інтерлейкін 
ІРТ – інфекційний ринотрахеїт 
ІФА – імуноферментний аналіз 
ІФН – інтерферон 
КЕ – курячі ембріони 
КК – культура клітин 
ККРА – кров’яно-крапельна реакція 

аглютинації 
КЧС – класична чума свиней 
ЛХМ – лімфоцитарний хоріоменін-

гіт 
МГ – молекулярна гібридизація 

нуклеїнових кислот 
мкг – мікрограм 
мкм – мікрометр 
нм – нанометр 
НСК – нормальна сироватка кроля 
ОД – одиниця дії 
ПГ-3 – парагрип-3 
ПЕГ-6000 – поліетиленгліколь із мол. 

масою 6000 Д 
ПЛР – полімеразна ланцюгова  

реакція 
п/ш – підшкірно 
РАЛ – реакція аглютинації латексу 
РБТЛ – реакція бластотрансформації 

лімфоцитів 

РГА – реакція гемаглютинації 
РГАд – реакція гемадсорбції 
РДП – реакція дифузійної преципі-

тації 
РЗГА – реакція затримки гемаглю-

тинації 
РЗГАд – реакція затримки гемадсорб-

ції 
РЗК – реакція зв’язування 

комплементу 
РЗНГА – реакція затримки непрямої 

гемаглютинації 
РЗСУ – реакція затримки синцитіє-

утворення 
РІА – радіоімунний аналіз 
РІД – реакція імунодифузії 
РІФ – реакція імунофлуоресценції 
РІФ-тест – визначення резистентно-

індукуючого фактора 
РК-15 – перещеплювана культура 

клітин нирки поросяти 
РН – реакція нейтралізації 
РНГА – реакція непрямої 

гемаглютинації 
РНГАд – реакція нейтралізації гемад-

сорбції 
РНІФ – реакція непрямої імунофлу-

оресценції 
РНФМ – реакція нейтралізації флуо-

ресціюючих мікробляшок 
РРГ – реакція радіального гемолізу 
РРІД – реакція радіальної імуноди-

фузії 
РРІП – реакція радіоімунопреципі-

тації 
РС-вірус – респіраторно-синцитіальний 

вірус 
СНІД – синдром набутого імунодефі-

циту 
СПЕВ – перещеплювана культура 

клітин нирки ембріона свині 
ТГЕ – трансмісивні губкоподібні 

енцефалопатії 
ФБР – фосфатно-буферний розчин 
ХАО – хоріон-алантоїсна оболонка 
ЦНС – центральна нервова система 
ЦПД – цитопатогенна дія 
ЦТЛ – цитотоксичні Т-лімфоцити  
рН – показник концентрації йонів 

Гідрогену 
COS – перещеплювана культура 

клітин мавп, стабільно 
трансформована атенуйова-
ним дефектним вірусом  
SV40 

CRFK – перещеплювана культура 
клітин нирки кішки 

HeLa – перещеплювана культура 
клітин карциноми шийки 
матки жінки 
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ВВЕДЕННЯ У ВІРУСОЛОГІЮ 
ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ ВІРУСІВ 

Зростаюча увага до вірусів — унікальних об’єктів органічного 
світу, які перебувають на межі між живою й неживою матерією і не 
здатні проявляти будь-які ознаки життя поза клітинами, зумовлена 
двома основними причинами. Насамперед, віруси були й залиша-
ються одними з основних збудників інфекційних захворювань лю-
дини і тварин. Достатньо згадати натуральну віспу — одну з най-
давніших і найстрашніших хвороб в історії людства, описану за 
4 тис. років до н.е. в країнах Близького Сходу. Віспа стала першою 
інфекційною хворобою, проти якої були розроблені ефективні засоби 
імунопрофілактики, що дало змогу ліквідувати її в цілому світі. По-
ліомієліт 3,5 тис. років тому назад уражав дітей Давнього Єгипту і 
ще в середині минулого століття мав значне поширення та становив 
серйозну загрозу, особливо для дітей. Створення поліовакцини ста-
ло справжнім тріумфом вірусологів і радикальним засобом боротьби 
з цією небезпечною хворобою. Найбільш масова вірусна інфекція 
людини — грип, незважаючи на величезні зусилля науковців бага-
тьох країн, ще не переможена. Чумою ХХ століття назвали СНІД, 
одне з найнебезпечніших сучасних захворювань людини. Загально-
визнано існування онкогенних вірусів, які спричинюють злоякісні 
пухлини в організмі тварин і людини. Досить поширені вірусні ін-
фекції тварин і рослин, які завдають значних економічних збитків 
сільському господарству і зменшують продовольчі ресурси людства. 

Неослабна увага до вірусів не обмежується лише їхньою провід-
ною роллю в інфекційній патології людини, тварин і рослин. Як 
найбільш просто організовані форми життя, віруси є незамінними, 
самою природою створеними моделями, які допомагають вирішува-
ти фундаментальні проблеми біології. 

Вірусологія зародилася в надрах мікробіології. Історія її досить 
незвичайна. Першу в світі вакцину — проти натуральної віспи, за-
вдяки якій цю страшну хворобу повністю ліквідовано на Землі, було 
створено англійським лікарем Е. Дженнером у 1796 р., майже за сто 
років до відкриття вірусів (із пустульозної рідини хворих на віспу 
корів). Другу вірусну вакцину — антирабічну (проти сказу) —  
отримав на кролях знаменитий французький учений, основополож-

Розд і л  1
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ник мікробіології Л. Пастер у 1885 р., за сім років до відкриття ві-
русів. 

Слово «virus» латинського походження і буквально означає «от-
рута». Ще давні євреї стверджували, що отруйні змії та скажені со-
баки вводять в організм якусь шкідливу речовину, яку вони нази-
вали вірусом. Відомий вчений епохи Відродження німецький алхі-
мік і лікар Парацельс використовував це поняття в розумінні «на-
сіння, що спричинює хворобу». Терміном «вірус» користувався 
Л. Пастер для позначення заразної основи. 

Наприкінці ХІХ століття Л. Пастер і видатний німецький мікро-
біолог Р. Кох (який уперше застосував техніку чистих бактеріальних 
культур) довели, що інфекційні хвороби спричинюються мікроорга-
нізмами. І логічно було припустити, що за кожним інфекційним за-
хворюванням стоїть якийсь конкретний мікроб. Проте невдовзі 
з’ясувалося, що це далеко не так. За допомогою бактеріологічних 
методів не вдавалося виявити збудників таких хвороб, як віспа, кір 
чи свинка (паротит). Відомий український мікробіолог М.Ф. Гама-
лія даремно шукав збудника чуми великої рогатої худоби, а 
Л. Пастер після багаторічних і безрезультатних пошуків збудника 
сказу в 1889 р. заявив: «Мікроб сказу ще не виділений, але ми по-
винні визнати його існування». Це було сказано за три роки до від-
криття вірусів. Л. Пастер припускав, що збудник сказу може мати 
субмікроскопічні розміри, тобто невидимий у світловому мікроскопі. 

Едвард Дженнер 
(1749 – 1823) 

Луї Пастер  
(1822 – 1895) 
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Однак думка про інфекційний агент 
цілком іншої, унікальної природи не 
виникала навіть у такого геніально-
го вченого, як Л. Пастер. 

Кінець ХІХ століття приніс науко-
вому світу відкриття вірусів. Можна 
без перебільшення сказати, що це 
було епохальне відкриття, пов’язане 
з іменем видатного російського вче-
ного-ботаніка Д.Й. Івановського 
(1864 – 1920 рр.). У 1887 р., будучи 
студентом Петербурзького універси-
тету, Д.Й. Івановський поїхав на 
практику в Україну і Бессарабію ви-
вчати мозаїчну хворобу тютюну, опи-
сану вперше в 1886 р. у Голландії 
А. Майєром. Хвороба завдавала сіль-
ському господарству величезних еко-
номічних збитків. Рослини тютюну, 
уражені мозаїкою, відставали в рості, 
їхнє листя вкривалося ясно-зеленими 
або жовтими плямами, іноді набувало потворної форми. Урожаї тю-
тюну різко знижувалися, якість його погіршувалася. 

У результаті досліджень молодий учений встановив, що на тю-
тюнових плантаціях рослини уражені двома хворобами: одна з 
них — рябуха, що спричинюється грибом, інша — невідомої етіоло-
гії. Для з’ясування причини хвороби Д.Й. Івановський розтер хвору 
рослину і краплею соку заразив здорову, яка незабаром захворіла 
на мозаїку. Це було доказом, що інфекційний агент знаходиться в 
соку. Проте, розглядаючи у світловому мікроскопі мазки із зараже-
ного соку, дослідник не побачив жодної бактерії. Тоді в нього виник-
ла ідея пропустити сік крізь фарфоровий дрібнопористий фільтр, 
оскільки добре знав, що в такому разі мікроби затримаються на  
фільтрі, а рідина залишиться стерильною. Фільтратом Д.Й. Іванов-
ський заразив здорову рослину. Результат досліду суперечив основ-
ним законам бактеріології: профільтрований сік не став стериль-
ним, він і далі спричинював мозаїку в здорових тютюнових рослин 
через 15 діб після зараження. 

Це суперечило твердженню А. Майєра, що сік зараженої рослини 
втрачає свою інфекційність після проходження крізь подвійний шар  
фільтрувального паперу. А. Майєр визнавав, що саме якийсь мікроб 
є збудником хвороби. Він заражав рослини тютюну багатьма відо-
мими видами бактерій, суспензіями з голубиного посліду, гнилих 
овочів, старого сиру тощо. Зрозуміло, що таким чином спричинити 
мозаїчну хворобу не вдалося. 

Дмитро Йосипович Івановський 
(1864 – 1920) 
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Ще одним ученим, який досліджував тютюнову мозаїку, був ві-
домий голландський мікробіолог М. Бейєрлінк. Він повторив і під-
твердив результати дослідів Д.Й. Івановського, що збудник здатний 
проходити крізь фарфоровий фільтр. Проте, на відміну від 
Д.Й. Івановського й А. Майєра, М. Бейєрлінк відкинув думку про 
бактеріальну етіологію хвороби, а сформулював концепцію conta-
gium vivum fluidum, тобто про заразну живу рідину, розчинену в 
соку хворої рослини. Це було першим відступом від традиційного 
бактеріологічного підходу до проблеми. М. Бейєрлінк не задоволь-
нився результатами дослідів із фільтрацією та провів ще один екс-
перимент, бажаючи переконатися, що бактерії не можуть бути при-
чиною тютюнової мозаїки. Він наніс сік хворої рослини на грубу 
агарову пластинку і залишив на кілька днів, виходячи з таких мір-
кувань: якщо збудник здатний до дифузії, тоді він проникне в тов-
щу агару, а на поверхні середовища залишаться бактерії та їхні 
спори. Через кілька днів М. Бейєрлінк зрізав верхній шар агару, а 
нижнім — заразив здорові рослини тютюну, в яких через певний 
час з’явилися симптоми мозаїки. Результат цього експерименту пе-
реконав М. Бейєрлінка, що інфекційна основа хвороби є не корпус-
кулярною (тобто не бактерією), а рідкою, розчинною. Цю рідку суб-
станцію М. Бейєрлінк назвав вірусом. 

Ось якою була реакція трьох дослідників, що вперше стикнулися 
з новим явищем. 

Пояснення М. Бейєрлінка не задовольнило Д.Й. Івановського. 
Щоб з’ясувати, що є збудником тютюнової мозаїки — мікроорганізм, 
який здатний проходити крізь фарфоровий фільтр завдяки своїм 
малим розмірам, чи рідка заразна субстанція, Д.Й. Івановський 
провів серію послідовних пасажів: профільтрованим соком він зара-
зив одну здорову рослину, від неї — другу, від другої — третю і т.д. 
Д.Й. Івановський міркував так: якщо збудником тютюнової мозаїки 
є рідка токсична субстанція, то завдяки послідовному зараженню 
вона поступово розчиниться аж до повного зникнення і, таким чи-
ном, не зможе спричинити хворобу. Однак в усіх заражених росли-
нах завжди виявлялися ознаки захворювання. Це означало, що збу-
дником є мікроорганізм, який здатний розмножуватися. 

Д.Й. Івановський витратив багато зусиль і часу на спроби вирос-
тити збудника мозаїчної хвороби тютюну на штучних живильних 
середовищах. Він перепробував багато субстратів і дійшов висновку, 
що цей інфекційний агент — незвичайний: невидимий у світловому 
мікроскопі й розмножується лише в живій рослині. 

У заражених рослинах Д.Й. Івановський виявив за допомогою 
світлового мікроскопа кристалоподібні включення. Проте він тоді не 
знав, що побачив і зафіксував у точному рисунку саме те, що шукав 
роками, — величезні скупчення частинок вірусу тютюнової мозаїки, 
які потім назвали кристалами Івановського. 
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Про результати досліджень Д.Й. Івановський доповів 12 лютого 
1892 р. у Російській академії наук і опублікував їх у праці під на-
звою «Про дві хвороби тютюну». В ній вперше були описані основні 
ознаки збудника тютюнової мозаїки, які тривалий час залишалися 
єдиними критеріями для віднесення інфекційних агентів до вірусів: 
фільтрівність і нездатність рости на штучних живильних середови-
щах. Д.Й. Івановський назвав збудника фільтрівним вірусом. 

Доля відкриттів буває різною. Одні народжуються із шумом і сен-
сацією, а потім посідають скромне місце серед фактів, які складають 
фонд тієї чи іншої наукової дисципліни. Інші відкриття спочатку не 
привертають до себе великої уваги і навіть залишаються малопоміт-
ними, і лише з часом стає зрозумілим їхнє значення. Саме так стало-
ся з повідомленням Д.Й. Івановського 12 лютого 1892 р. на фоні бли-
скучих успіхів мікробіології того часу. Наукові кола не приділили 
цьому серйозної уваги, за винятком І.І. Мечникова, М.Ф. Гамалії та 
деяких інших фахівців, які оцінили важливість відкриття. Лише че-
рез шість років, коли в 1898 р. авторитетний німецький мікробіолог 
Ф. Льоффлер, учень Р. Коха, разом із П. Фрошем відкрили новий  
фільтрівний інфекційний агент — вірус ящуру, увагу науковців при-
вернув таємничий світ вірусів. І, нарешті, в 1901 р. американський 
військовий лікар В. Рід виявив перший вірус людини — збудник жов-
тої пропасниці. Ці сенсаційні відкриття були підтвердженням конце-
пції Д.Й. Івановського, представленої в 1892 р. 

Д.Й. Івановський відкрив віруси — нову форму існування орга-
нічної матерії, дав критерії та методи їхньої індикації, заклав осно-
ви ряду наукових напрямів у вірусології: вивчення природи вірусів, 
цитопатології вірусних інфекцій, фільтрівних форм мікроорганіз-
мів, хронічного і латентного вірусоносійства. 

Всесвітньовідомий американський вірусолог і біохімік В. Стенлі, 
який у 1935 р. виділив вірус тютюнової мозаїки в кристалічному ви-
гляді й був удостоєний за це в 1944 р. Нобелівської премії, високо оці-
нив дослідження Д.Й.Івановського і визнав його пріоритет. Він ска-
зав: «Є значні підстави вважати Івановського батьком нової науки — 
вірусології, яка представляє в теперішній час поле діяльності велико-
го і важливого значення. Право Івановського на славу росте з роками. 
Я вважаю, що його ставлення до вірусів треба розглядати в такому 
аспекті, як ми дивимося на ставлення Пастера і Коха до бактерій.» 

Упродовж 1902 – 1905 рр. було встановлено вірусну етіологію чу-
ми ВРХ, свиней і м’ясоїдних, віспи овець, кіз і птахів, хвороби Ауєс-
кі, інфекційної анемії коней. У 1908 р. датські науковці 
В. Еллерман і О. Банг довели вірусну природу лейкозу птиці. Проте 
ці дослідження не дістали належної оцінки, оскільки лейкози три-
валий час не відносили до неопластичних хвороб. У 1911 р. було 
відкрито перший офіційно визнаний онкогенний вірус — вірус сар-
коми Рауса, названий на честь автора. Через 55 років (у 1966 р.) 
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американському вірусологу П. Раусу було присуджено за це від-
криття Нобелівську премію. У 1913 р. англійський мікробіолог 
Ф. Творт вперше спостерігав феномен бактеріофагії в культурі ста-
філококів, а в 1917 р. канадський мікробіолог Ф. д’Ерелль виділив 
вірус, що уражав бактерії (дизентерійний бактеріофаг). 

Таким чином, за короткий історичний проміжок часу — всього 
25 років — було відкрито основні групи вірусів рослин, тварин, бак-
терій і людини. 

ОСНОВНІ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ВІРУСОЛОГІЇ 
Стрімкий розвиток вірусології нерозривно пов’язаний із впрова-

дженням нових методів і техніки вірусологічних досліджень і на-
самперед — методів виділення і культивування вірусів у лаборатор-
них умовах. Як у жодній іншій науці, у вірусології простежується 
швидка і чітка зміна рівнів пізнання дослідного об’єкта — від рівня 
організму до субмолекулярного. 

У 1930 – 1940 рр. віруси вивчаються на рівні організму. Спочатку 
єдиною експериментальною моделлю для культивування вірусів були 
лабораторні тварини. З 40-х років минулого століття у вірусологічну 
практику було запроваджено курячі ембріони. Це стало значним кро-
ком вперед у розвитку вірусології та розширило спектр вірусів, які 
культивуються в лабораторних умовах. У 1941 р. американський віру-

Пейтон Раус  
(1879 – 1970) 

 

Фелікс д’Ерелль   
(1873 – 1949) 
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солог Дж. Герст відкрив феномен гемаглютинації, що сприяло дослі-
дженню взаємодії вірусів із чутливими клітинами на моделі вірусу 
грипу та еритроцитів. Значний внесок у розвиток вірусології зробили 
радянські вірусологи Л.О. Зільбер, Є.М. Левкович, А.К. Шубладзе, 
М.П. Чумаков, В.Д. Соловйов. У 1937 р. вони відкрили вірус кліщового 
енцефаліту, виявили його переносників — іксодових кліщів, розробили 
методи лабораторної діагностики, профілактики і лікування. Досвід 
вивчення кліщового енцефаліту послугував у дослідженні цілої групи 
природно-осередкових інфекцій — епідемічних енцефалітів та іденти-
фікації їхніх збудників, що переносяться членистоногими. 

У 1950-ті роки віруси вивчаються на рівні клітини, коли у ві-
русологічну практику було запроваджено метод культури клітин. 
Це стало справжньою революцією, почалася золота ера вірусології. 
Культура клітин є найдосконалішою системою для культивування 
вірусів. У культурі клітин були виділені та ідентифіковані сотні но-
вих, невідомих до того часу вірусів, які не розмножуються ні в орга-
нізмі лабораторних тварин, ні в курячих ембріонах. Було встанов-
лено вірусну етіологію багатьох хвороб тварин і людини. На моделі 
культури клітин досліджено взаємодію вірусів із чутливими кліти-
нами, детально вивчено етапи репродукції вірусів. Метод культури 
клітин дав можливість створити високоефективні вірусні вакцини.  

Широке застосування культури клітин у вірусології стало мож-
ливим завдяки важливому відкриттю американських вірусологів 

Лев Олександрович Зільбер  
(1894 – 1966) 

Михайло Петрович Чумаков  
(1909 –1989) 
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Дж. Ендерса, Т. Веллера і Ф. Роббінса в 1949 р. Вони встановили 
здатність вірусу поліомієліту розмножуватися в культурі клітин нир-
ки африканської зеленої мавпи і спричинювати цитопатичні зміни 
та обґрунтували виробництво поліомієлітної вакцини. У 1952 р. за 
це відкриття їм було присуджено Нобелівську премію. Першою 
культуральною вакциною стала вакцина проти поліомієліту, яку 
розробили американські та радянські вірусологи (Дж. Солк, 1954; 
А. Сейбін, М.П. Чумаков, А.О. Смородінцев, 1956). Після поліовак-
цини було створено інші культуральні вакцини — проти кору, чер-
воної висипки, кліщового енцефаліту, сказу, ящуру тощо. 

У 1960-ті роки дослідження вірусів виходить на молекулярний 
рівень. У вірусології почали широко застосовувати методи молекуляр-
ної біології, за допомогою яких встановлено будову вірусів і механізм 
їхньої репродукції. Однак це ще не все. Віруси завдяки простій органі-
зації їхнього геному стали незамінною моделлю для молекулярної біо-
логії, генетики, генної інженерії, біохімії, імунології. Всі фундамента-
льні відкриття в біології — розшифрування структури ДНК, механізму 
її реплікації, генетичного коду, розкриття механізмів синтезу білків — 
усі ці відкриття були зроблені завдяки використанню вірусів як експе-
риментальної моделі. За словами В. Стенлі (1964 р.), віруси дають нам 
єдиний ключ до розуміння функції нуклеїнової кислоти, а можливо, і 
до розуміння природи самого життя. Можна без перебільшення сказа-
ти, що жоден біолог не може вважати себе достатньо освіченим, якщо 

Анатолій Олександрович  
Смородінцев  
(1901 – 1986) 

Альберт Сейбін  
(1906 – 1993) 
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він не знає основи вірусології в її сучасному вигляді. Сама вірусологія, 
широко використовуючи ідеї та методи молекулярної біології, генети-
ки, біохімії та інших дисциплін, дістала можливість швидко та високо-
ефективно розвиватися. По суті, за останні три десятиліття більшість 
розділів вірусології було переписано наново. 

І, нарешті, в 1970-ті роки віруси вивчаються на субмолекуляр-
ному рівні. Стрімкий розвиток молекулярної біології відкриває 
широкі можливості й перспективи в дослідженні первинної струк-
тури нуклеїнових кислот і білків. З’являються методи секвенуван-
ня, за допомогою яких визначають послідовність нуклеотидів і амі-
нокислот у відповідних макромолекулах. Отримано перші генетичні 
карти геномів ДНК-вмісних вірусів. У 1970 р. американські вірусо-
логи Г.М. Тьомін і Д. Балтімор відкрили в складі РНК-вмісних он-
когенних вірусів зворотну транскриптазу (ревертазу) — фермент, 
який переписує генетичну інформацію з РНК на ДНК. Це стало од-
ним із найбільших внесків вірусології в сучасну науку. Використан-
ня зворотної транскриптази лежить в основі генної інженерії. За 
допомогою цього ферменту став реальним синтез гена на матриці 
іРНК, виділеної з полісом. З’явилася можливість отримати ДНК-
копію РНК-геному і провести її секвенування. За відкриття зворот-
ної транскриптази Г.М. Тьоміну і Д.Балтімору в 1975 р. було прису-
джено Нобелівську премію. 

У 1972 р. виникає новий розділ молекулярної біології — генна 
інженерія. У цьому році у США публікується перша генно-
інженерна робота П. Берга про створення гібридної (рекомбінант-
ної) молекули ДНК: він «зшив» in vitro фрагменти геномів двох ві-
русів, досить віддалених один від одного в таксономічному відно-
шенні: мавпячого вірусу 40 (SV40) і бактеріофага λ. Цей химерний 
геном був уведений у кишкову паличку. Оскільки в бактеріальній 
клітині з’явилася нова генетична інформація, вона почала синтезу-
вати чужорідні (вірусні) білки. Таким чином, отримано реальну мож-
ливість виробництва дешевих препаратів білків, які мають значен-
ня в медицині (інсулін, інтерферон) і сільському господарстві (біл-
кові корми). Наприклад, у кишкову паличку можна ввести на основі 
рекомбінантної ДНК ген інтерферону або інсуліну, і бактерії по-
чнуть синтезувати ці білки. За фундаментальні дослідження в га-
лузі біохімії нуклеїнових кислот, зокрема рекомбінантної ДНК, 
П. Бергу в 1980 р. було присуджено Нобелівську премію. 

Цей період характеризується важливими відкриттями у вірусо-
логії. У фокусі досліджень — три наймасовіші хвороби людини: 
грип, гепатит, рак. З’ясовано причини пандемій грипу, що регуляр-
но повторюються. Встановлено збудники гепатитів А і В, які нале-
жать до різних таксономічних груп. Детально вивчено онкогенні 
віруси тварин (птахів, гризунів), розшифровано структуру їхнього 
геному та ідентифіковано ген — онкоген, який відповідає за зло-
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якісну трансформацію клітин. Отримано прямі докази інтеграції 
вірусних нуклеїнових кислот у хромосоми людини і тварин. У 1975 р. 
Нобелівським лауреатом став американський вірусолог Р. Дуль-
бекко за дослідження механізму дії онкогенних вірусів. 

У 1976 р. присуджено дві Нобелівські премії за важливі відкрит-
тя у вірусології. Американський лікар Б. Бламберг, досліджуючи в 
1963 р. кров аборигенів Австралії, виявив так званий австралійсь-
кий антиген, який він прийняв за один із білків крові. Пізніше було 
встановлено, що це є поверхневий антиген вірусу гепатиту В і його 
носійство поширене в цілому світі. За відкриття австралійського 
антигену Б. Бламбергу було присуджено Нобелівську премію. Дру-
гим Нобелівським лауреатом 1976 р. став американський вірусолог 
та імунолог К. Гайдушек за відкриття нових патогенетичних меха-
нізмів інфекційних хвороб. Він встановив вірусну етіологію повіль-
ної інфекції людини — куру, що спостерігалася серед туземців Но-
вої Гвінеї та була пов’язана з ритуальним канібалізмом. 

У 1982 р. значною подією у вірусології стало виділення амери-
канськими дослідниками на чолі з Р. Галло Т-лімфотропного вірусу 
людини, який спричинює Т-клітинний лейкоз. А в 1983 р. Л. Мон-
таньє (Франція) і в 1984 р. Р. Галло відкрили споріднений вірус 
імунодефіциту людини, що спричинює СНІД. У 1997 р. Нобелівську 
премію присуджено американському неврологу, біохіміку і вірусо-
логу С. Прузінеру за встановлення етіології трансмісивних губкопо-
дібних енцефалопатій тварин і людини. 

Карлтон Гайдушек  
(1923 – 2002) 

Стенлі Прузінер  
(1942 р.н.) 
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Таким чином, за короткий проміжок часу вірусологія досягла та-
ких вершин, що зі спеціалізованого розділу мікробіології перетво-
рилася на одну з фундаментальних біологічних наук. 

ПРИРОДА ВІРУСІВ 
З часу відкриття вірусів уявлення про їхню природу зазнали 

значних змін. Д.Й. Івановський та його сучасники підкреслювали 
дві основні властивості вірусів: фільтрівність і нездатність роз-
множуватися на штучних живильних середовищах. Однак згодом 
з’ясувалося, що ці ознаки притаманні не лише вірусам. Були від-
криті фільтрівні форми і стадії бактерій (наприклад, туберкульозної 
палички), а потім — і фільтрівні види мікроорганізмів (мікоплаз-
ми). Тому термін «фільтрівний» було відкинуто. Абсолютний внут-
рішньоклітинний паразитизм вірусів також виявився не унікаль-
ною їхньою особливістю. Внутрішньоклітинними паразитами є хла-
мідії, рикетсії, деякі найпростіші (малярійний плазмодій). 

Не раз виникали дискусії, що таке віруси — жива чи нежива ма-
терія, організми чи не організми. Безперечно, вірусам притаманні 
основні властивості всіх форм життя: здатність розмножуватися, 
спадковість, мінливість, здатність пристосовуватися до умов навко-
лишнього середовища, займати певні екологічні ніші в біосфері; і, 
нарешті, на віруси поширюються закони еволюції органічного світу 
на Землі. Тому в середині 1940-х ро-
ків видатний австралійський вірусо-
лог та імунолог, лауреат Нобелівсь-
кої премії Ф.М. Бернет сформулю-
вав концепцію, згідно з якою віруси 
є повноцінними організмами. Його 
монографія так і називалася — «Ві-
рус як організм» (1946 р.). 

Спеціалісти з таксономії без особ-
ливих суперечок виділили віруси в 
окреме царство Vira. Проте наступне 
дослідження вірусів, могутній стимул 
якому дало впровадження техніки 
культури клітин (1950-ті роки) і мето-
дів молекулярної біології (1960-ті ро-
ки), сприяло накопиченню багатьох 
фактів, які не вкладалися в рамки 
концепції, що віруси є організмами. 

Вивчення будови вірусів показало, 
що для них характерна максимально 
проста організація. Віруси — це не- Френк Макфарлейн Бернет 

(1899 – 1985) 
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клітинні форми життя. Неактивною формою існування будь-якого 
вірусу є віріон, який складається з молекули нуклеїнової кислоти 
(ДНК або РНК) і білкової оболонки — капсиду. Віріони багатьох віру-
сів мають зовнішню ліпопротеїнову оболонку — суперкапсид. 

Термін «віріон» запропонував у 1962 р. французький мікробіолог 
і генетик, лауреат Нобелівської премії А. Львофф замість «вірусна 
частинка», як раніше називали позаклітинний вірусний індивід. І 
це була вдала заміна. Після введення терміна «віріон» головною 
ознакою вірусів почали вважати наявність лише однієї нуклеїнової 
кислоти — ДНК або РНК, тоді як у всіх організмів, навіть найпри-
мітивніших, є ДНК і три види РНК: інформаційна, рибосомальна і 
транспортна. Однак досить швидко цей критерій для визначення 
природи вірусів утратив свою актуальність, коли було детально до-
сліджено взаємодію вірусів із чутливими клітинами (до цього ми 
повернемося в розд. 4 «Репродукція вірусів»). 

На відміну від інших організмів, генетичний апарат яких пред-
ставлений дволанцюговою ДНК, носієм генетичної інформації у ві-
русів можуть бути як ДНК, так і РНК. Відповідно віруси поділяють 
на ДНК-геномні та РНК-геномні, причому близько 80 % вірусів тва-
рин містять РНК. Нуклеїнові кислоти вірусів надзвичайно різнома-
нітні: одно- і дволанцюгові, лінійні й кільцеві, фрагментовані та 
навіть роз’єднані. Природа ніби випробувала на вірусах різні форми 
генетичного матеріалу, перш ніж зупинитися на канонічних: дво-
ланцюговій ДНК, яка зберігає генетичну інформацію, та однолан-
цюговій іРНК, що передає її. Це властиве всьому живому, починаю-
чи від бактерій і закінчуючи людиною. Разом з тим, генетичний код 
є універсальним — однаковим для вірусів, бактерій, грибів, найпро-
стіших, рослин, тварин і людини. 

Кардинальною відмінністю вірусів від інших організмів, навіть 
найпримітивніших, є відсутність у них власних білоксинтезувальних 
систем. Синтез вірусних білків здійснюється на клітинних рибосомах. 
Тому віруси можуть розмножуватися лише в живих клітинах. 

Після проникнення віріона в чутливу клітину його оболонки 
розпадаються, вірусна нуклеїнова кислота звільняється, генетичний 
апарат клітини блокується, всі інші органели функціонують. Далі 
на основі записаної на молекулі вірусної ДНК або РНК генетичної 
інформації клітина зі своїх сировинних матеріалів і своїми систе-
мами синтезує вірусні компоненти: нові молекули вірусної нуклеї-
нової кислоти і вірусних білків. Будь-яка вірусна інфекція є бороть-
бою двох геномів — вірусного і клітинного — за програмування син-
тезу на клітинних рибосомах і за використання енергетичних ресур-
сів мітохондрій. Віруси вводять у клітину лише свою генетичну ін-
формацію, що успішно конкурує з клітинною ДНК, незважаючи на 
надзвичайно малі розміри вірусних геномів (на 5 – 6 порядків мен-
ші за молекулярною масою від геному клітини). Тому і рівень внут-
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рішньоклітинного паразитизму у вірусів цілком інакший, ніж в ін-
ших внутрішньоклітинних паразитів (рикетсій, хламідій чи найпро-
стіших): віруси є облігатними (абсолютними) внутрішньо-
клітинними паразитами на генетичному рівні. 

Коли в зараженій клітині нагромаджується велика кількість мо-
лекул вірусної нуклеїнової кислоти і вірусних білків, вони під дією 
міжмолекулярних сил об’єднуються, формуючи віріони потомства, 
які покидають клітину. Таким чином, спосіб розмноження вірусів 
докорінно відрізняється від розмноження клітинних організмів (на-
приклад, бінарний поділ, брунькування чи утворення спор). Віруси 
не ростуть, не діляться, їхнє розмноження називається диз’юнктив-
ною (тобто роз’єднаною) репродукцією. Це означає, що окремі ком-
поненти вірусу синтезуються відносно незалежно один від одного, в 
різних місцях клітини і в різний час, а потім об’єднуються, формую-
чи зрілі віріони. 

Чи є вірус організмом (індивідом)? Обґрунтовуючи концепцію 
«вірус як організм», спеціалісти поступово дійшли висновку, що за-
галом це закономірно, оскільки в повноцінному віріоні міститься 
вся генетична інформація, потрібна для відтворення вірусного по-
томства. Якщо віріон проникає в чутливу клітину, відбувається роз-
чинення його оболонок, і в зараженій клітині починає функціонува-
ти вірусний геном. Саме він являє собою внутрішньоклітинну фор-
му вірусу як індивіда. Отже, молекула нуклеїнової кислоти є основ-
ним носієм індивідуальності вірусу як у складі віріона, так і всере-
дині клітини після проникнення і депротеїнізації. 

Проте існують три групи вірусів, для яких поняття «індивід» не 
зовсім підходить: 1) із фрагментованим геномом; 2) із роз’єднаним 
геномом; 3) інтегральні віруси. 

До вірусів із фрагментованим геномом належать ортоміксо-, 
арена-, бунья-, рео- і бірнавіруси. Їхній геном складається з кількох 
фрагментів, які знаходяться в одному віріоні. Безперечно, такий вірі-
он є індивідом. Однак якщо в клітину проникло кілька віріонів, то 
розвиток інфекції забезпечує повний комплект фрагментів, незалеж-
но від того, звідки він узятий: з одного чи кількох віріонів. Більше 
того, серед популяції вірусів із фрагментованим геномом трапляють-
ся дефектні віріони, що мають неповні комплекти фрагментів геному. 
Вони не здатні самостійно репродукуватися. Проте якщо суміш кіль-
кох дефектних віріонів, що проникла в клітину, містить сумарно по-
вний генетичний набір, інфекція буде забезпечена. Зрозуміло, що 
поняття «індивід» має в цьому разі досить штучний характер. 

Ще менше підходить поняття «індивід» до вірусів із роз’єдна-
ним геномом, що характерно для вірусів рослин. Геном у них не 
тільки фрагментований, а й роз’єднаний, знаходиться в різних ві-
русних частинках. Тому популяція такого вірусу являє собою суміш 
3 – 4 типів частинок (їх не можна назвати віріонами, тобто вірус-
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ними особами, індивідами), причому лише повний їх набір здатний 
забезпечити інфекцію. Зрозуміло, що поняття «індивід» тут не під-
ходить ні на внутрішньоклітинному, ні на позаклітинному рівнях. У 
цьому разі вірус завжди виступає у вигляді неоднорідної популяції 
субвірусних частинок (не індивідів). 

Поняття «індивід» абсолютно втрачає доречність стосовно інтег-
ральних вірусів, які зумовлюють інтеграційну інфекцію внаслідок 
фізичного об’єднання геномів вірусу і клітини. Здатність до інтеграції 
з клітинним геномом виявлено як у ДНК-, так і РНК-вмісних вірусів. 

У ДНК-геномних вірусів (адено-, поліома-, герпес- і гепаднавіру-
си, помірні фаги) спостерігається два типи взаємодії з клітинами. В 
одних випадках розвивається звичайна інфекція, в процесі якої ві-
рус проходить повний цикл репродукції з утворенням дочірнього 
потомства, що закінчується загибеллю клітин. В інших випадках 
вірусна ДНК об’єднується з клітинною, реплікується і функціонує 
як складова частина клітинного геному. Інтегрувати може як пов-
ний вірусний геном, так і його фрагмент. Вірусні нуклеотидні по-
слідовності в складі клітинного геному називаються провірусом, або 
ДНК-провірусом. Отже, вірус «зникає», перетворюється на групу 
клітинних генів і передається дочірнім клітинам за законом Мен-
деля. Однак оскільки в заражених клітинах з’явилася додаткова 
генетична інформація, вони набувають ряду нових властивостей. У 
бактеріальних клітинах можуть з’явитися нові ферменти або токси-
ни, яких не було до інтеграції фагової ДНК. Наприклад, здатність 
виробляти токсини збудниками дифтерії, правця і ботулізму зумов-
лені генами помірних фагів, які інтегрують свій геном у бактеріа-
льну хромосому. Клітини тваринного організму неопластично 
трансформуються і набувають здатності до необмеженого поділу 
внаслідок порушення регуляторних механізмів. Так виникають пух-
лини. Під впливом різних факторів (обробка клітин УФ-випроміню-
ванням, гормонами тощо) вірусна ДНК може «вирізатися» з хромо-
соми клітини і почати автономне існування, пройшовши звичайний 
цикл репродукції з утворенням дочірнього потомства. 

До інтегральних вірусів належать також РНК-геномні ретровіру-
си (віруси лейкозів і сарком тварин, Т-лімфотропні віруси людини і 
мавп), для яких інтеграція їхнього геному з клітинним є обов’яз-
ковою стадією репродукції. У складі ретровірусів міститься унікаль-
ний фермент — зворотна транскриптаза (ревертаза). Цей фермент 
здійснює передавання генетичної інформації з вірусної одноланцю-
гової РНК на дволанцюгову ДНК, яка вбудовується в клітинний ге-
ном. Інтегрований ДНК-провірус слугує матрицею для синтезу 
іРНК. Здатність вірусів до інтеграції з клітинним геномом є яскра-
вим прикладом їхнього генетичного паразитизму. 

Серед вірусних популяцій виявлені дефектні види вірусів, які не 
здатні до самостійної репродукції. Типовими їхніми представника-
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ми є віруси-сателіти, що розмножуються лише в присутності ві-
русів-помічників. Наприклад, класичний сателіт — вірус гепатиту 
D (дельта-вірус). Він містить кільцеву одноланцюгову РНК, яка 
асоційована з двома білками і оточена капсидною оболонкою, що 
складається з поверхневого антигену вірусу гепатиту В. Зрозуміло, 
що репродукція вірусу гепатиту D повністю залежить від наявності 
вірусу гепатиту В. Асоціацію цих обох збудників виявляють при 
найтяжчих ураженнях печінки (хронічний активний гепатит і ци-
роз печінки). 

Наведені дані свідчать про обмеженість, а точніше, про неправо-
мірність застосування поняття «індивід» щодо вірусів і про немож-
ливість поставити знак «дорівнює» між змістом понять «віріон» та 
«індивід» у тварин, рослин та інших клітинних організмів. 

Окрім класичних вірусів, які представлені віріонами, існують ві-
русоподібні структури: плазміди, віроїди і пріони. 

Плазміди (син.: епісоми, епівіруси) паразитують у цитоплазмі бак-
терій. На відміну від вірусів, вони не мають білкової оболонки, а скла-
даються лише з молекули кільцевої дволанцюгової ДНК, розміри якої 
становлять 1 – 3 % розміру геному бактерії. Кількість плазмід в одній 
бактеріальній клітині коливається від 1 до 10 і більше. Гени плазмід 
кодують різні білки, які не є їхнім структурним компонентом, а вико-
нують різні функції, як правило, корисні для бактеріальної клітини. 
Так, R-плазміди кодують синтез ферментів, які руйнують антибіотики, 
що зумовлює стійкість бактерій до лікарських препаратів. У BaciIIus 
anthracis капсульний антиген і токсин кодуються плазмідами; відсут-
ність одного з них або обох робить бацили авірулентними. 

Плазміди не здатні самостійно розмножуватися. Їхня реплікація 
здійснюється за участю ферментів бактеріальної клітини. Не ви-
ключається наявність у плазмід власної системи реплікації, проте її 
функціонування залежить від метаболічної активності бактерії. 
Плазміди можуть вбудуватися в клітинний геном і довготривало 
перебувати в інтегрованому стані, реплікуючись синхронно з хромо-
сомою. Вони зумовлюють нестабільність генетичних ознак у бакте-
рій. Плазміди виявлено також у дріжджів і плісеневих грибів. У 
вигляді плазмід можуть існувати деякі віруси тварин, наприклад 
вірус папіломи корів з родини Papillomaviridae або мавпячий вірус 
40 з родини Polyomaviridae. 

Ще більш своєрідними вірусоподібними структурами є віроїди — 
збудники інфекційних хвороб рослин (хризантем, цитрусових, огір-
ків, томатів, картоплі). Як і плазміди, віроїди не мають білкової обо-
лонки, складаються тільки з молекули кільцевої одноланцюгової 
РНК, яка не кодує жодних білків. Реплікація віроїдів відбувається 
за участю ферментів рослинної клітини. 

І, нарешті, зовсім незвичайними є пріони — збудники трансмі-
сивних губкоподібних енцефалопатій тварин і людини, що характе-
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ризуються прогресуючим руйнуванням нервових клітин, внаслідок 
чого головний мозок набуває губчастої структури. До цієї групи хво-
роб належить, зокрема, куру, за встановлення етіології якої К. Гай-
душеку було присуджено у 1976 р. Нобелівську премію. Пріони 
складаються лише з білків, не мають нуклеїнової кислоти. Звідси 
походить їхня назва, аналогічна віріону класичних вірусів: від англ. 
рrotein infectious particle — білкова інфекційна частинка.  

Де ж тоді записана генетична інформація? Як встановили амери-
канські спеціалісти на чолі зі С. Прузінером (1982 – 1993 рр.), ген пріо-
на знаходиться в ДНК клітин здорових тварин і людини та продукує 
нормальний пріонний білок — абсолютно ідентичний патогенному 
пріону, з тим самим набором амінокислот, тільки з іншою конфігураці-
єю спіралі. Після проникнення в організм інфекційний пріон не розпі-
знається імунною системою, досягає нейронів, вступає у взаємодію з 
нормальним пріонним білком, який змінює конфігурацію спіралі й 
перетворюється на патогенний. Таким чином відбувається ланцюгова 
реакція, нейрони вакуолізуються і руйнуються, мозкова тканина набу-
ває вигляду губки. За аргументовані докази пріонної концепції збуд-
ників трансмісивних губкоподібних енцефалопатій тварин і людини 
С. Прузінер у 1997 р. був удостоєний Нобелівської премії. 

Підводячи підсумки дискусії, чи є вірус організмом, можна зро-
бити такий висновок про природу вірусів. Відсутність власних сис-
тем синтезу білків, диз’юнктивний спосіб розмноження, інтеграція з 
клітинним геномом, існування дефектних вірусів (з неповним гено-
мом і вірусів-сателітів), а також вірусоподібних структур (плазмід, 
віроїдів і пріонів) — усе це мало вкладається в уявлення про віруси 
як організми.  

Так що ж таке віруси? Це автономні генетичні структури, 
здатні функціонувати і репродукуватися лише в чутливих 
до них клітинах тварин, рослин, грибів, найпростіших і бак-
терій. Не будучи організмами, віруси водночас є своєрідною фор-
мою життя, зберігають основні атрибути життя, в тому числі такий 
кардинальний, як здатність до еволюції. 

ПОХОДЖЕННЯ ВІРУСІВ 
Питання по походження вірусів дотепер є дискусійним. Існує 

три основні гіпотези щодо походження вірусів:  
1) від доклітинних форм життя (автори: радянські вірусологи 

А.О. Смородінцев, А.С. Кривицький, 1953; В.М. Жданов, 1953); 
2) від бактерій (автори: французький мікробіолог, Нобелівський 

лауреат Ш.Ж.А. Ніколль, 1925; американський вірусолог Р. Грін, 
1935; австралійський вірусолог та імунолог, Нобелівський лауреат 
Ф.М. Бернет, 1943); 
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3) від компонентів клітини (авто-
ри: американські вірусологи, Нобе-
лівський лауреат С. Лурія і 
Дж. Дарнелл, 1967). 

Згідно з першою гіпотезою, віруси 
є потомками давніх доклітинних 
форм життя — протобіонтів, які 
збереглися до наших днів як примі-
тивні організми і навіть прогресува-
ли внаслідок переходу до паразитич-
ного способу існування. Протобіонти 
дали початок, з одного боку, кліти-
нам, а з другого — вірусам, які з ча-
сом поселилися в клітинах і присто-
сувалися до існування в них. Очеви-
дно, РНК-вмісні віруси є найдавні-
шими, а ДНК-вмісні — утворилися 
пізніше. Майже всі віруси рослин 
містять РНК, а рослини, як відомо, 
з’явилися на Землі раніше, ніж тва-
рини. У подальшому віруси еволюці-
онували разом зі своїми хазяями або змінювали їх. Цим і пояснюєть-
ся різноманітність відомих сьогодні вірусів, а також їхня пристосова-
ність до паразитування в організмах певних видів. На всіх етапах 
еволюції органічного світу був можливий обмін вірусами між різними 
таксономічними групами організмів, включаючи рослин і тварин. 
Тому існують групи близьких вірусів, які уражають філогенетично 
далеких хазяїв. Наприклад, арбовіруси здатні розмножуватися в ор-
ганізмі як хребетних, так і безхребетних тварин (членистоногих). Та-
кі родини вірусів тварин, як Rhabdoviridae і Reoviridae, містять у 
своєму складі представників, що уражають рослини. 

Згідно з другою гіпотезою, віруси є потомками бактерій, які за-
знали регресивної еволюції: бактерія → фільтрівна форма бакте-
рії → фільтрівний вірус. Розмножуючись у клітинах хазяїна і діста-
ючи готове живильне середовище, бактерії спрощували свою органі-
зацію і втрачали як непотрібні окремі ферментні системи та здат-
ність до самостійного метаболізму. Звільнившись від оболонки, що 
перешкоджала подальшій еволюції, утворений вірус міг вільно при-
єднувати компоненти клітини-хазяїна і використовувати її фермен-
ти для синтезу потрібних речовин. Рикетсії та хламідії, будучи вну-
трішньоклітинними паразитами, становлять перехідну ланку між 
бактеріями і вірусами. 

Згідно з третьою гіпотезою, віруси походять від компонентів клі-
тини, зокрема генів або клітинних органел, які набули відносної ав-
тономності та стали внутрішньоклітинними паразитами. Ця гіпотеза, 

Віктор Михайлович Жданов 
(1914 – 1987) 

 



Розділ 1 

 22

яку назвали гіпотезою «блукаючих, або оскаженілих, генів», має най-
більше прихильників. Різні віруси могли утворитися від нуклеїнових 
кислот, епісом, хлоропластів, мітохондрій. Однак вони виникали й 
еволюціонували разом із клітинними формами життя. Будучи, з од-
ного боку, автономними генетичними структурами, а з другого — не-
здатними розмножуватися поза клітинами, віруси впродовж біологі-
чної еволюції пройшли настільки різноманітні шляхи свого розвитку, 
що існуючі в наш час різні таксономічні групи вірусів мають поліфі-
логенетичне походження, тобто не мають єдиного спільного предка. 
Проте універсальність генетичного коду поширюється і на віруси. Це 
свідчить, що віруси є породженням органічного світу Землі. 

Розуміння природи вірусів як автономних генетичних структур 
зближує гіпотези їхнього походження і дає змогу зробити два важ-
ливих висновки. По-перше, вірусам належить істотна роль факторів 
еволюції органічного світу. Долаючи видові бар’єри, віруси можуть 
переносити окремі гени або групи генів та інтегруватися з геномом 
клітини. По-друге, є всі підстави визнати не тільки продовження 
еволюції вже існуючих груп вірусів, а й припустити можливість ви-
никнення в наш час або принаймні в недалекому історичному ми-
нулому нових їхніх груп. Це мимоволі спадає на думку при дослі-
дженні таких вірусних інфекцій, як грип, гепатит В, СНІД, гемора-
гічна пропасниця Ебола, трансмісивні губкоподібні енцефалопатії. 
Проблема природи, походження та еволюції вірусів, як фундамен-
тальна проблема теоретичної біології, є водночас прикладною проб-
лемою, оскільки з різним її розумінням пов’язаний вибір стратегії й 
тактики боротьби з вірусними інфекціями тварин і людини. 

РОЛЬ ВІРУСІВ У ІНФЕКЦІЙНІЙ ПАТОЛОГІЇ  
ЛЮДИНИ, ТВАРИН І РОСЛИН 

Віруси посідають важливе місце в інфекційній патології людини і 
тварин. Успіхи медичної та ветеринарної науки і практики сприяли 
істотному зниженню захворюваності на більшість бактеріальних і 
чимало вірусних інфекцій. У зв’язку з цим зросла частка вірусних 
хвороб в інфекційній патології людини і тварин. Якщо для лікування 
бактеріальних захворювань створені ефективні хіміотерапевтичні 
препарати, то успіхи хіміотерапії вірусних інфекцій досить скромні 
(особливо у ветеринарній практиці), що пов’язано зі специфікою віру-
сів як облігатних внутрішньоклітинних генетичних паразитів. Один 
лише ящур може завдати таких колосальних збитків, які в декілька 
разів перевищують збитки від сибірки, бешихи та багатьох інших бак-
теріальних інфекцій, разом узятих. У 2001 р. під час панзоотії ящуру 
в Європі внаслідок забою й утилізації поголів’я ВРХ, овець і свиней 
економічні збитки становили десятки мільйонів фунтів стерлінгів. 
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Про надзвичайну актуальність ящуру свідчить сам факт створення 
міжнародних організацій і спеціалізованих вірусологічних інститу-
тів, які розробляють і координують заходи боротьби з цією небезпеч-
ною хворобою. Це саме стосується грипу, поліомієліту, СНІДу. 

У загальній структурі інфекційних захворювань людини 60 – 
70 % припадає на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, що 
спричинюються різними вірусами: парагрипу, респіраторно-синци-
тіальним, рео-, рино-, ентеро-, корона-, аденовірусами та ін. Друге 
місце серед збудників масових інфекцій людини посідають кишкові 
віруси, які спричинюють гастроентерити і гастроентероколіти: на-
самперед ротавіруси, а також адено-, корона-, каліци-, астровіруси, 
вірус Норволк. До масових інфекцій належать також кір, герпетич-
на інфекція, вірусні гепатити А, В, С і Е, енцефаліти і пропасниці 
арбовірусної етіології.  

Значну тривогу у фахівців викликає атипова пневмонія (SARS), 
що спричинюється вірусом із родини Coronaviridae та супроводжу-
ється високою летальністю (до 20 %). За даними ВООЗ (червень 
2003 р.), у цілому світі за 7,5 міс було інфіковано близько 8,5 тис. 
осіб, померло понад 800. Епідемічним осередком SARS на земній 
кулі є Південно-Східна Азія: Китай, Гонконг, Сінгапур, Тайвань. 
Звідти хвороба з неймовірною швидкістю перекинулася в Канаду, 
потім — у США та Європу і була зареєстрована більш ніж у 30 краї-
нах світу. 

За ступенем небезпеки для людей, а також на основі сучасних 
наукових даних щодо етіології та патогенезу вірусних захворювань, 
досягнень у профілактиці й лікуванні окремих інфекцій усі віруси, 
патогенні для людини, поділяють на чотири групи: 

І група — збудники особливо небезпечних вірусних інфекцій: ві-
руси Ебола, Марбург, Ласса, Мачупо, натуральної віспи, В-вірус; 

ІІ група — збудники висококонтагіозних епідемічних вірусних 
захворювань: арбовіруси та аренавіруси, які не увійшли до І групи, 
віруси гепатиту А і В, вірус сказу, вірус імунодефіциту людини; 

ІІІ група — збудники вірусних хвороб, виділених у самостійні но-
зологічні одиниці: віруси грипу, поліомієліту, групи віспи (за винят-
ком вірусів натуральної віспи і вісповакцини); 

ІV група — збудники вірусних септицемій, менінгітів, пневмоній, 
ентеритів: ентеровіруси (за винятком вірусу поліомієліту), рино-, 
адено-, корона-, реовіруси, віруси парагрипу, паротиту, кору, респі-
раторно-синцитіальний, герпесу, вітряної віспи, цитомегалії, черво-
ної висипки, везикулярного стоматиту. 

Роботу з вірусами І і ІІ груп можна проводити лише в спеціалізо-
ваних лабораторіях санітарно-епідеміологічної служби, які забезпе-
чені комплексом відповідних пристосувань, обладнань і приміщень 
та мають дозвіл спеціальної режимної комісії. У вірусологічних ла-
бораторіях СЕС дозволяється робота з вірусами тільки ІІІ і ІV груп. 
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До особливо небезпечних вірусних хвороб тварин (список «А» за 
даними Міжнародного епізоотичного бюро) належать ящур, ноду-
лярний дерматит ВРХ, чума ВРХ, чума ДРХ, інфекційна катараль-
на гарячка овець, пропасниця долини Ріфт, африканська чума ко-
ней, везикулярний стоматит, везикулярна хвороба свиней, афри-
канська чума свиней, класична чума свиней, віспа овець і кіз, нью-
каслська хвороба, грип (чума) птиці. 

Постійне вдосконалення діагностичної техніки і методів вірусо-
логічних досліджень відкрило надзвичайну різноманітність вірус-
них агентів, що спричинюють гострі, хронічні, латентні й повільні 
інфекції тварин і людини. 

У ветеринарній практиці в господарствах промислового типу 
значно поширені й завдають великих економічних збитків масові 
респіраторні та шлунково-кишкові захворювання телят, що вини-
кають на фоні стресових факторів і неоднорідного імунологічного 
статусу. Захворюваність при пневмоентеритах телят становить 55 – 
94 %, летальність — 15 – 20 %. При діареях новонароджених телят 
захворюваність може досягати 95 – 100 %, а відхід — 30 – 40 % і біль-
ше. Поширенню інфекції сприяють концентрація значної кількості 
тварин на обмежених площах, невпорядковане комплектування гос-
подарств молодняком з різних регіонів без перевірки його на віру-
соносійство, порушення норм годівлі та утримання тільних корів і 
новонароджених телят, недоліки в діагностичній роботі. Етіологія 
респіраторно-кишкових інфекцій телят комплексна. У виникненні 
їх беруть участь різні віруси (ПГ-3, ІРТ, ВД, РС, адено-, рота-, коро-
навіруси та ін.), які спричинюють здебільшого асоційовані інфекції 
з нашаруванням бактеріальної мікрофлори, що значно ускладнює 
діагностику і профілактику. 

Увагу вчених привертає патологія людини і тварин, де етіологіч-
на роль вірусів раніше не підозрювалася. Віруси можуть спричини-
ти тяжкі ураження різних органів і систем. Так, виражений кардіо-
тропізм властивий ентеровірусам (віруси Коксакі В, ЕСНО, поліомі-
єліту). У ряді випадків причиною ушкодження стінок кровоносних 
судин (зокрема, аорти) може бути герпетична і корова інфекції. На-
копичено інформацію про участь цитомегаловірусу в патогенезі 
атеросклерозу в людини. Віруси паротиту і Коксакі можуть спричи-
нювати панкреатит, що призводить до розвитку цукрового діабету. 
Небезпідставно підозрюється роль вірусів у виникненні розсіяного 
склерозу і шизофренії. З вірусною інфекцією пов’язують також по-
яву геронтопсихіатричних синдромів та інтенсивний розвиток про-
цесів старіння, що можливе внаслідок пригнічення персистуваль-
ними вірусами деяких функцій клітинного геному. 

Значний інтерес становлять дослідження тератогенних влас-
тивостей вірусів. Вони є однією з причин внутрішньоутробної па-
тології людини. Тератогенна дія вірусів може бути пов’язана з ура-
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женням плацентарних мембран із подальшим порушенням обміну 
речовин між матір’ю і плодом, а також безпосереднім впливом віру-
су на ембріон, що призводить до аномалій його розвитку або загибе-
лі. У медичній практиці особливо небезпечним є вірус червоної ви-
сипки, який спричинює аборти, мертвонародженість, природжені 
дефекти (класичний синдром — катаракта, глухота, пороки серця; 
крім того, ураження ЦНС). Внутрішньоутробну патологію плоду в 
людини можуть спричинювати такі віруси, як простого герпесу, ци-
томегалії, вітряної віспи, лімфоцитарного хоріоменінгіту, Коксакі, 
ЕСНО, парвовірус (В19), аденовірус (типи 7 і 32). 

Тератогенна дія вірусів спостерігається також в інфекційній па-
тології тварин. Так, віруси чуми свиней і хвороби Ауєскі спричиню-
ють аборти, муміфікацію плоду, мертвонародженість, а вірус діареї 
ВРХ, крім зазначених аномалій, — гіпоплазію мозочка в новонаро-
джених телят, гідроцефалію, деформацію скелетних м’язів. Аборти 
можуть спричинювати віруси ящуру, інфекційного ринотрахеїту 
ВРХ, ринопневмонії коней, алеутської хвороби норок. Віруси інфек-
ційного бронхіту курей і синдрому зниження несучості є причиною 
патологічної форми яєць. 

Велику увагу науковці приділяють дослідженню екології вірусів, 
істотний вплив на яку мають антропогенні фактори (зокрема, забруд-
нення довкілля промисловими відходами). Спільність збудників 
вірусних інфекцій тварин і людини особливо яскраво виявляється 
серед екологічної групи арбовірусів, що передаються через укуси 
кровосисних членистоногих. Не менше 100 арбовірусів є патогенни-
ми для людини (наприклад, віруси жовтої пропасниці, кліщового 
енцефаліту, японського енцефаліту, кримсько-конголезької гемора-
гічної пропасниці, венесуельського, східного і західного енцефало-
мієлітів коней). Винятково важлива роль у резервації арбовірусів у 
природних осередках і транспортуванні їх на значні відстані нале-
жить мігруючим птахам. Від птахів та їхніх ектопаразитів виділено 
понад 100 арбовірусів. 

Птахи відіграють важливу роль у циркуляції вірусів грипу А, бу-
дучи основним резервуаром цього збудника в природі. Відомо понад 
50 різновидів вірусів грипу А, основна маса яких циркулює серед 
птахів, особливо качок. Вірусам грипу А властива унікальна мінли-
вість поверхневих білків (гемаглютиніну і нейрамінідази) — анти-
генний дрейф. Завдяки йому кожні 2 – 3 роки виникають нові анти-
генні варіанти збудника, які спричинюють епідемії. Пандемічні 
штами вірусів грипу А виникають за рахунок рекомбінації — обміну 
генетичним матеріалом між вірусами грипу А ссавців і птахів (ан-
тигенний шифт). Міжвидова міграція вірусів грипу А в популяції 
свійських і диких тварин, їхній антигенний дрейф і шифт — давно 
встановлений і загальновизнаний факт. Тому проблема грипу пере-
творилася з суто медичної на медико-ветеринарну. 
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Особливу увагу спрямовують учені на дослідження імунопато-
логії вірусних інфекцій. Зокрема, при багатьох захворюваннях має 
місце імунологічна недостатність (імунодефіцит), що пов’язано зі 
здатністю вірусів розмножуватися в імунокомпетентних клітинах і 
спричинювати ушкодження лімфоїдної тканини. Значна імунодеп-
ресивна дія характерна для вірусів хвороби Марека, інфекційного 
бурситу птиці, інфекційної анемії курчат, вірусної діареї ВРХ. Серед 
захворювань людини класичним прикладом різко вираженої імуно-
логічної недостатності організму є ВІЛ-інфекція (СНІД), яка була 
вперше зареєстрована у 1981 р. у США і відродила напівзабуті люд-
ські страхи про минулі спустошливі епідемії. За даними ВООЗ (ли-
пень 2003 р.), у цілому світі інфіковано близько 70 млн людей, із 
них хворих понад 40 млн. Щохвилини на земній кулі заражається 6 
осіб, щороку гине 3 млн людей. СНІД забрав життя вже 22 млн лю-
дей (у тому числі 3,6 млн дітей). Для хіміотерапії ВІЛ-інфекції за-
стосовують досить ефективні препарати (зокрема, зидовудин, дида-
нозин, ламівудин). Проте радикальним засобом боротьби з цією 
смертельною хворобою стане створення вакцини найперспективні-
шим генно-інженерним методом. 

Важливою проблемою сучасної епідеміології та епізоотології є ві-
русна персистенція, що характеризується тривалим перебуванням 
збудника в організмі і виявляється в різних формах — латентній, 
хронічній і повільній інфекціях. Механізми вірусної персистенції 
різноманітні: від інтеграції вірусного геному з клітинною ДНК 
(у ретровірусів) до імунопатологічних реакцій організму (наприк-
лад, при інфекційній анемії коней, африканській чумі свиней, але-
утській хворобі норок). Персистенцію вірусів можна трактувати як 
одну з можливостей уникнути дії захисних факторів організму з ме-
тою збереження їх як біологічних видів. 

Одним із найбільш яскравих прикладів вірусної персистенції є 
повільні інфекції, що характеризуються тривалим інкубаційним 
періодом (іноді десятки років), подальшим поступовим прогресую-
чим розвитком симптомів захворювання і неминуче летальним нас-
лідком. Повільну інфекцію — підгострий склерозивний паненцефа-
літ — може спричинити вірус кору через 1,5 – 18 років після пере-
хворювання, проникнувши крізь гематоенцефалічний бар’єр. Вірус 
червоної висипки може індукувати розвиток прогресуючого панен-
цефаліту як пізнього ускладнення природженої червоної висипки 
при внутрішньоутробному зараженні плоду. Сказ може набувати 
вигляду повільної інфекції з інкубаційним періодом від 8 міс до 3 і 
більше років. До повільних вірусних інфекцій належать СНІД, іму-
нодефіцит мавп і котів, вісна-меді овець і кіз. 

Серйозну увагу фахівців привертає група повільних інфекцій 
тварин і людини пріонової етіології — трансмісивні губкоподібні 
енцефалопатії (ТГЕ), що характеризуються дистрофічним уражен-
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ням ЦНС із відповідним симптомокомплексом і неминуче леталь-
ним наслідком. Серед пріонових інфекцій людини відомі такі, як 
куру, хвороба Крейтцфельдта – Якоба, синдром Герстманна – 
Штрейсслера –  Шейнкера, аміотрофічний лейкоспонгіоз (хвороба 
Міотча), хронічна прогресуюча енцефалопатія дитячого віку (хворо-
ба Альперса), фатальне родинне безсоння. У ветеринарній практиці 
з ТГЕ трапляються скрейпі, трансмісивна енцефалопатія норок, губ-
коподібні енцефалопатії ВРХ, котячих і зоопаркових копитних, хро-
нічна виснажлива хвороба оленів і лосів. Пріони здатні проходити 
міжвидовий бар’єр, що змушує звертати особливу увагу на фактори 
ризику зараження людей при контакті з хворими тваринами, через 
продукти харчування або фармацевтичні й косметичні препарати, 
виготовлені з тваринницької сировини. Особливу небезпеку станов-
лять губкоподібна енцефалопатія ВРХ, яку зареєстровано в 16 краї-
нах світу, але найбільшого поширення набула у Великій Британії 
(індекс захворюваності — 429 хворих на 1 млн тварин). На листопад 
2000 р. було забито й утилізовано 180 426 голів ВРХ. Установлено 
безпосередній зв’язок між губкоподібною енцефалопатією ВРХ і 
хворобою Крейтцфельдта – Якоба, яка поширена в цілому світі й 
реєструється щороку з частотою 1 випадок на 1 млн населення. Хво-
роба Крейтцфельдта – Якоба може виникнути при споживанні про-
дуктів харчування з баранини, свинини і морських молюсків. 

В останні десятиліття досягнуто істотних успіхів у з’ясуванні ві-
русної етіології пухлин і дослідженні механізмів вірусного канце-
рогенезу. Встановлено, що багато вірусів, як ДНК-, так і РНК-
вмісних, можуть спричинювати онкогенну трансформацію клітин у 
ссавців і птахів. У трансформованих клітинах виявляють вірусний 
геном в інтегрованому стані (ДНК-провірус) або у вигляді епісом 
(залежно від виду вірусу). Онкогенні властивості in vitro та in vivo 
здатні проявляти деякі представники шести родин ДНК-вмісних 
вірусів (Adenoviridae, Poxviridae, Polyomaviridae, Papillomaviridae, 
Herpesviridae і Hepadnaviridae) та однієї родини РНК-вмісних ві-
русів (Retroviridae). У природних умовах доброякісні пухлини 
спричинюють, наприклад, віруси міксоми і фіброми кролів, а зло-
якісні — віруси папіломи ВРХ, папіломи кролів, лейкозу ВРХ, 
хвороби Марека, саркоми Рауса, лейкозу птиці. У медичній прак-
тиці є вагомі докази участі папіломавірусів людини у виникненні 
раку сечостатевих органів, шкіри і гортані. ДНК папіломавірусів 
виявляють у 35 – 50 % випадків раку шийки матки і в 25 % випад-
ків раку зовнішніх статевих органів у жінок. Встановлено зв’язок 
між вірусом простого герпесу людини типу 2 з розвитком раку 
шийки матки в жінок. Вірус Епштейна – Барр спричинює такі 
злоякісні захворювання людини, як лімфома Беркітта, карцинома 
носоглотки та імунобластоїдна лімфома кісткового мозку. Вірус 
гепатиту В є основним етіологічним фактором у виникненні гепа-
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тоцелюлярної карциноми людини. Встановлено, що серед носіїв 
вірусу гепатиту В гепатома трапляється в 223 рази частіше. Вияв-
лено онкогенні властивості у вірусу гепатиту С (з родини Flavi-
viridae). 

Віруси можуть приносити практичну користь як біологічні інсек-
тициди. Відомо, що вони відіграють істотну роль у динаміці чисель-
ності лісових комах, будучи часто провідним фактором припинення 
спалаху їхнього масового розмноження. Саме тому віруси почали 
застосовувати як біологічні інсектициди. На їхній основі створено 
низку препаратів, які використовують у захисті лісів. З організму 
клопів Triatoma infestans виділені два віруси, які призводять до 
100%-ї загибелі членистоногих упродовж 24 год, що свідчить про 
можливість їх застосування для біологічної боротьби з клопами. Фа-
ги використовують для лабораторної діагностики і терапії деяких 
бактеріальних хвороб (зокрема, колібактеріозу, сальмонельозу, ста-
філококових інфекцій). 

Віруси відіграють важливу роль в інфекційній патології рос-
лин, уражаючи такі важливі сільськогосподарські культури, як 
пшениця, жито, картопля, цукровий буряк, соняшник, горох, соя, 
хміль, цитрусові та ін. Відомо сотні різних вірусів сільськогоспо-
дарських рослин, які поширюються в природі за допомогою біоло-
гічних і механічних переносників, через насіння або контактним 
шляхом через ґрунт і сік хворих рослин. В особливих екологічних 
ситуаціях вірусні інфекції можуть набувати характеру епіфітотій, 
поширюючись із великою швидкістю і завдаючи величезних еко-
номічних збитків. Так, відомо понад 60 вірусних захворювань зла-
кових, серед яких найпоширенішим є мозаїка озимої пшениці, що 
супроводжується зниженням урожаю до 40 % і більше. Вірус моза-
їки озимої пшениці уражає й інші культури (яру пшеницю, ячмінь, 
овес, просо, жито). Великих збитків завдають смугаста мозаїка 
пшениці, жовта карликовість ячменю, штрихувата мозаїка ячме-
ню, мозаїка буряку. При жовтяниці буряку маса коренеплодів 
знижується більш ніж на 25 %, а цукристість — на 1,5 – 2 %. При 
мозаїці сої втрати врожаю насіння становлять 18 – 26 %. Значне 
зниження урожайності картоплі спричинюють віруси скручування 
листя (38 – 78 %), зморшкуватої та смугастої мозаїки (30 – 100 %). 
Наведені приклади яскраво демонструють необхідність розробки 
сучасних методів діагностики та ефективних заходів боротьби з 
вірусними хворобами рослин з урахуванням властивостей збудни-
ків, особливостей їхньої репродукції, а також конкретних екологіч-
них ситуацій. 
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ВЕТЕРИНАРНА ВІРУСОЛОГІЯ, ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ  
І ЗАВДАННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ  

ВІРУСНИХ ХВОРОБ ТВАРИН 
Вірусні інфекції сільськогосподарських тварин становлять сер-

йозну проблему ветеринарної медицини у зв’язку з убіквіторністю 
вірусів, різноманітністю шляхів їх передавання, частим виник-
ненням їхніх різних асоціацій, появою нових вірусних хвороб, від-
сутністю ефективних засобів специфічної профілактики при бага-
тьох захворюваннях. Економічні збитки, спричинювані вірусними 
інфекціями, можуть бути дуже великими. Вони зумовлені заги-
беллю тварин, зниженням продуктивності, зменшенням сировин-
них ресурсів держави, скороченням експорту худоби і тваринної 
сировини. Карантинні заходи потребують значних затрат, які не-
рідко перевищують безпосередні збитки від загибелі тварин, оскі-
льки обмежують або навіть повністю припиняють економічні 
зв’язки господарств. Велику небезпеку становлять такі хвороби, як 
ящур, чума ВРХ, лейкоз ВРХ, класична та африканська чума сви-
ней, ньюкаслська хвороба, губкоподібна енцефалопатія ВРХ. Тому 
розробка нових, ефективніших та вдосконалення існуючих методів 
діагностики і специфічної профілактики вірусних інфекцій є важ-
ливим завданням ветеринарної вірусології. Вагомий внесок у ста-
новлення і розвиток ветеринарної вірусології зробив видатний ві-
русолог, академік В.М. Сюрін. 

Лабораторна діагностика вірус-
них хвороб тварин і людини зробила 
за останні два десятки років вели-
кий крок уперед. На зміну загаль-
ноприйнятим серологічним реакці-
ям (РН, РЗГА, РНГА, РЗК, РДП то-
що) приходять високочутливі й екс-
пресні методи імуноферментного і 
радіоімунного аналізу, молекуляр-
ної гібридизації, полімеразна лан-
цюгова реакція та ін. Заміна в тра-
диційних діагностикумах полікло-
нальних антитіл на моноклональні 
є прогресом на шляху створення ді-
агностичних препаратів нового по-
коління. Отримано гібридоми, які 
синтезують моноклональні антитіла 
до вірусів африканської чуми сви-
ней, венесуельського енцефаломіє-
літу коней, сказу, лейкозу ВРХ, 
грипу А, геморагічної хвороби кро-

Василь Миколайович Сюрін  
(1915 – 2004) 
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лів та багатьох інших збудників. Моноклональні антитіла широко 
застосовують не тільки для вдосконалення методів лабораторної 
діагностики, а й технології виготовлення вакцин (так звані антиіді-
отипові вакцинні препарати), для вивчення антигенної структури 
вірусів, патогенезу та імуногенезу при вірусних інфекціях. За роз-
робку методу отримання моноклональних антитіл Дж. Келеру (Ні-
меччина) і Ц. Мільштейну (Велика Британія) в 1984 р. присуджено 
Нобелівську премію. 

Для експрес-діагностики вірусних хвороб інтенсивно розробля-
ються метод молекулярної гібридизації нуклеїнових кислот і полі-
меразна ланцюгова реакція (ПЛР), які ґрунтуються на індикації 
вірусних геномів безпосередньо в дослідному матеріалі. Важливою 
перевагою цих методів є можливість виявити вірусні нуклеїнові кис-
лоти в тих пробах, в яких вірус вже втратив інфекційні та антигенні 
властивості. Методи незамінні для індикації вірусів, що не культи-
вуються в лабораторних умовах, а також персистувальних вірусів і 
провірусів. ПЛР може принести велику користь при дослідженні 
проб із об’єктів довкілля, оскільки їх складно вивчати через значну 
контамінацію різноманітними мікроорганізмами. К.Б. Мюлліс 
(США), який розробив ПЛР у 1985 р., був удостоєний Нобелівської 
премії. 

У лабораторній діагностиці вірусних хвороб перспективним є ре-
стрикційний аналіз у поєднанні з методом секвенування. Вони 
дають змогу скласти фізичні карти вірусних геномів із точністю до 
одного нуклеотиду, що гарантує точну типізацію близькоспорідне-
них вірусів. Рестрикційний аналіз має велику цінність для стандар-
тизації та контролю біопрепаратів. 

За останні десятиліття відбувся значний прогрес у специфічній 
профілактиці вірусних інфекцій. Окрім традиційних живих та інак-
тивованих цільновіріонних вакцин створено сучасні субодиничні 
вакцини, що складаються тільки з протективних вірусних антиге-
нів, які зумовлюють утворення вірусонейтралізувальних антитіл. 
Проте імуногенність субодиничних вакцин, як правило, нижча, ніж 
цільновіріонних. Так, імуногенність гемаглютиніну вірусу грипу А в 
складі цільних віріонів у 100 разів вища порівняно з ізольованим 
гемаглютиніном і в 105 разів перевищує імуногенність мономерного 
поліпептиду, синтезованого в бактеріях. Мономерний поліпептид 
VР1 вірусу ящуру в 106 разів менш імуногенний, ніж еквівалентна 
його кількість у складі віріона. Це пов’язано з конформаційними 
відхиленнями білкових макромолекул. Для підвищення імуноген-
ності субодиничні вакцини потрібно вводити з ад’ювантами та іму-
номодуляторами або конструювати у вигляді віросом, включаючи 
протективні білки вірусів у ліпосоми.  

Широкі можливості й перспективи для створення і промислового 
виробництва вірусних вакцин відкриває генна інженерія. На основі 
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технології рекомбінантної ДНК розроблено чотири типи генно-
інженерних вакцин. Це — субодиничні вакцини, отримані шляхом 
мікробіологічного синтезу на основі плазмідного або фагового век-
тора, в який вбудовано гени протективних білків вірусів (гепатиту 
В, грипу А, сказу, ящуру). Реасортантні вакцини виготовляють із 
генетично стабільних реасортантів у вірусів із фрагментованим ге-
номом (віруси грипу А) або делеційних мутантів (вірус хвороби Аує-
скі). Рекомбінантні вакцини конструюють на основі вірусу віспо-
вакцини, в геном якого вбудовують гени протективних білків вірусів 
(гепатиту В, грипу А, сказу, хвороби Ауєскі, везикулярного стомати-
ту, ньюкаслської хвороби). Перспективними є ДНК-вакцини, що яв-
ляють собою плазміди із вбудованими генами протективних вірус-
них білків.  

Велика увага приділяється створенню полівалентних вакцин. 
Технологія рекомбінантної ДНК відкриває широкі можливості в 
цьому плані. Отримано рекомбінант вірусу вісповакцини, який міс-
тить гени протективних білків вірусів гепатиту В, грипу А і простого 
герпесу. На основі вірусу вісповакцини розроблено полівалентну 
вакцину проти гепатиту В, грипу А, простого герпесу і малярії. У 
плазмідну ДНК можна вбудувати гени протективних білків кількох 
вірусів і гени цитокінів, що регулюють імунну відповідь. На думку 
фахівців, технологія рекомбінантної ДНК дасть змогу сконструюва-
ти полівалентні вакцини проти 12 і більшої кількості хвороб, у тім 
числі вірусних, бактеріальних й паразитарних. 

 

? Контрольні запитання  

1. Розкажіть про історію відкриття вірусів. 2. Схарактеризуйте основні 
періоди розвитку вірусології та становлення її як фундаментальної біологіч-
ної науки. 3. Що таке віруси, які їхні кардинальні відмінності від клітин-
них форм життя? 4. Чому віруси стали незамінною моделлю для молекуляр-
ної біології, генетики, генної інженерії, при вирішенні загальнобіологічних 
проблем? 5. Чи є вірус організмом (індивідом)? 6. Які вірусоподібні струк-
тури ви знаєте? 7. Назвіть основні гіпотези походження вірусів. 8. Яка роль 
вірусів у інфекційній патології людини, тварин і рослин? 9. Розкажіть про 
досягнення і завдання ветеринарної вірусології в діагностиці та профілак-
тиці вірусних хвороб тварин. 
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МОРФОЛОГІЯ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД  
ВІРУСІВ 

ФІЗИЧНА СТРУКТУРА ВІРУСІВ 
Віруси є облігатними внутрішньоклітинними генетичними пара-

зитами тварин, рослин, грибів, найпростіших і бактерій. Вони здат-
ні розмножуватися тільки в живих клітинах, куди вносять лише 
свою генетичну інформацію. 

Віруси існують у двох формах: позаклітинній (віріон) та внутріш-
ньоклітинній (вірусний геном). 

Віріон — це неактивна форма існування вірусів. Розміри віріонів 
коливаються в широких межах: від 15 до 970 нм (1 нанометр = 10–9 м). 
Найменші віруси (цирко-, парво-, пікорнавіруси) наближаються за 
розмірами до білкових молекул, а найбільші (покс-, параміксо-, фі-
ловіруси) — близькі за розмірами до найдрібніших бактерій. Покс-
віруси (зокрема, віруси віспи ссавців і птахів та контагіозної ектими 
овець і кіз) можна побачити у світловому мікроскопі. 

Формування віріонів підпорядковується точним математичним 
законам побудови просторових структур — від кристалів до архітек-
турних споруд — законам, які ґрунтуються на утворенні структур із 
найменшим рівнем вільної енергії. Тому поняття «структура віріонів» 
часто заміняли більш точним визначенням — «архітектура віріонів». 

Віріон — це метаболічно інертна вірусна частинка, в якій нуклеїно-
ва кислота, що представляє геном (ДНК або РНК), оточена білковою 
оболонкою — капсидом (від лат. сapsa — футляр). Капсид складається 
з найменших функціонально-еквівалентних структурних одиниць, до 
складу яких входить одна або кілька молекул білка (в останньому ви-
падку структурна одиниця поділяється на білкові субодиниці). Група 
структурних одиниць утворює морфологічну одиницю — капсомер, яку 
можна виявити за допомогою електронного мікроскопа. 

Нуклеїнова кислота разом із капсидом утворює нуклеокапсид. У 
просто організованих вірусів віріони представлені лише нуклеокап-
сидами. У складно організованих вірусів нуклеокапсид оточений 
зовнішньою ліпопротеїновою оболонкою — суперкапсидом, або пеп-
лосом (від грец. рeplos — покрив, мантія). 

До складу суперкапсиду входять ліпіди і вуглеводи клітини-
хазяїна, причому глікопротеїни формують на поверхні віріона мор-
фологічні субодиниці — пепломери, видимі в електронному мікро-
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скопі. Пепломери виглядають як ості (шипи) завдовжки 7 – 10 нм 
різної форми. Так, у РС-вірусу ості мають форму пляшки, а в коро-
навірусів вони булавоподібні. 

Деякі складно організовані віруси крім суперкапсиду мають ще 
одну проміжну оболонку — білкову мембрану, утворену М-білком 
(матриксний, або мембранний, білок), яка оточує нуклеокапсид і 
формує разом з ним нуклеоїд, або серцевину. Окремі віруси, неза-
лежно від складності їхньої організації, містять серцевину, представ-
лену нуклеїновою кислотою в комплексі з внутрішніми білками. 

Вірусні капсиди мають надзвичайно впорядковану організацію. 
Існує два типи будови капсидів віріонів, які забезпечують утворен-
ня структур із мінімумом вільної енергії: спіральний та кубічний 
(ікосаедральний) типи симетрії (рис. 1). 

Спіральний тип симетрії характеризується розміщенням кап-
сомерів у вигляді спіралі навколо молекули нуклеїнової кислоти. Біл-
кові субодиниці вкладені в спіраль так, що відносно поздовжньої осі 
всі вони (за винятком кінцевих) знаходяться в однаковому положен-
ні. У разі спірального типу симетрії капсомери утворюють трубку 
(стрижень), усередині якої дуже компактно упакована нуклеїнова 
кислота. Її довжина значно перевищує розміри віріона. Наприклад, 
довжина вірусу тютюнової мозаїки становить 300 нм, а довжина його 
РНК сягає 4000 нм. При цьому РНК настільки міцно зв’язана з кап-
сидом, що її не можна звільнити, не пошкодивши капсид. За спіраль-

 

Рис. 1. Модель просто організова-
них вірусів зі спіральним (а) та іко-
саедральним (б) типами симетрії 

(С.С.Дяченко та ін., 1974;  
В.М.Сюрін та ін., 1998) 
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ного типу симетрії спостерігається максимально регулярна взаємодія 
між білковими субодиницями капсиду і нуклеїновою кислотою. 

Віріони зі спіральним нуклеокапсидом мають паличко- або нитко-
подібну форму. Це стосується вірусів рослин. Серед вірусів тварин 
спіральний тип симетрії властивий вірусам, геном яких представле-
ний одноланцюговою РНК, причому нуклеокапсиди в них завжди 
оточені зовнішньою ліпопротеїновою оболонкою. Форма віріонів у та-
ких вірусів сферична. Виняток становлять рабдовіруси (наприклад, 
вірус сказу), що мають кулясту форму, а також філовіруси (віруси 
Марбург та Ебола), яким властива ниткоподібна форма.  

У разі кубічного (ікосаедрального) типу симетрії капсоме-
ри вкладаються у формі геометричної фігури ікосаедра (20-гран-
ника), утворюючи порожнисте ізометричне тіло, в центрі якого зна-
ходиться нуклеїнова кислота. При цьому не існує регулярної взає-
модії між нуклеїновою кислотою та кожною білковою субодиницею. 
Ікосаедр сформований 20 рівносторонніми трикутниками. Він має 
12 вершин, до кожної з яких сходяться кути 5 трикутників, і 30 ре-
бер, де з’єднуються сторони сусідніх трикутників. Такі віріони є си-
метричними в трьох взаємно перпендикулярних напрямках. 

Для побудови ікосаедра потрібно мінімум 60 (або кратних 60) 
структурних одиниць, які зв’язані між собою осями симетрії 2-, 3- і 
5-го порядків. Вісь симетрії 2-го порядку проходить через центр 
будь-якого ребра, де структурні одиниці агрегуються в димери. Вісь 
симетрії 3-го порядку проходить через центр будь-якої трикутної 

грані, де групуються тримери. 
Вісь симетрії 5-го порядку про-
ходить через кожну вершину, 
де утворюються пентамери 
(рис. 2).  

У багатьох вірусів капсомери 
формують багатогранник — іко-
садельтаедр, якщо грані ікоса-
едра поділяються на менші рів-
носторонні трикутники. При цьо-
му утворюється вісь симетрії 6-го 
порядку, коли до вершин схо-
дяться кути 6 трикутників, де 
групуються гексамери (рис. 3). 

Серед вірусів тварин ікосае-
дральний тип симетрії власти-
вий майже всім ДНК-вмісним 
вірусам (за винятком поксвіру-
сів) і багатьом РНК-вмісним 
вірусам, незалежно від склад-
ності їхньої організації. 

 
Рис. 2. Будова ікосаедра 
(Д.Каспар, А.Клаг, 1962): 

1 — три осі симетрії ікосаедра; 2 — ікосаедр
з боку осі симетрії 2-го порядку; 3 — ікоса-
едр з боку осі симетрії 3-го порядку; 4 —
ікосаедр з боку осі симетрії 5-го порядку 
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Ізометричні віріони просто 
організованих вірусів ма-
ють здебільшого форму іко-
саедра (хоча трапляються й 
інші форми, наприклад, 
пентагондодекаедра). У 
складно організованих ві-
русів, у яких ікосаедральні 
нуклеокапсиди оточені су-
перкапсидною оболонкою, 
форма віріонів сферична. 
Виняток становить вірус 
АЧС із родини Asfarviridae, 
який має ікосаедральну 
форму. 

 
Існують віруси зі скла-

дним (комбінованим) типом симетрії: поксвіруси, ретровіру-
си, фаги. 

Поксвіруси мають порівняно з іншими вірусами нетрадиційну 
будову (рис. 5). Зовнішня оболонка віріона оточує серцевину у 
вигляді двовгнутого диска, по боках якого знаходяться овальні 
структури — бокові тіла. Серцевина містить дволанцюгову ДНК, 
оточену внутрішньою гладенькою мембраною та зовнішнім шаром із 
циліндричних субодиниць. 

 
Рис. 4. Структура складно організованих вірусів зі спіральним (а)  
та ікосаедральним (б) типами симетрії (Д.Каспар, А.Клаг, 1962): 

1 — суперкапсид; 2 — капсид; 3 — структурна одиниця (субодиниця); 4 — морфо-
логічна одиниця (капсомер); 5 — нуклеїнова кислота 

 

 
а                                          б 

Рис. 3. Групування капсомерів  
за ікосаедрального типу симетрії  

(Б.Філдс, Д.Найп, 1989): 
а — ікосаедр (60 субодиниць); б — ікосадельта-

едр (180 субодиниць) 
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У ретровірусів є два типи симе-
трії: суперкапсидна оболонка вкри-
ває серцевину, яка складається з 
ікосаедрального капсиду і розмі-
щених усередині двох спіральних 
нуклеокапсидів (рис. 6).  

Два типи симетрії спостеріга-
ються також у фагів колі-
дизентерійної групи (Т-парних, 
рис. 7). Так, фаг Т2 складається з 
головки і відростка. Головка утво-
рена білковими молекулами, які 
формують ікосаедр, і містить усе-
редині дволанцюгову ДНК. Відрос-
ток являє собою порожнистий 
стрижень, оточений чохлом, що 
здатний скорочуватися подібно до 
м’язів. Чохол складається з білко-
вих субодиниць, розміщених за 
спіральним типом симетрії. Відрос-
ток закінчується шестигранною 
базальною пластинкою із шістьма 

зубцями, від яких відходять нитки — фібрили, що забезпечують ад-
сорбцію фага на бактеріальній клітині. 

 
Рис. 5. Структура поксвірусів  
(В.М. Сюрін, Н.В. Фоміна, 1979): 

1 — зовнішня оболонка; 2 — серцевина;  
3 — дволанцюгова ДНК; 4 — бокові тіла 

 
Рис. 6. Структура ретровірусів 
(Д.Б. Голубєв, В.З. Солоухін, 1989): 

1 — суперкапсид; 2 — ікосаедраль-
ний капсид; 3 — спіральні нуклео-
капсиди 
 

 
Рис. 7. Структура Т-парних фагів 

(В.І. Покровський, О.К. Поздєєв, 
1999): 

1 — головка; 2 — відросток; 3 — база-
льна пластинка; 4 — фібрили 
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ХІМІЧНИЙ СКЛАД ВІРУСІВ 
НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ 

Клітини всіх живих організмів містять два типи нуклеїнових кис-
лот — ДНК і РНК. Вони побудовані з чотирьох типів нуклеотидів, 
які, сполучаючись між собою, утворюють довгі полінуклеотидні лан-
цюги (нитки). До складу нуклеотидів входять залишки азотистої 
основи (аденін, гуанін, цитозин, тимін у ДНК і урацил у РНК) і фос-
форної кислоти. Первинну структуру нуклеїнових кислот досить міц-
но стабілізують ковалентні зв’язки, а саме: глікозидний зв’язок між 
азотистою основою й вуглеводним компонентом, ефірний зв’язок 
між дезоксирибозою або рибозою і фосфорною кислотою та 
фосфодиефірний зв’язок між нуклеотидами. 

Клітинна ДНК — це двонитчаста молекула, в якій полінуклео-
тидні ланцюги з’єднані водневими зв’язками, що утворюються між 
азотистими основами згідно з законом комплементарності (аденін – 
тимін, гуанін – цитозин). Двонитчаста ДНК — це клітинний геном, 
що виконує функції збереження і реплікації спадкової інформації. 
Лише одна нитка ДНК кодувальна, тобто несе генетичну інформа-
цію про білки. Обидві нитки ДНК слугують матрицею для репліка-
ції — синтезу точних копій клітинного геному. 

Клітинна РНК є однонитчастою молекулою, яка представлена 
трьома класами:  

1) інформаційні РНК (іРНК) утворюються в результаті транскрип-
ції геному і передають генетичну інформацію на білок-синтезуваль-
ний апарат клітини; 

2) рибосомальні РНК (рРНК) є структурним елементом рибосом; 
3) транспортні РНК (тРНК) доставляють амінокислоти до рибосом. 
На відміну від клітинних форм життя, в складі віріонів вірусів 

міститься лише один тип нуклеїнової кислоти — ДНК або РНК. 
Відповідно всі віруси поділяються на ДНК-вмісні (або ДНК-геномні) 
та РНК-вмісні (або РНК-геномні). Саме існування РНК-геномних 
вірусів свідчить про те, що вірусна РНК, так само як і ДНК, є носієм 
спадкової інформації, причому більшість вірусів тварин і людини 
(близько 80 %) — РНК-вмісні. Вірусний геном гаплоїдний, за винят-
ком ретровірусів, які мають диплоїдний геном, представлений дво-
ма ідентичними молекулами одноланцюгової РНК. 

Молекулярна маса вірусних нуклеїнових кислот коливається в 
широких межах: у ДНК-вмісних вірусів від 1,5 × 106 Д (парвовіруси) 
до 250 × 106 Д (покс- та іридовіруси); у РНК-вмісних вірусів —  
від 2,5 × 106 Д (пікорнавіруси) до 20 × 106 Д* (реовіруси). 

Вірусні нуклеїнові кислоти характеризуються надзвичайною різ-
номанітністю форм (рис. 8). 
                                                      

* Д (дальтон) — це маса одного атома водню, становить 1,67 × 10–24  г. 
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Вірусні ДНК бувають 
одно- і дволанцюговими, 
лінійними і кільцевими. 

У вірусних дволанцюгових 
ДНК, на відміну від клітин-
ної ДНК, генетична інфор-
мація закодована, як прави-
ло, на обох нитках. Це свід-
чить про максимальну еко-
номію генетичного матеріалу 
у вірусів, що є невід’ємною 
властивістю їх як генетичних 
паразитів. 

Структура ДНК в основ-
ному унікальна: більшість 
нуклеотидних послідовностей 
трапляється лише один раз. 
Але на кінцях молекул бува-
ють повтори, коли в кінцевому 
фрагменті ДНК дублюється її 
початкова ділянка. Повтори 
можуть бути прямими та ін-
вертованими — з нуклеотид-
ними послідовностями у зво-
ротному порядку, які здатні 
утворювати шпилькові струк-
тури. У цих повторах закла-

дена потенційна здатність до утворення кільцевої форми, яка має ве-
лике значення для вірусів. По-перше, кільцева форма забезпечує стій-
кість нуклеїнової кислоти до нуклеаз — ферментів, які послідовно 
відщеплюють нуклеотиди з кінців полінуклеотидного ланцюга. По-
друге, стадія утворення кільцевої форми є обов’язковою для процесу 
інтеграції вірусної ДНК із клітинним геномом. І, нарешті, кільцева 
форма — це зручний та ефективний спосіб регулювання транскрипції 
й реплікації ДНК. Кільцеву дволанцюгову ДНК мають папілома-, по-
ліома- і гепаднавіруси. В інших вірусів двонитчасті ДНК набувають 
кільцевої конфігурації тимчасово, ймовірніше — під час реплікації. 

ДНК багатьох вірусів має деякі специфічні особливості. Так, 
ДНК папілома- й поліомавірусів надспіралізована і за своєю конфі-
гурацією подібна до хромосоми клітини. У гепаднавірусів плюс-
нитка ДНК дефектна — на 15 – 60 % коротша за мінус-нитку*. 
У поксвірусів обидва ланцюги ДНК ковалентно замкнені на кінцях. 

                                                      
* Плюс-нитка вірусної ДНК або РНК має таку саму послідовність нуклеотидів, 

що й вірусна іРНК, а мінус-нитка — комплементарна іРНК. 
 

ДНК

дволанцюгові                       одноланцюгові

РНК
одноланцюгові                        дволанцюгові

1 2 1 2

1 3 4 3   
Рис. 8. Типи і форми вірусних нуклеїно-

вих кислот: 
1 — лінійна; 2 — кільцева; 3 — фрагментова-

на; 4 — фрагментована кільцева 
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Одноланцюгова ДНК характерна для парво- та цирковірусів. У 
складі віріонів цирковірусів, як правило, міститься ДНК однієї по-
лярності (мінус-нитка). Геном автономних парвовірусів також пред-
ставлений в основному мінус-нитчастою ДНК, хоч у частини віріо-
нів (1 – 50 %) виявляють плюс-нитки. ДНК обох полярностей міс-
тять парвовіруси комах і аденоасоційовані віруси, які є дефектними 
і здатні розмножуватися лише в присутності вірусу-помічника. При 
дезінтеграції віріонів in vitro плюс- і мінус-нитки ДНК можуть вза-
ємодіяти між собою, утворюючи дволанцюгову ДНК. 

Однонитчаста ДНК буває лінійною, наприклад, у парвовірусів, 
або кільцевою, як у цирковірусів і деяких фагів. 

Вірусні РНК, так само, як і клітинні, дуже різноманітні. Вони 
бувають одно- і двонитчастими, лінійними, фрагментованими і кі-
льцевими. 

Для однонитчастої РНК характерна полярність. Віруси, що міс-
тять одноланцюгову РНК, поділяються на дві групи: плюс-нитчасті 
(або віруси з позитивним геномом) і мінус-нитчасті (або віруси з не-
гативним геномом). У плюс-нитчастих вірусів віріонна РНК вико-
нує функцію іРНК, тобто здатна безпосередньо переносити генетич-
ну інформацію на рибосоми. Позитивний геном мають пікорна-, то-
га-, флаві-, артері-, корона-, каліци-, нода- й астровіруси. Плюс-
нитчастими є також ретровіруси, але вони реалізують свою генетич-
ну інформацію через комплементарну ДНК-копію. У мінус-нит-
частих вірусів віріонна РНК не має властивостей іРНК. У таких 
вірусів на матриці мінус-нитки РНК синтезується комплементарна 
їй іРНК за участю вірусного ферменту транскриптази, який обов’яз-
ково входить до складу віріонів. Негативний геном мають парамік-
со-, ортоміксо-, рабдо-, філо-, борна- арена- і буньявіруси, причому в 
арена- і буньявірусів частина генів із позитивною полярністю.  

Однонитчаста РНК в ортоміксовірусів є фрагментованою (скла-
дається з 7 – 8 фрагментів). Арена- і буньявіруси також містять од-
нонитчасту фрагментовану РНК (відповідно 2 і 3 фрагменти). У бу-
ньявірусів кожен фрагмент має кільцеву форму, а в аренавірусів 
фрагментована РНК може бути як лінійною, так і кільцевою.  

Для дволанцюгової РНК характерна фрагментованість. Цей тип 
нуклеїнової кислоти властивий реовірусам (10 – 12 фрагментів) і 
бірнавірусам (2 фрагменти). 

Нуклеїнові кислоти зумовлюють інфекційні властивості вірусів. 
Багато вірусних нуклеїнових кислот інфекційні самі по собі, тобто 
здатні спричинити інфекційний процес за відсутності вірусоспецифі-
чних білків (ферментів). Інфекційні властивості виявляють нуклеїно-
ві кислоти більшості ДНК-вмісних вірусів (за винятком покс-, іридо-, 
асфар- і гепаднавірусів) і плюс-нитчастих РНК-вмісних вірусів (окрім 
ретровірусів). Генетична інформація інфекційної ДНК переписується 
на іРНК за участю клітинної транскриптази, а плюс-нитчаста РНК 
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здатна безпосередньо переносити генетичну інформацію на рибосо-
ми. Інфекційні властивості не виявляють мінус-нитчасті та дволан-
цюгові РНК. Для експресії неінфекційних вірусних нуклеїнових кис-
лот потрібні вірусоспецифічні ферменти, які знаходяться в складі 
віріонів. На відміну від цільних віріонів, що здатні уражати конкрет-
ні види організмів і репродукуватися лише в певних типах їхніх клі-
тин, інфекційними вірусними нуклеїновими кислотами можна зара-
зити в експерименті лінії клітин і навіть види тварин, нечутливі до 
даного вірусу в природних умовах. Проте інфекційність вірусних ну-
клеїнових кислот значно нижча, ніж цільних віріонів. 

БІЛКИ 
Вірусні білки, як і клітинні, побудовані з амінокислот і являють 

собою поліпептидні ланцюги, сформовані у вторинні і третинні 
структури. Деякі вірусні білки, зокрема капсидні, мають ще й чет-
вертинну структуру. Молекулярна маса вірусних поліпептидів ко-
ливається в межах від 8 × 103 до 275 × 103 Д. 

У зараженій клітині вірусний геном кодує синтез двох груп біл-
ків: 1) структурні, які входять до складу віріонів потомства; 2) не-
структурні, які забезпечують процес репродукції вірусу на різних 
етапах, але до складу віріонів не входять. 

Структурні білки. Кількість структурних білків вірусів коли-
вається в широких межах і залежить від складності організації вірі-
она. Так, вірус тютюнової мозаїки містить усього один білок, деякі 
фаги — 2 – 3 білки, просто організовані віруси тварин — від 1 (цир-
ковіруси) до 3 – 4 білків (наприклад, парвовіруси). Зі збільшенням 
складності організації віріона кількість структурних білків зростає: 
у вірусів грипу А їх є 7, в аденовірусів — 10 – 14, у герпесвірусів — 
20 – 32, у поксвірусів — 30 – 33. 

Структурні білки поділяються на дві основні групи: капсидні та 
суперкапсидні.  

Капсидні білки формують капсид, який оточує вірусну нуклеї-
нову кислоту. Основним принципом будови капсиду є субодинич-
ність. Це означає, що капсидна оболонка складається з білкових 
субодиниць, які утворені ідентичними поліпептидними ланцюгами. 
Білкові субодиниці (1 – 6 молекул поліпептидів, зазвичай ідентич-
них, іноді різних) формують капсомери, що розміщені за спіраль-
ним або ікосаедральним типами симетрії. Правильно побудовані 
капсиди віріонів виникають завдяки здатності вірусних білків до 
самоскладання (впорядкованої агрегації). Самоскладання капсид-
них білків пояснюється тим, що впорядкована білкова структура — 
капсид — має мінімум вільної енергії порівняно з невпорядковани-
ми білковими молекулами. Тому самоскладання капсидів, як і будь-
який процес, що призводить до зменшення вільної енергії системи, 
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може протікати самовільно. Енергетично цей процес забезпечується 
утворенням нековалентних зв’язків* між субодиницями. Самоскла-
дання вірусних білків можна порівняти з кристалізацією. 

Принцип субодиничності в будові капсиду є універсальною влас-
тивістю вірусних білків і має значний вплив на біологію та структу-
ру всіх без винятку вірусів. Можна без перебільшення стверджува-
ти, що існування царства Vira в сучасному вигляді було б неможли-
вим, якби вірусні білки не мали цієї здатності. Передусім завдяки 
принципу субодиничності досягається величезна економія генетич-
ного матеріалу. Капсидні білки займають більшу частину структури 
віріона. Так, у просто організованих вірусів з ікосаедральною симет-
рією вони становлять 50 – 80 %, а у вірусів із спіральною симетрі-
єю — 90 – 98 %. Легко припустити, що якби капсид був побудований 
із різних білків або являв собою один гігантський поліпептидний 
ланцюг, то для кодування капсидних білків потрібно було б мати 
колосальну кількість генетичного матеріалу. Так, для кодування 
ікосаедрального капсиду вірусу жовтої мозаїки турнепсу із сумар-
ною мол. масою 3,6 × 106 Д потрібно було б 36 × 106 Д РНК, тоді як 
насправді мол. маса РНК цього вірусу становить лише 2 × 106 Д. Ще 
більш абсурдніша ситуація мала б місце у випадку вірусів із спіра-
льним типом симетрії з низьким вмістом РНК. Наприклад, вірусу 
тютюнової мозаїки для кодування капсиду з мол. масою 37 × 106 Д 
потрібно було б мати РНК із мол. масою 370 × 106 Д при тому, що 
мол. маса РНК цього вірусу складає 2 × 106 Д. 

Отже, віруси за іншого способу організації капсидних білків не 
змогли б дозволити собі розкоші бути «вдягнутими». Насправді ж, 
завдяки принципу субодиничності для кодування, наприклад, од-
ного поліпептидного ланцюга вірусу тютюнової мозаїки або жовтої 
мозаїки турнепсу витрачається менше 10 % геному. 

Складання капсидної оболонки із субодиниць запрограмовано в 
первинній структурі білка і виникає мимовільно або при взаємодії з 
нуклеїновою кислотою. У механізмі самоскладання закладено мож-
ливість контролю за повноцінністю вірусних білків: дефектні й чу-
жорідні поліпептидні ланцюги відкидатимуться автоматично. 

Вірусний капсид виконує важливі функції. Основна і найунівер-
сальніша його функція — захисна, спрямована на захист вірусного 
геному від несприятливих зовнішніх чинників і насамперед від чис-
ленних нуклеаз організму. Захищеність вірусного геному в складі 
інтактного віріона від дії нуклеаз властива всім без винятку віру-
сам. У зв’язку з цим вірусні капсиди мають високу стійкість до фі-
зико-хімічних факторів, що зумовлено різними причинами і в кож-
                                                      

* Нековалентні зв’язки обумовлені утворенням електронних пар за рахунок 
переходу валентних електронів від одного атома до іншого, при цьому атоми пере-
творюються в іони, які притягуються один до одного внаслідок протилежного знаку 
їхнього заряду. 
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ному конкретному випадку залежить від структури, біології та еко-
лого-метаболічної ніші, яку займає даний вірус. Особливістю капси-
дних білків є їхня надзвичайно висока стійкість до протеолітичних 
ферментів. Це досягається завдяки певному укладанню поліпепти-
дних ланцюгів, унаслідок чого пептидні зв’язки стають недоступни-
ми для дії ферментів. Стійкість капсиду до протеаз виробилася в 
процесі еволюції, оскільки віруси здатні розмножуватися лише в 
клітинах інших організмів і постійно впродовж усього циклу свого 
розвитку стикаються з протеолітичними ферментами. Разом з тим, 
капсидні білки здатні змінювати свою конформацію та набувати 
чутливості до клітинних протеаз на ранніх стадіях репродукції. Це 
призводить до розпаду капсиду і звільнення вірусного геному, що є 
обов’язковою умовою розвитку вірусної інфекції. 

Хоч основною функцією капсидних білків є захист вірусного ге-
ному від несприятливого впливу зовнішнього середовища, в бага-
тьох вірусів у складі капсиду є білки з іншими функціями. Тому тер-
мін «капсид» далеко виходить за межі уявлення про нього як про 
футляр або чохол для вірусної нуклеїнової кислоти. 

До складу капсиду просто організованих вірусів входять прикріп-
ні білки, які відіграють важливу роль на початковій стадії взаємодії 
вірусу з чутливою клітиною. Ці білки розпізнають специфічні рецеп-
тори на плазмолемі та забезпечують адсорбцію віріона на клітині. 
Отже, прикріпні білки здійснюють адресну функцію, що виробилася 
в процесі еволюції. Завдяки прикріпним білкам вірус розпізнає чут-
ливу клітину, яка здатна забезпечити продукцію повноцінного ві-
русного потомства. Кожен вірус уражає лише певне коло господарів, 
причому ця вибірність стосується не тільки конкретних біологічних 
видів, а й типів клітин багатоклітинного організму. В її основі ле-
жить залежність між метаболізмом клітини і метаболічними потре-
бами вірусу. Якби вірус проникав у будь-яку клітину, яка трапляла-
ся на його шляху, то від великого царства Vira дуже швидко нічого 
не залишилося б у результаті необоротної деструкції батьківського 
віріона і відсутності вірусного потомства. 

У просто організованих вірусів деякі капсидні білки беруть 
участь у злитті капсидної оболонки і плазмолеми, що забезпечує 
проникнення вірусу в клітину. 

Капсид окремих вірусів (незалежно від складності їхньої органі-
зації) містить геномні білки, які ковалентно з’єднані з кінцем вірус-
ної нуклеїнової кислоти. Функції їх нерозривно зв’язані з функція-
ми геному та їхньою регуляцією. 

Хоча віріон цілком справедливо визначають як метаболічно  
інертну форму існування вірусу, разом з тим, у складі капсиду бага-
тьох складно організованих вірусів містяться ферменти, які беруть 
участь у репродукції вірусів, зокрема здійснюють транскрипцію та 
реплікацію вірусного геному. 
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Капсидні білки мають антигенні властивості, тобто індукують 
синтез специфічних антитіл. 

Суперкапсидні білки знаходяться в складі зовнішньої ліпопро-
теїнової оболонки складно організованих вірусів. Вони пронизують 
наскрізь подвійний ліпідний шар або не доходять до його внутріш-
ньої поверхні. Суперкапсидні білки є типовими внутрішньомем-
бранними білками, подібними за своєю структурою до білків плаз-
молеми. Вони, як правило, глікозильовані, тобто представлені глі-
копротеїнами, в яких вуглеводні ланцюги прикріплені до певних 
амінокислот поліпептиду. Глікозилювання здійснюють клітинні 
ферменти під час синтезу і транспортування поліпептиду. Тому 
один і той самий вірус, який репродукується в різних типах клітин, 
може мати неоднакові вуглеводні залишки: коливається як склад 
вуглеводів, так і довжина вуглеводного ланцюга та місце прикріп-
лення його до поліпептидної основи. У більшості вірусів глікопроте-
їни формують на поверхні віріона ості (пепломери), які складаються 
з кількох молекул ідентичних або різних поліпептидних ланцюгів. 
Можлива наявність двох типів остей, що побудовані з різних білків. 
Наприклад, ості вірусу грипу, утворені гемаглютиніном, мають па-
личкоподібну форму, а ості, сформовані нейрамінідазою, — у вигля-
ді барабанної палички. 

Глікопротеїни виконують дві важливі функції, які в кінцевому 
результаті забезпечують проникнення вірусу в клітину. Одні з глі-
копротеїнів є прикріпними білками, що взаємодіють із специфіч-
ними рецепторами плазмолеми і зумовлюють адсорбцію віріона на 
клітині, тобто здійснюють адресну функцію. Інші глікопротеїни є 
білками злиття, що забезпечують трансмембранне проникнення 
вірусу в клітину шляхом злиття вірусної суперкапсидної оболонки з 
плазмолемою. Крім того, глікопротеїни є основними антигенами, 
до яких утворюються вірусонейтралізувальні антитіла. 

У деяких складно організованих вірусів на внутрішній поверхні 
суперкапсидної оболонки міститься проміжний структурний шар, 
сформований матриксним, або мембранним, білком (М-білок). Це 
гідрофобний білок, який стабілізує структуру віріона та є медіато-
ром складання віріонів потомства, опосередковуючи взаємодію су-
перкапсидних і капсидних білків. 

Неструктурні вірусні білки вивчені значно менше, ніж струк-
турні, у зв’язку з великими труднощами їхнього очищення і дифе-
ренціації від компонентів клітини-хазяїна. 

Неструктурні вірусні білки поділяють на п’ять груп: 
1) ферменти синтезу вірусних нуклеїнових кислот (ДНК- і РНК-по-

лімерази): забезпечують транскрипцію та реплікацію вірусного геному; 
2) регулятори експресії вірусного геному: мають безпосередній 

вплив на вірусну нуклеїнову кислоту, запускаючи синтез одних вірус-
них білків і гальмуючи синтез інших; окрім того, в деяких вірусів пе-
реключають клітинні рибосоми на синтез вірусоспецифічних білків; 
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3) попередники вірусних білків: відрізняються від інших неструк-
турних білків нестабільністю в зараженій клітині; з них утворюються 
структурні вірусні білки в результаті посттрансляційних модифікацій; 

4) ферменти модифікацій вірусних білків (протеїнази і протеїн-
кінази); 

5) інгібітори клітинного біосинтезу та індуктори руйнування клі-
тин: руйнують клітинні ДНК та іРНК; модифікують клітинні фер-
менти, надаючи їм вірусоспецифічної активності; дестабілізують 
клітинні мембрани, що зумовлює лізис клітин і звільнення віріонів 
потомства просто організованих вірусів; 

6) нефункціональні пептиди: утворюються в результаті нарізання ду-
же короткого пептиду, не виконують якоїсь вірусоспецифічної функції. 

ЛІПІДИ 
Ліпіди знаходяться в складі суперкапсидної оболонки складно 

організованих вірусів. Вони формують подвійний ліпідний шар су-
перкапсиду, який пронизаний вірусними глікопротеїнами. Вміст 
ліпідів у різних вірусів коливається в широких межах. Так, у склад-
но організованих РНК-вмісних вірусів ліпіди становлять 15 – 37 % 
від сухої маси віріона. У складно організованих ДНК-вмісних віру-
сів вміст ліпідів варіює від 4 % (вірус вісповакцини) до 22 % (вірус 
простого герпесу людини). Приблизно 50 – 60 % ліпідів представле-
но фосфоліпідами, а 20 – 30 % — холестерином. 

Вірусні ліпіди, як правило, мають клітинне походження, за ви-
нятком поксвірусів. У більшості РНК-вмісних вірусів ліпіди вклю-
чаються в склад віріонів на пізніх стадіях репродукції, коли віріони 
потомства формуються і виходять із клітини брунькуванням через 
плазматичну мембрану. При цьому сформовані нуклеокапсиди або 
серцевини, проходячи через плазмолему, огортаються нею і набува-
ють таким чином зовнішньої оболонки. Отже, суперкапсидна оболон-
ка більшості РНК-вмісних вірусів утворюється з плазмолеми, з якої 
клітинні білки витіснені вірусними глікопротеїнами. Тому ліпідний 
склад вірусів близький до вмісту ліпідів клітинної плазматичної 
мембрани. Незначні відмінності в складі мембранних і вірусних лі-
підів зумовлені різними причинами, передусім модифікувальною 
роллю вірусних глікопротеїнів, які, витісняючи з мембрани клітинні 
білки, можуть певною мірою змінювати ліпідні фракції. 

РНК-вмісні коронавіруси брунькуються через мембрани ендо-
плазматичної сітки і комплексу Гольджі, тому в їхньому складі ви-
являють ліпіди цих мембран. Суперкапсидна оболонка бунья- та 
артерівірусів містить ліпіди комплексу Гольджі, а флавівірусів — 
ліпіди мембран ендоплазматичної сітки, оскільки названі віруси 
брунькуються через дані мембрани. 

Зі складно організованих ДНК-вмісних вірусів ліпіди клітинної 
плазматичної мембрани містять іридо- та асфарвіруси, яким власти-
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ве брунькування через плазмолему, а також вірус гепатиту В. Для 
герпесвірусів характерне брунькування через ядерну мембрану, тому 
в їхньому складі містяться ліпіди ядерної оболонки. У поксвірусів лі-
піди вірусоспецифічні: синтезуються в цитоплазмі заражених клітин.  

У зв’язку з клітинним походженням загальний склад ліпідів та 
їхніх окремих компонентів у одного і того самого вірусу може істотно 
відрізнятися залежно від клітини-хазяїна, де відбувається його ре-
продукція. І, навпаки, якщо різні віруси репродукуються в однако-
вих клітинах, ліпідний склад їх дуже подібний. 

Ліпіди мають велике значення для вірусів. Вони стабілізують 
структуру віріонів, забезпечують взаємодію глікопротеїнів у складі 
суперкапсиду, ізолюють внутрішні компоненти віріонів (нуклеокап-
сиди або серцевини) від гідрофільних речовин навколишнього сере-
довища. Екстракція ліпідів органічними розчинниками, обробка 
віріона детергентами або ліпазами призводить до його деградації і 
втрати інфекційної активності. 

ВУГЛЕВОДИ 
Вуглеводи містяться в глікопротеїнах суперкапсиду складно орга-

нізованих вірусів. Це короткі олігосахариди, що складаються, як пра-
вило, з 2 – 4 залишків, прикріплених до певних амінокислот поліпеп-
тиду за допомогою клітинних глікозилтрансфераз. Кількість вугле-
водів у складі глікопротеїнів може досягати 10 – 13 % від сухої маси 
віріона. У вірусних білках виявляють такі цукрові залишки, як фрук-
тоза, сахароза, маноза, галактоза, нейрамінова кислота і глюкозамін. 
Хімічна специфічність вуглеводного компонента вірусів повністю ви-
значається ферментами клітини-хазяїна. Тому один і той самий ві-
рус, який розмножується в різних типах клітин, може значно відріз-
нятися за складом цукрів. І навпаки, вуглеводний склад різних віру-
сів, які репродукуються в однакових клітинах, може бути подібним. 

Вуглеводи відіграють важливу роль у структурі та функції вірус-
них білків. Вони є каркасом для локальних ділянок глікопротеїнів, 
забезпечуючи таким чином збереження конформації білкових моле-
кул, а також зумовлюють їхній захист від протеолітичних ферментів 
і мають вплив на антигенні властивості. 

КОМПОНЕНТИ КЛІТИНИ-ХАЗЯЇНА 
Крім клітинних ліпідів і вуглеводів, які є обов’язковою складовою 

частиною суперкапсидної оболонки вірусів, у структурі віріонів ви-
являють інші компоненти клітини-хазяїна. Вони можуть включати-
ся до складу вірусного потомства випадково, проте частіше — зако-
номірно, виконуючи певні функції.  

У суперкапсидній оболонці вірусів нерідко містяться клітинні біл-
ки, які маскують поверхневі антигени вірусу, що призводить до 



Розділ 2 

 46 

зниження імунної відповіді та перехресних імунологічних реакцій. 
Деякі складно організовані віруси містять білок цитоскелету актин і 
клітинні ферменти (наприклад, протеїнкінази). Надспіралізована 
ДНК папілома- і поліомавірусів асоціюється з клітинними гістона-
ми, утворюючи міні-хромосому. До складу ретровірусів входить одна 
з клітинних тРНК, яка специфічна для певного виду вірусу і віді-
грає важливу роль у експресії вірусного геному.  

У серцевині аренавірусів завжди містяться клітинні рибосоми, 
які надають віріонам зернистої (піщаної) структури. Звідси похо-
дить назва вірусів: від лат. arena, arenosus — пісок, піщаний. Рибо-
соми не відіграють жодної ролі в розмноженні аренавірусів. Вони 
включаються до складу віріонів на кінцевих стадіях репродукції, 
очевидно, в результаті їхнього значного скупчення в місцях форму-
вання вірусного потомства і поліморфізму віріонів. 

БІОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВІРУСІВ 
Біофізичні властивості вірусів характеризуються багатьма показ-

никами, основними з яких є коефіцієнт седиментації (S) і плавуча 
густина (р). Дані показники стосуються не тільки цілих віріонів, а 
й окремих субвірусних компонентів. 

Седиментаційні властивості вірусів вимірюють за допомогою 
ультрацентрифугування в аналітичних і препаративних центрифу-
гах. Коефіцієнт седиментації виражають у одиницях Сведберга в 
переведенні на стандартні умови (за температури +20 °С у воді) і 
позначають як S20w. Коефіцієнт седиментації залежить від багатьох 
факторів: розміру, маси і форми віріонів, їхньої плавучої густини. 

Для визначення плавучої густини вірусів використовують рівно-
вагове центрифугування в градієнті густини цезію хлориду чи саха-
рози. Плавуча густина залежить передусім від хімічного складу ві-
русів. Вона зростає із збільшенням вмісту нуклеїнових кислот і змен-
шується при підвищенні вмісту білків і ліпідів. Плавуча густина 
виражається у г/см3 

СТІЙКІСТЬ ВІРУСІВ  
У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Віруси різних таксономічних груп мають неоднакову резистент-
ність до дії фізико-хімічних факторів довкілля. Якщо говорити в 
дуже загальних рисах, найменш стійкими є складно організовані 
віруси (із суперкапсидною оболонкою). Вони чутливі до ефіру, хло-
роформу, детергентів, кислого рН (наприклад, ортоміксо-, парамік-
со-, флаві-, корона- і герпесвіруси). Просто організовані віруси з іко-
саедральним типом симетрії стійкі до зазначених факторів (напри-
клад, адено-, парво- і реовіруси). 
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Згубний вплив на віруси, незалежно від складності їхньої орга-
нізації, має висока температура. Чим вона вища, тим швидше 
віруси втрачають інфекційні властивості, і навпаки. Так, вірус кла-
сичної чуми свиней у сироватці крові хворих тварин при +37 °С ін-
активується через 18 – 20 діб, при +56 °С — за 1 год, при кип’ятін-
ні — миттєво, а при +2 … +4 °С не втрачає активності впродовж 4 – 
6 міс. В охолоджених м’ясних продуктах вірус зберігається 2 – 4 міс, 
у заморожених — кілька років, у солонині — 10 міс, у копченос-
тях — 3 міс. Вірус африканської чуми свиней залишається життє-
здатним при +5 °С — 5 – 7 років, у м’ясі й копченостях — 5 – 6 міс, 
за кімнатної температури — 18 міс, при +37 °С — 10 – 30 діб, при 
+60 °С — 20 – 30 хв. Вірус хвороби Ауєскі зберігає інфекційну акти-
вність при +1 … +4 °С від 130 діб до 4 років, при +60 °С інактивуєть-
ся за 45 – 50 хв, при +80 °С — за 3 хв. Вірус ящуру в молоці інакти-
вується при +65 °С за 30 хв, при +70 °С — за 15 хв, при 
+80 … +100 °С — за кілька секунд, а при –40 … –70 °С зберігається 
кілька років. 

Проте є віруси, дуже стійкі до дії високих температур. Наприклад, 
вірус гепатиту В у сироватці крові хворих зберігає інфекційну акти-
вність при +30 … +32 °С упродовж 6 міс, при +60 °С — 10 год, при 
+98 °С — 20 хв, при +100 °С — 10 хв, а при –20 °С — 15 років. Оброб-
ка сухим жаром при +160 °С інактивує цей вірус упродовж 1 год. Ви-
сокою терморезистентністю характеризуються пріони. Збудники куру 
і скрейпі зберігають інфекційність після 30-хвилинного кип’ятіння. 
Збудник скрейпі не інактивується повністю після автоклавування 
при +134 °С упродовж 1 год, а збудник губкоподібної енцефалопатії 
ВРХ — при +134 … +138 °С упродовж 18 хв. 

Стійкість вірусів до ультрафіолетового опромінення, йонізува-
льної радіації та дезінфікувальних речовин залежить від багатьох 
факторів, зокрема щільності упакування нуклеїнової кислоти в кап-
сид, розмірів геному, наявності зовнішньої ліпопротеїнової оболон-
ки. Висока резистентність до дезінфектантів властива вірусу аф-
риканської чуми свиней. Хлоровмісні препарати (5%-й розчин хло-
раміну, натрію й кальцію гіпохлорити, хлорне вапно з 1 – 2 % акти-
вного хлору) інактивують збудник за 4 год, а 2%-й розчин їдкого на-
тру вбиває його за 24 год. При класичній чумі свиней найбільш 
ефективними дезінфікувальними засобами є розчини їдкого натру 
(2 – 3%-ві), формальдегіду (2,5%-й) і водна суспензія хлорного вапна 
(15 – 20%-ва), які вбивають збудник упродовж 1 год. Резистентним 
до хімічних речовин є вірус ящуру. Розчини хлорного вапна, фено-
лу, креоліну, крезолу інактивують його за кілька годин. Кращі дез-
інфікувальні засоби при ящурі — розчини формальдегіду (2%-й) та 
їдкого натру (1 – 2%-й), які інактивують вірус за 10 – 30 хв. 

У різних об’єктах довкілля віруси можуть тривалий час зали-
шатися життєздатними. Наприклад, вірус хвороби Ауєскі в сіні, зер-



Розділ 2 

 48 

ні, воді, гною й підстилці зберігається в осінньо-зимовий період 21 – 
60 діб, навесні — 35, влітку — 20 діб, у гниючих трупах — до 4 тиж-
нів, у висохлих трупах гризунів — до 6 міс. При біотермічному зне-
зараженні гною вірус інактивується впродовж 8 – 15 діб. Прямі со-
нячні промені вбивають вірус упродовж 6 год, розсіяні — за 12 – 
48 год, ультрафіолетові промені — за 1 хв. Висока стійкість власти-
ва вірусу африканської чуми свиней. В інфікованих свинарниках 
він зберігається 3 міс, у ґрунті — 4 – 6, у трупах — 2,5, у калових 
масах при +4 …+8 °С — 5, у сечі — 2, у озерній воді — 6 міс, у холо-
дильнику при –30 …–60 °С — 6 – 10 років. Вірус класичної чуми 
свиней нестійкий у навколишньому середовищі. У трупах і гною він 
гине через 3 – 5 діб, у ґрунті — через 1 – 2 тижні. Вірус ящуру висо-
корезистентний до несприятливих факторів довкілля. На шерсті 
тварин він зберігається 50 діб, на одягу — 100, у приміщеннях — 70 
діб. На гірських пасовищах збудник може зберігатися до наступного 
сезону, в стічних водах у холодну пору виживає до 103 діб, влітку — 
21 добу, восени — 49 діб. 

Концентрація населення у великих містах, розвиток промислово-
сті та індустріального тваринництва призводять до зростання біоло-
гічного забруднення навколишнього середовища. Тим самим ство-
рюються умови для виживання й циркуляції вірусів в об’єктах до-
вкілля, що сприяє поширенню вірусних інфекцій серед людей і тва-
рин, У зв’язку з цим великої актуальності набуває розробка компле-
ксу заходів, спрямованих на обмеження або попередження цирку-
ляції патогенних для людини вірусів у навколишньому середовищі. 
Розв’язанням цих питань займається санітарна вірусологія. 

Основне значення в проблемі забруднення об’єктів довкілля мають 
патогенні для людини кишкові та респіраторні віруси. Поділ вірусів на 
кишкові й респіраторні умовний, він відображає шляхи проникнення 
збудників в організм, їхній тропізм і шляхи виділення з організму. 

Кишкові віруси передаються від людини людині переважно фе-
кально-оральним шляхом, нагромаджуються у високих концентраці-
ях у травному каналі і виділяються з калом у навколишнє середови-
ще. До цієї групи належать ентеровіруси з родини Picornaviridae (по-
ліовіруси, віруси Коксакі А і В, ЕСНО, ентеровіруси типи 68 – 71, ві-
рус гепатиту А), ротавіруси з родини Reoviridae й аденовіруси. Кон-
центрація вірусів у калових масах може досягати від 106 (ентеровіру-
си) до 1011 (ротавіруси) віріонів у 1 г. Забруднення об’єктів довкілля 
кишковими вірусами (відкриті водойми, підземні джерела водопоста-
чання, питна вода, ґрунт, овочі, фрукти тощо) відбувається переваж-
но через неочищені, недостатньо очищені та незнезаражені господар-
сько-побутові стічні води. Так, вміст ентеровірусів у них може досяга-
ти 7000 БТО/дм3, а іноді й 50 000 БТО/дм3. 

Ентеровіруси завдяки простій організації, жорсткому упакуван-
ню РНК і білка характеризуються високою стійкістю до фізико-хі-
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мічних факторів, що зумовлює їхнє тривале виживання в навколиш-
ньому середовищі. Строки збереження вірусів в об’єктах довкілля 
значно зростають при зниженні температури. Наприклад, вірус по-
ліомієліту виживає в річній і водопровідній воді при +4 °С — 90 
діб, при +20 °С — 40, при +37 °С — 10 діб, а в замороженому вигляді 
(при –20 °С і нижче) — впродовж кількох років. У фекаліях і кана-
лізаційних водах при 0 °С віруси можуть зберігати інфекційну ак-
тивність кілька місяців, але інактивуються зв температури +50 °С 
упродовж 30 хв, при кип’ятінні й автоклавуванні — за кілька се-
кунд. Проте терморезистентність ентеровірусів підвищується в при-
сутності двовалентних катіонів кальцію й магнію, а також у середо-
вищі з білковими і жировими компонентами. Ентеровіруси погано 
переносять ліофільне висушування, тому цей спосіб консервування 
непридатний для тривалого зберігання або транспортування віру-
совмісних матеріалів. Ентеровірусам характерна стійкість у широ-
кому діапазоні рН — від 2,0 до 11,0. Звичайні дезінфікувальні засо-
би (фенол, лізол, спирт, поверхнево активні речовини) малоефекти-
вні щодо ентеровірусів. Інактивувальний вплив на них виявляють 
формальдегід (0,3%-й розчин), вільний залишковий хлор (0,3 – 
0,5 мг/дм3), ультрафіолетове випромінювання. 

Висока стійкість до несприятливих факторів навколишнього се-
редовища властива вірусу гепатиту А. Він здатний упродовж кіль-
кох тижнів і навіть місяців виживати у воді. Відомі водні спалахи 
гепатиту А, наприклад, поширення інфекції через сиру колодязну 
або водопровідну воду. Вірус гепатиту А термостабільний. Дія тем-
ператури +60 °С упродовж 10 – 12 год не призводить до повної його 
інактивації. Цілковитої втрати інфекційної активності збудника 
можна досягти при кип’ятінні впродовж 5 хв, автоклавуванні 
(+120 °С), дії сухого жару (+180 °С упродовж 1 год), ультрафіолето-
вого випромінювання (1,1 Вт упродовж 1 хв), хлоровмісних препа-
ратів (2,0 – 2,5 мг/л упродовж 15 хв), формаліну (1 : 4000 впродовж 
3 діб). Вірус стійкий до ефіру та інших органічних розчинників, 
рН 3,0. У замороженому стані при –20 … –70 °С він залишається 
життєздатним роками, при 4 °С — кілька місяців. 

Резистентними до фізико-хімічних факторів є ротавіруси — ос-
новні збудники гастроентеритів у людей. На різних об’єктах довкіл-
ля вони зберігають життєздатність від 10 – 15 діб до 1 міс, у фекалі-
ях за кімнатної температури — від кількох тижнів до 7 міс. Ротаві-
руси втрачають свою інфекційну активність під дією рН 2,0 і 12,0, 
після ультрафіолетового опромінення впродовж 15 хв, обробки 
8%-м формальдегідом — 5 хв, 70%-м етанолом — 30 хв, 2%-м лізо-
лом, 2%-м фенолом і 1%-м Н2О2 — 1 год. 

Стійкими в навколишньому середовищі є аденовіруси. У воді за 
температури 4 °С вони можуть залишатися життєздатними впро-
довж 2 років і більше. Аденовіруси резистентні в межах рН 5,0 – 9,0, 
при +56 °С втрачають інфекційну активність упродовж 10 – 30 хв. 
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З усіх об’єктів довкілля найважливіше значення в поширенні 
патогенних для людини вірусів має вода, з якої виділено понад 100 
видів збудників. Основною причиною забруднення води є кал лю-
дини, в якому містяться у великих концентраціях кишкові віруси. 
Висока стійкість кишкових вірусів до фізико-хімічних факторів до-
вкілля зумовлює можливість їхньої тривалої циркуляції у воді, що у 
свою чергу є потенційною небезпекою для здоров’я людини. Строки 
виживання кишкових вірусів у воді коливаються від кількох діб до 
кількох місяців і навіть років. Це залежить від температури і ступе-
ня забруднення води, наявності супутньої мікрофлори, хімічного 
складу води, індивідуальної стійкості штамів. 

Важливим фактором поширення кишкових вірусів у навколиш-
ньому середовищі є ґрунт. У разі використання недостатньо знеза-
ражених господарсько-побутових стічних вод для поливання сільсь-
когосподарських угідь виникає реальна небезпека контамінації 
ґрунту й овочевих культур кишковими вірусами. Залежно від виду 
вірусу, характеру ґрунту і кліматичних умов віруси можуть сорбува-
тися на частинках ґрунту або мігрувати на значну глибину, потрап-
ляючи в ґрунтові води. Строки виживання вірусів у ґрунті й осаді 
стічних вод (так само, як і у воді) залежать від багатьох факторів: 
тип ґрунту і склад осаду, температура, рН, вологість середовища, 
ступінь органічного, мікробного і хімічного забруднення, а також 
штамові особливості вірусів. Так, ентеровіруси зберігають життє-
здатність у ґрунті за різних умов від 25 до 170 діб. Виживання їх 
триваліше в супіщаному ґрунті, слабколужному рН середовища й 
особливо при зниженні температури ґрунту. У суглинистому й чор-
ноземному ґрунтах при +18 … +23 °С і кислих значеннях рН енте-
ровіруси гинуть швидше. Оптимальними умовами для збереження 
ентеровірусів у ґрунті є рН 7,5, температура +3 … +10 °С, вологість 
10 – 11 %. Санітарно-вірусологічні дослідження свідчать, що близь-
ко 11 % проб ґрунту, який зрошується стічними водами, і понад 70 % 
проб осаду стічних вод містять ентеровіруси. 

Значну роль у поширенні вірусних інфекцій відіграють харчові 
продукти. Контамінація їх вірусами може відбуватися ендогенно 
(при житті тварини) або екзогенно (у процесі заготовлення, при 
транспортуванні, переробці та зберіганні). При екзогенній контамі-
нації віруси потрапляють у харчові продукти від хворих людей і 
тварин, вірусоносіїв або з об’єктів довкілля (вода, ґрунт). Описані 
епідемічні спалахи кліщового енцефаліту (так звана молочна про-
пасниця) внаслідок споживання молока інфікованих кіз. У країнах 
Західної Європи, США, Японії зареєстровано епідемічні спалахи 
гепатиту А при споживанні устриць, що як біологічні фільтри здат-
ні концентрувати в собі різні віруси. Виявлення ентеро-, рео-, адено- 
і герпесвірусів в устрицях, мідіях і креветках зумовлене забруднен-
ням вірусами водойм. У літній період в організмі устриць строки 
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виживання ентеровірусів становлять тиждень, а взимку досягають 
2 міс. Експериментально доведено, що устриці здатні концентрува-
ти віруси поліомієліту навіть при незначному вмісті їх у воді і бути 
фактором передавання цих збудників. Особливу епідемічну небез-
пеку становлять ті молюски, які використовуються в їжу в сирому 
або недостатньо термічно обробленому вигляді. 

Завдяки високій стійкості до фізико-хімічних факторів довкілля 
ентеровіруси можуть тривалий час зберігатися в молочних і 
м’ясних продуктах, на хлібі, овочах, у молюсках тощо. Наприклад, 
ентеровіруси зберігають інфекційну активність у молоці впродовж 
10 – 15 діб, у стерилізованому молоці — до 1 року, морозиві — 4 – 5 міс, 
бринзі — до 3 міс, у м’ясному фарші за температури +2 °С — до 6 міс, 
на хлібі — від 3 – 4 до 15 діб. Молоко і молочні продукти відіграють 
значну роль у поширенні таких вірусних інфекцій, як гепатит А, 
поліомієліт, кліщовий енцефаліт, ящур. 

Строки виживання ентеровірусів на овочевих культурах зале-
жать від виду рослин, умов вегетації та штаму вірусу. У стеблинах 
рослин віруси зберігають інфекційну активність до 12 – 13 діб, на 
поверхні рослин — до 16 діб. Висока вологість і низькі температури 
сприяють тривалішому збереженню вірусів на овочах. Так, при 
+6 …+10 °С на поверхні редису, томатів, салату, огірків ентеровіруси 
можуть виживати понад 2 міс. Найшвидше інактивуються віруси на 
листках капусти (3 – 4 діб), що пояснюється її фітонцидною активністю. 

Респіраторні віруси передаються повітряно-крапельним шляхом 
і спричинюють у людей захворювання, відомі під назвою «гострі ре-
спіраторні вірусні інфекції» (ГРВІ). До них належать грип, параг-
рип, респіраторно-синцитіальна, аденовірусна, риновірусна, коро-
навірусна інфекції, а також хвороби, що спричинюються деякими 
реовірусами та ентеровірусами (Коксакі, ЕСНО). Наприкінці 2002 р. 
зареєстровано нову хворобу — атипову пневмонію (SARS), що спри-
чинюється коронавірусом і супроводжується 20%-ю летальністю.  

Основним джерелом забруднення повітря респіраторними віру-
сами є люди — хворі або вірусоносії. При кашлі, чханні чи розмові 
вірусні частинки потрапляють у повітря з краплями слини, слизу 
або мокротинням, де утворюється дисперсна частина — аерозоль. 
Розрізняють три фази аерозолю. Перша фаза аерозолю — краплин-
на. Великі краплі аерозолю (50 – 2000 мкм) швидко осідають на по-
верхню предметів довкілля, інфікуючи пил, а легші (менше 50 мкм) 
певний час перебувають у суспендованому стані. За умов низької 
вологості й високої температури вони швидко висихають і утворю-
ють другу фазу аерозолю — фазу висохлих крапель (або крапельних 
ядерець). Ці висохлі краплі здатні тривалий час залишатися в завис-
лому стані і переноситися повітряними потоками на значні віддалі 
або осідають на підлогу, поверхню предметів у приміщенні, інфіку-
ючи пил. Третя фаза аерозолю — пилова. Якщо приміщення не 
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прибирати, частинки пилу з вірусами циркулюють у повітрі та при 
вдиханні можуть спричинити зараження людини. 

Отже, усі три фази аерозолю становлять потенційну епідеміологі-
чну небезпеку для сприйнятливого людського організму, незважаючи 
на невисоку стійкість респіраторних вірусів у довкіллі. Найменшу 
стійкість у повітрі виявляють респіраторно-синцитіальний вірус і ві-
руси парагрипу (1 – 2 год). Дещо стійкішими є віруси грипу і найстій-
кіші віруси ЕСНО та аденовіруси (4 – 6 год). У закритих приміщен-
нях зараження сприйнятливих осіб малостійкими вірусами здійсню-
ється в основному за рахунок крапельної фази аерозолю. Більш стійкі 
віруси (аденовіруси, віруси ЕСНО) проникають також у вигляді пи-
лової фази аерозолю. Атмосферне повітря може слугувати фактором 
передавання деяких вірусів, наприклад ентеровірусів, у місцях до-
щування землеробних полів стічними водами або вірусу ящуру в пе-
ріод епізоотії на тваринницьких фермах. Інфекційні агенти можуть 
переноситися з потоком повітря на значні віддалі (десятки кілометрів 
від осередку інфекції). Поширення вірусів залежить від швидкості 
вітру. Дощова погода, навпаки, обмежує поширення вірусів. 

Істотний вплив на виживання вірусів у повітрі мають температу-
ра і відносна вологість. Підвищення температури, як правило, при-
зводить до швидкої інактивації вірусів. Так, при +7 °С віруси грипу, 
поліомієліту, вісповакцини і венесуельського енцефаломієліту ко-
ней виживають у повітрі понад 23 год, тоді як при +32 °С — 1 год. 
Вплив відносної вологості на виживання вірусів у повітрі залежить 
від їхніх біологічних властивостей, зокрема наявності зовнішньої 
ліпопротеїнової оболонки. Так, віруси грипу, парагрипу, респірато-
рно-синцитіальний, вісповакцини, венесуельського енцефаломієлі-
ту коней найбільш стійкі за низьких показників відносної вологості 
(менше 30 %) і швидко інактивуються за вологості 50 – 70 %. А віру-
си поліомієліту, ЕСНО, енцефаломіокардиту та аденовіруси, навпа-
ки, більш стійкі в повітрі за високих показників відносної вологості 
та швидше інактивуються у разі їхнього зниження. Середня воло-
гість повітря згубно діє на віруси кору, везикулярного стоматиту, 
саркоми Рауса, віспи голубів.  

? Контрольні запитання  

1. Яка фізична структура вірусів? 2. Назвіть типи симетрії вірусів і чим 
вони зумовлені. 3. Вірус і віріон — це синоніми? 4. Схарактеризуйте нукле-
їнові кислоти вірусів, їхні структурні особливості й функції. 5. Дайте харак-
теристику вірусним білкам та їхнім функціям. 6. Яку роль відіграють ліпі-
ди і вуглеводи в складі вірусів та їхнє походження? 7. Які компоненти клі-
тини-хазяїна трапляються в складі вірусів та їхні функції? 8. Назвіть осно-
вні біофізичні властивості вірусів. 9. Яка стійкість вірусів до фізико-
хімічних факторів навколишнього середовища? 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВІРУСІВ 
ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ ВІРУСІВ  

Відкриття вірусів ґрунтувалося на вимірі їхньої єдиної фізико-
хімічної характеристики — фільтрівності. Це був один з основних 
критеріїв (поряд з абсолютним внутрішньоклітинним паразитизмом), 
що відрізняв віруси від бактерій. У той час визначення інших фізико-
хімічних властивостей вірусів було просто неможливим, і більшість 
досліджень спрямовувалася на вивчення інфекційного процесу та 
реакції на нього з боку організму-хазяїна. Тому перші спроби класи-
фікації вірусів, зроблені наприкінці 1940-х рр., ґрунтувалися на поді-
бності патогенних властивостей, органотропності, а також спільності 
екологічного статусу. Наприклад, у той час віруси гепатиту включали 
такі збудники, як віруси гепатиту А, гепатиту В і жовтої пропасниці, 
а респіраторні віруси — віруси грипу, риновіруси та аденовіруси. До 
групи арбовірусів входили збудники, що передаються членистоноги-
ми і відомі зараз як тога-, флаві-, бунья- і рабдовіруси. 

Становлення вірусології почалося з 1930-х рр. із фундаменталь-
них праць, присвячених вивченню природи вірусів. Проте до 
1950-х рр. фізико-хімічні та морфологічні дані про віруси були над-
то розрізнені, щоб слугувати основою для їхньої класифікації. Кри-
терії класифікації в мікробіології виявилися неприйнятними для 
вірусів. Тому в 1950 р. на V Міжнародному конгресі мікробіологів у 
Ріо-де-Жанейро в рамках Інтернаціонального комітету з номенкла-
тури бактерій було створено підкомітет із номенклатури вірусів. Він 
рекомендував класифікувати віруси не на основі тканинного тропі-
зму, патології й симптоматології спричинюваних ними інфекцій, як 
це було раніше, а ґрунтуючись на фундаментальних властивостях 
вірусів. У 1950-х рр. зроблено перші спроби розділити віруси на 
групи з латинізованими назвами, виходячи з їхніх фізико-хімічних 
властивостей. Так були описані групи герпесвірусів (К. Ендрюс, 
1954), міксовірусів (К. Ендрюс, Ф. Банг, Ф.М. Бернет, 1955) і поксві-
русів (Ф. Феннер, Ф.М. Бернет, 1957). У той час відкрито багато но-
вих вірусів тварин і людини та створено різні класифікаційні схеми, 
які часто виявлялися взаємовиключними. 

Щоб виправити становище, в 1966 р. на ІХ Міжнародному мікро-
біологічному конгресі в Москві організовано Міжнародний комітет 
із номенклатури вірусів, який із 1975 р. став називатися Міжнарод-
ним комітетом із таксономії вірусів (МКТВ). Спеціалісти були впев-
нені у створенні незабаром універсальної таксономічної системати-
ки вірусів. Практично ніхто не сумнівався, що сотні різних вірусів, 
виділених від людей, тварин (включаючи безхребетних), рослин, 
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грибів, найпростіших і бактерій, потрібно класифікувати як єдину 
групу організмів, окремо від інших біологічних об’єктів. Суперечки 
викликав лише вибір конкретної ієрархічної схеми. 

Французькі дослідники А. Львофф, Р. Хорн і П. Турньє в 1962 р. 
запропонували проект універсальної класифікації вірусів з ієрархіч-
ною структурою та сформулювали чотири основні її критерії: 

1) тип нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК); 
2) симетрія нуклеокапсиду (спіральна, ікосаедральна або складна); 
3) наявність чи відсутність зовнішньої ліпопротеїнової оболонки; 
4) діаметр нуклеокапсиду для вірусів із спіральною симетрією та 

кількість капсомерів для вірусів з ікосаедральною симетрією. 
Міжнародний комітет із номенклатури вірусів прийняв за основу 

фізико-хімічні критерії, запропоновані А. Львоффом і співавторами, 
проте вирішив тимчасово відмовитися від всеосяжної класифікації, 
вважаючи за доцільне створювати її поступово в міру накопичення 
достатньої інформації. У період з 1966 по 1970 рр. створено багато 
груп вірусів, частину яких виведено в ранг роду. Наступний період з 
1971 по 1985 рр. характеризувався формуванням родин і підродин 
та розробкою більш детальних критеріїв для таксономічних груп. 
Наприкінці 1990-х рр. деякі родини вірусів об’єднано в порядки. 

Сучасна класифікація вірусів є універсальною для вірусів хребет-
них, безхребетних, рослин, грибів, найпростіших і бактерій. Вона 
ґрунтується на фундаментальних властивостях вірусів, із яких прові-
дними є ознаки, що характеризують нуклеїнову кислоту, морфологію, 
стратегію геному (механізм реплікації) та антигенні властивості. 

В основу сучасної класифікації вірусів покладено такі основні 
критерії: 

1) тип нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК), її структура (кіль-
кість ниток); 

2) наявність зовнішньої ліпопротеїнової оболонки; 
3) стратегія вірусного геному (механізм реплікації); 
4) розмір і морфологія віріона, тип симетрії, кількість капсомерів; 
5) форми генетичних взаємодій; 
6) спектр сприйнятливих хазяїв; 
7) патогенність, у тому числі цитопатичні зміни та утворення ті-

лець-включень у клітинах; 
8) географічне поширення; 
9) спосіб передавання; 
10) антигенні властивості. 
На основі перелічених ознак віруси поділяються на порядки, родини, 

підродини, роди і види. Формування родин проводиться за критеріями, 
викладеними в пунктах 1 і 2 (тип нуклеїнової кислоти та наявність зов-
нішньої ліпопротеїнової оболонки). Поділ на підродини, роди і види ґру-
нтується на основі решти ознак. Порядки об’єднують родини вірусів з 
подібною організацією геному та єдиним механізмом реплікації.  
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У найменуванні вірусів не було єдиного принципу. Спроби дати 
всім вірусам біномінальні латинізовані назви зустріли великі труд-
нощі, оскільки існуючі раніше найменування міцно вкорінилися. 
Так, спочатку вірусам присвоювали назви хвороб (наприклад, вірус 
жовтої пропасниці, вірус поліомієліту, віруси віспи різних видів 
тварин) або імена дослідників (вірус саркоми Рауса, вірус фіброми 
Шоупа). Потім виникли географічні найменування, які давали в 
основному арбовірусам (вірус лісу Семліки, вірус Західного Нілу, 
вірус лихоманки долини Ріфт). Виділення вірусів без зв’язку з яко-
юсь конкретною хворобою привело до появи багатослівних назв або 
буквених скорочень: ЕСНО (enteric cytopatogenic human), REO 
(respiratory enteric orphan). 

Для впорядкування найменувань як таксономічних груп, так і 
окремих видів вірусів, Міжнародний комітет із таксономії вірусів 
виробив низку правил. Номенклатура має бути міжнародною та 
універсальною для всіх вірусів. Назва порядку закінчується на 
«virales», родини — «viridae», підродини — «virinae», роду — «virus». 
У назвах вірусів трапляються латинізовані позначення, цифри, 
скорочення, буквені поєднання. 

Нині відомо понад 3600 видів вірусів хребетних, безхребетних, 
рослин, грибів, найпростіших і бактерій. Із них 1550 класифіковані 
в 3 порядки, 56 родин, 9 підродин і 233 роди. З урахуванням штамів 
і серотипів налічується понад 30 000 вірусів. 

Віруси хребетних входять у 2 порядки, 28 родин, із яких 10 — 
ДНК-вмісні і 18 — РНК-вмісні, 7 підродин і 85 родів. Порядок 
Mononegavirales включає родини Paramyxoviridae, Rhabdoviridae, 
Filoviridae i Bornaviridae, порядок Nidovirales — родини Corona-
viridae та Arteriviridae. Родини Poxviridae, Herpesviridae, Parvo-
viridae i Paramyxoviridae поділені на підродини. Деякі родини вклю-

  
 

Рис. 9. Морфологія та розміри 
ДНК-вмісних вірусів  

(за Ф. Феннером та ін., 1977, у 
нашій модифікації): 

а — аденовіруси (70 – 90 нм); б — папіломаві-
руси (55 нм), поліомаріовіруси (45 нм); в —
гепаднавіруси (42 нм); г — герпесвіруси (85 –
300 нм); д — асфарвіруси (175 – 215 нм), іри-
довіруси (125 – 300 нм); е — посквіруси (300 –
450 нм); є — парвовіруси (18 – 26 нм), циркові-
руси (15 – 26 нм) 
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чають тільки один рід. Сім родів у складі родин не мають міжнарод-
ної назви. Крім того, виділені два «плавучі» роди вірусів. 

Таксономічні ознаки родин наведено в табл. 1, на рис. 9 і 10 і на-
ступному розділі (за матеріалами сьомого повідомлення МКТВ, 
2000 р., у підготовці якого брало участь понад 500 вірусологів). 

Таблиця 1. Основні таксономічні ознаки вірусів тварин і людини 

Нуклеїнова кис-
лота 

Родина 

Ти
п 

Ст
ру

-
кт
ур
а 

П
о-

ля
р-

ні
ст
ь Форма 

віріона 
Розміри 
віріона  

(нм) 

Зовніш-
ня ліпо-
протеїно-
ва обо-
лонка 

Тип си-
метрії 
капсиду 

Poxviridae  
(поксвіруси) 

ДНК 2л  Цеглино-
подібна 
або овоїд-
на 

300…450 × 
× 170…260 

Є Склад-
ний 

Asfarviridae  
(асфарвіруси) 

ДНК 2л  Ікосаед-
ральна 

175 – 215 Є Ікосаед-
ральний 

 

Рис. 10. Морфологія та розміри РНК-
вмісних вірусів (за Ф.Феннером та ін., 

1977, у нашій модифікації): 
а —аренавіруси (50 – 300 нм); б — артеріві-
руси (50 – 70 нм), тогавіруси (40 – 70 нм),
флавівіруси (30 – 60 нм); в — буньявіруси
(90 – 120 нм); г — коронавіруси (60 – 220
нм); д — ортоміксовіруси (80 – 120 нм); е —
параміксовіруси (80 – 450 нм); є — ретрові-
руси (73 – 130 нм); ж — реовіруси (60 – 80
нм); з — рабдовіруси (130 – 380 нм); і —
філовіруси (790 нм, 970 нм); к —
пікорнавіруси (22 – 30 нм), каліцивіруси
(30  40 ) і 
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Продовження табл. 1 
Нуклеїнова кис-

лота 
Родина 

Ти
п 

Ст
ру

-
кт
ур
а 

П
о-

ля
р-

ні
ст
ь Форма 

віріона 
Розміри 
віріона  

(нм) 

Зовніш-
ня ліпо-
протеїно-
ва обо-
лонка 

Тип си-
метрії 
капсиду 

Iridoviridae 
(іридовіруси) 

ДНК 2л  Cферична 125 – 300 Є Ікосаед-
ральний 

Herpesviridae 
(герпесвіруси) 

ДНК 2л  Сферична 85 – 300 Є Ікосаед-
ральний 

Adenoviridae 
(аденовіруси) 

ДНК 2л  Ікосаед-
ральна 

70 – 90 Немає Ікосаед-
ральний 

Papillomaviridae 
(папіломавіруси) 

ДНК 2лк  Iкосаедра
льна 

55 Немає Ікосаед-
ральний 

Polyomaviridae 
(поліомавіруси) 

ДНК 2лк  Iкосаедра
льна 

45 Немає Ікосаед-
ральний 

Hepadnaviridae 
(гепаднавіруси) 

ДНК 2лк  Cферична 42 Є Ікосаед-
ральний 

Parvoviridae 
(парвовіруси) 

ДНК 1л – і + Ікосаед-
ральна 

18 – 26 Немає Ікосаед-
ральний 

Circoviridae 
(цирковіруси) 

ДНК 1лк – Ікосаед-
ральна 

15 – 25 Немає Ікосаед-
ральний 

Paramyxoviridae 
(параміксовіруси) 

РНК 1л – Сферична 80 – 450 Є Спіраль-
ний 

Rhabdoviridae 
(рабдовіруси) 

РНК 1л – Кулеподі-
бна 

130…380 ×  
× 50…95 

Є Спіраль-
ний 

Filoviridae 
(філовіруси) 

РНК 1л – Ниткопо-
дібна 

790 або  
970 × 80 

Є Спіраль-
ний 

Bornaviridae  
(борнавіруси) 

РНК 1л –  80 – 125 Є Спіраль-
ний 

Orthomyxoviridae 
(ортоміксовіруси) 

РНК 1лф – Cферична 80 – 120 Є Спіраль-
ний 

Arenaviridae 
(аренавіруси) 

РНК 1лфл 
або к 

– Cферична 50 – 300 Є Спіраль-
ний 

Bunjaviridae 
(буньявіруси) 

РНК 1лфк – Cферична 90 – 120 Є Спіраль-
ний 

Coronaviridae 
(коронавіруси) 

РНК 1л + Сферична 60 – 220 Є Спіраль-
ний 

Arteriviridae 
(артерівіруси) 

РНК 1л + Cферична 50 – 70 Є Ікосаед-
ральний 

Togaviridae 
(тогавіруси) 

РНК 1л + Cферична 40 – 70 Є Ікосаед-
ральний 

Flaviviridae 
(флавівіруси) 

РНК 1л + Cферична 30 – 60 Є Ікосаед-
ральний 

Picornaviridae 
(пікорнавіруси) 

РНК 1л + Ікосаед-
ральна 

22 – 30 Немає Ікосаед-
ральний 

Caliciviridae 
(каліцивіруси) 

РНК 1л + Ікосаед-
ральна 

30 – 40 Немає Ікосаед-
ральний 

Nodaviridae 
(нодавіруси) 

РНК 1лф +  28 – 29  Ікосаед-
ральний 

Astroviridae 
(астровіруси) 

РНК 1л + Сферична 28 – 30   
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Закінчення табл. 1 
Нуклеїнова кис-

лота 
Родина 

Ти
п 

Ст
ру

-
кт
ур
а 

П
о-

ля
р-

ні
ст
ь Форма 

віріона 
Розміри 
віріона  

(нм) 

Зовніш-
ня ліпо-
протеїно-
ва обо-
лонка 

Тип си-
метрії 
капсиду 

Retroviridae 
(ретровіруси) 

РНК 1л + Сферична 73 – 130 Є Склад-
ний 

Reoviridae 
(реовіруси) 

РНК 2лф  Ікосаед-
ральна 

60 – 80 Немає Ікосаед-
ральний 

Birnaviridae 
(бірнавіруси) 

РНК 2лф  Ікосаед-
ральна 

50 – 70 Немає Ікосаед-
ральний 

П р и м і т к а: 1л — одноланцюгова; 2л — дволанцюгова; ф — фрагментована; 
к — кільцева; л — лінійна. 

ТАКСОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДИН  
ВІРУСІВ ТВАРИН І ЛЮДИНИ 
Родина Poxviridae (поксвіруси)  

Підродина Chordopoxvirinae (поксвіруси хребетних) 
1. Рід Orthopoxvirus 
Типовий вид: вірус вісповакцини (вірус вакцини). 
Інші види: вірус натуральної віспи людини, вірус віспи корів, ві-

рус віспи верблюдів, вірус віспи мавп, вірус віспи єнотів, вірус віспи 
африканських піщанок, вірус віспи полівок, вірус ектромелії мишей 
(вірус віспи мишей). 

2. Рід Parapoxvirus  
Типовий вид: вірус контагіозного пустульозного дерматиту овець 

і кіз (вірус орф).  
Інші види: вірус псевдовіспи корів (вірус вузликів доярок, або па-

равакцини), вірус папульозного стоматиту ВРХ, парапоксвірус но-
возеландських червоних оленів, парапоксвірус білок. 

Можливі представники: вірус контагіозної ектими сарн, вірус 
контагіозної ектими верблюдів, вірус віспи тюленів. 

3. Piд Capripoxvirs 
Типовий вид: вірус віспи овець. 
Інші види: вірус віспи кіз, вірус нодулярного дерматиту ВРХ (ві-

рус шкірної бугорчатки ВРХ). 
4. Рід Suipoxvirus 
Типовий вид: вірус віспи свиней (єдиний представник). 
5. Рід Leporipoxvirus 
Типовий вид: вірус міксоми кролів (вірус міксоматозу кролів). 
Інші види: вірус фіброми кролів (вірус фіброми Шоупа), вірус фі-

броми зайців, вірус фіброми білок. 
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6. Рід Avipoxvirus 
Типовий вид: вірус віспи курей. 
Інші види: вірус віспи індиків, вірус віспи голубів, вірус віспи пе-

репілок, вірус віспи канарок, вірус віспи горобців, вірус віспи шпа-
ків, вірус віспи папуг, вірус віспи юнко, вірус віспи майн (індійських 
шпаків). 

Можливі представники: вірус віспи пав, вірус віспи ворон, вірус 
віспи пінгвінів. 

7. Рід Molluscipoxvirus 
Типовий вид: вірус контагіозного молюска. 
Можливі представники: поксвіруси коней, ослів і мавп. 
8. Рід Yatapoxvirus 
Типовий вид: вірус пухлин мавп Яба. 
Інші види: вірус віспи Тана. 
Основні ознаки. Віріони більшості поксвірусів хребетних мають 

форму цеглини із заокругленими кутами, розміром (300…450) × 
×  (170…260) нм. Виняток становлять представники роду Parapoxvi-
rus, віріони яких овоїдної форми, розміром (220…300) × (140…170) нм,  
і роду Molluscipoxvirus — овоїдної або молюскоподібної форми, роз-
міром 320 × 250 нм. Поксвіруси комах представлені як цеглино-
подібними, так і овоїдними віріонами розміром (300…400) ×  
× (175…250) нм. 

На відміну від інших ДНК-вмісних вірусів, поксвірусам не влас-
тива ікосаедральна симетрія, будова їх складна (рис. 11). Віріон 
складається із зовнішньої оболонки з трубчастими ворсинками, яка 
має ліпопротеїнову природу і синтезується в цитоплазмі заражених 
клітин. Зовнішня оболонка оточує серцевину (нуклеоїд) у вигляді 
двовгнутого диска (фігура вісімки). По боках серцевини в місцях 
угинань розміщені овальні структури — бічні тіла, функція яких 
невідома. Серцевина містить дволанцюгову ДНК із мол. масою 
(85…250) × 106 Д, асоційовану з трьома білками. Оболонка серцеви-

 
Рис. 11. Поксвіруси: вірус контагіозного молюска  

(А.Ф. Биковський та ін., 1983) 
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серцевини складається з внутрішньої гладенької мембрани і зовні-
шнього шару з циліндричних субодиниць. У поксвірусів комах сер-
цевина може бути у формі бруньки лише з одним угинанням і роз-
міщеним у ньому бічним тілом. 

Поксвіруси містять 30 – 33 структурні білки, в тому числі 15 фер-
ментів, включаючи ДНК-залежну РНК-полімеразу (транскриптазу). 
Хімічний склад вірусу вісповакцини, %: ДНК — 5, білки — 88, ліпі-
ди — 4, вуглеводи — 3. Реплікація та складання віріонів відбува-
ються в цитоплазмі, зрілі віріони доставляються до плазмолеми че-
рез комплекс Гольджі й виходять із клітини шляхом екзоцитозу або 
після її лізису. Цикл репродукції триває 6 – 7 год. 

Родина Asfarviridae (асфарвіруси)  
Рід Asfarvirus  
Типовий вид: вірус африканської чуми свиней (єдиний представник). 

Основні ознаки. Віріо-
ни ікосаедральної форми, 
діаметром 175 – 215 нм 
(рис. 12). Структура віріона: 
1) зовнішня ліпопротеїнова 
оболонка; 2) ікосаедраль-
ний нуклеокапсид; 3) дво-
ланцюгова ДНК із мол. ма-
сою 100 × 106 Д; 4) понад 30 
структурних білків, у тому 
числі ДНК-залежна РНК-
полімераза (транскрипта-
за). Реплікація відбуваєть-
ся в цитоплазмі, а скла-
дання і вихід віріонів — 
брунькуванням через клі-
тинну плазматичну мем-
брану. 

 
Родина Iridoviridae (іридовіруси) 

1. Рід Ranavirus 
Типовий вид: вірус жаб 3.  
Можливі представники: 5 вірусів. 
2. Рід Lymphocystivirus 
Типовий вид: вірус лімфоцистозу камбали 1.  
Можливий представник: вірус лімфоцистозу камбали 2. 
Некласифікований вірус: вірус срібного карася 1. 
Основні ознаки. Віріони сферичної форми, діаметром 125 – 

300 нм. Структура віріона: 1) зовнішня ліпопротеїнова оболонка; 

 
Рис. 12. Асфарвіруси: вірус  
африканської чуми свиней  

(Ф.Феннер та ін., 1977) 
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2) ікосаедральний нуклеокапсид; 3) дволанцюгова ДНК із мол. ма-
сою (100…250) × 106 Д; 4) понад 20 структурних білків, у тому числі 
ДНК-залежна РНК-полімераза (транскриптаза). Реплікація відбу-
вається в цитоплазмі, а складання і вихід віріонів — брунькуван-
ням через клітинну плазматичну мембрану. 

Родина Herpesviridae (герпесвіруси) 
І. Підродина Alphaherpesvirinae 
1. Рід Simplexvirus 
Типовий вид: герпесвірус людини 1 (вірус простого герпесу 1).  
Інші види: герпесвірус людини 2 (вірус простого герпесу 2), гер-

песвірус ВРХ 2 (вірус маміліту ВРХ), герпесвірус павукоподібних 
мавп 1, герпесвірус мармозеток 1, герпесвіруси церкопітекових мавп 
1 (В-вірус), 2 (SA8) і 16 (герпесвірус павіанів). 

2. Рід Varicellovirus 
Типовий вид: герпесвірус людини 3 (вірус вітряної віспи –  опері-

зувального лишаю). 
Інші види: герпесвірус свиней 1 (вірус хвороби Ауєскі, або псевдо-

сказу), герпесвірус ВРХ 1 (вірус інфекційного ринотрахеїту, або ін-
фекційного пустульозного вульвовагініту ВРХ), герпесвірус ВРХ 5 
(вірус енцефаліту ВРХ), герпесвірус коней 1 (вірус аборту кобил), 
герпесвірус коней 4 (вірус ринопневмонії коней), герпесвірус коней 
8 (герпесвірус ослів 3), герпесвірус коней 9, герпесвірус буйволів 1, 
герпесвірус оленів 1 (герпесвірус червоних оленів), герпесвірус оле-
нів 2 (герпесвірус північних оленів), герпесвірус кіз 1, герпесвірус 
собак 1, герпесвірус котів 1 (вірус ринотрахеїту котів), герпесвірус 
церкопітекових мавп 9, герпесвірус тюленів 1.  

Можливі представники: герпесвірус коней 3 (вірус статевої ек-
зантеми коней), герпесвірус коней 6 (герпесвірус ослів 1). 

3. Рід вірусів, подібних до вірусу хвороби Марека 
Типовий вид: герпесвірус птиці 2 (вірус хвороби Марека 1). 
Інші види: герпесвірус птиці 3 (вірус хвороби Марека 2), герпес-

вірус індиків 1. 
4. Рід вірусів, подібних до вірусу інфекційного ларинго-

трахеїту птиці 
Типовий вид: герпесвірус птиці 1 (вірус інфекційного ларинго-

трахеїту птиці). 
Некласифіковані віруси: герпесвіруси кенгуру 1 і 2, герпесвірус 

папуг 1. 
ІІ. Підродина Bethaherpesvirinae 
1. Рід Cytomegalovirus 
Типовий вид: герпесвірус людини 5 (цитомегаловірус людини). 
Інші види: цитомегаловірус церкопітекових мавп 5 (цитомегало-

вірус африканських зелених мавп), цитомегаловірус церкопітекових 
мавп 8 (цитомегаловірус макак резус). 
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Можливі представники: герпесвіруси нічних мавп 1 і 2. 
2. Рід Muromegalovirus 
Типовий вид: герпесвірус мишей 1 (цитомегаловірус мишей 1). 
Інші види: герпесвірус щурів (цитомегаловірус щурів). 
3. Рід Roseolovirus 
Типовий вид: герпесвірус людини 6. 
Інші види: герпесвірус людини 7. 
Некласифіковані віруси: цитомегаловірус морських свинок. 
ІІІ. Підродина Gammaherpesvirinae 
1. Рід Limphocryptovirus 
Типовий вид: герпесвірус людини 4 (вірус Епштейна – Барр). 
Інші види: герпесвіруси людиноподібних мавп 1 (герпесвірус 

шимпанзе), 2 (герпесвірус орангутангів) і 3 (герпесвірус горил), гер-
песвіруси церкопітекових мавп 12, 14 і 15. 

2. Рід Rhadinovirus 
Типовий вид: герпесвірус білячих мавп 2. 
Інші види: герпесвірус людини 8, герпесвірус павукоподібних 

мавп 2, герпесвірус церкопітекових мавп 17, герпесвірус ВРХ 4, гер-
песвіруси порожньорогих 1 (вірус злоякісної катаральної гарячки) і 
2 (вірус злоякісної катаральної гарячки коров’ячих антилоп), герпе-
свіруси коней 2, 5 і 7 (герпесвірус ослів 2), герпесвірус конячих ан-
тилоп 1, герпесвірус овець 2, герпесвірус мишей 4. 

Можливі представники: герпесві-
руси кролів 1 – 3, герпесвірус бабаків 1. 

Некласифікований рід у родині: 
віруси, подібні вірусу котячих сомів. 

Некласифіковані віруси в родині: 
52 віруси. 

Основні ознаки. Віріони сферич-
ної форми, діаметром 85 – 300 нм 
(рис. 13). Структура віріона: 1) зовні-
шня ліпопротеїнова оболонка з пове-
рхневими виступами; 2) тегумент (зо-
внішній шар, який складається з еле-
ктроннощільного волокнистого мате-
ріалу); 3) ікосаедральний капсид (162 
капсомери); 4) серцевина, що містить 
дволанцюгову ДНК із мол. масою 
(80…150) × 106 Д у комплексі з внут-
рішнім білком; 5) 20 – 32 структурні 
білки. Хімічний склад вірусу простого 
герпесу, %: ДНК — 6 %, білки — 70, 
ліпіди — 22, вуглеводи — 1,5 – 2. 

Реплікація відбувається в ядрі. Віріони отримують зовнішню лі-
попротеїнову оболонку при брунькуванні через ядерну мембрану. 

 
Рис. 13. Герпесвіруси: вірус 

хвороби Ауєскі  
(В.М. Сюрін та ін., 1991) 
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Віріони звільняються з клітини шляхом екзоцитозу, транспортую-
чись через цитоплазму в мембранних везикулах, які зливаються з 
плазмолемою. Цикл репродукції триває від 12 до 70 год і більше. 

Родина Adenoviridae (аденовіруси) 
1. Рід Mastadenovirus 
Типові види: аденовіруси людини С (аденовіруси людини 1, 2, 5, 

6, мавп 13, ВРХ 9). 
Інші види: аденовіруси ВРХ А (аденовірус ВРХ 1), В (аденовірус 

ВРХ 3) і С (аденовірус ВРХ 10), аденовіруси собак 1 і 2, аденовіруси 
коней А (аденовірус коней 1) і В (аденовірус коней 2), аденовіруси 
людини А (аденовіруси людини 12, 18, 31, мавп 2 – 4 , 6, 9 – 11, 14), В 
(аденовіруси людини 3, 7, 11, 14, 16, 21, 34, 35, 50, мавп 21), D (адено-
віруси людини 8 – 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22 – 30, 32, 33, 36 – 39, 42 – 49, 
51), Е (аденовіруси людини 4, мавп 22 – 25) і F (аденовіруси людини 
40 і 41, мавп 16 і 19), аденовірус мишей А (аденовірус мишей 1), аде-
новіруси овець А (аденовіруси овець 2 – 5, ВРХ 2) і В (аденовірус 
овець 1), аденовіруси свиней А (аденовіруси свиней 1 – 3), В (аденові-
рус свиней 4) і С (аденовірус свиней 5), аденовірус землерийок 1. 

Можливі представники: аденовіруси кіз 1 і 2, аденовірус морсь-
ких свинок 1, аденовірус мишей В (аденовірус мишей 2), аденовірус 
овець С (аденовірус овець 6), аденовіруси мавп 1, 5, 7, 8, 12, 15, 17, 
18, 20, 26, 27. 

2. Рід Aviadenovirus 
Типовий вид: аденовірус курей А (аденовірус курей 1). 
Інші види: аденовіруси курей В (аденовірус курей 5), С (аденові-

руси курей 4, 10), D (аденовіруси курей 2, 3, 9, 11) і Е (аденовіруси 
курей 6, 7, 8а, 8b), аденовіруси гусей 1 – 3, аденовірус качок 1 і 2, 
аденовіруси індиків 1 і 2, аденовірус голубів. 

Некласифіковані вируси: 7 вірусів. 
Основні ознаки. Віріони ікосаедральної форми, діаметром 70 – 

90 нм (рис. 14). Структура віріона: 1) ікосаедральний капсид (252 
капсомери, вершинні капсомери утворюють 12 фібрил); 2) серцеви-
на, яка складається з дволанцю-
гової ДНК із мол. масою 
(20…25) × 106 Д у комплексі з 4 
білками; 3) 10 – 14 структурних 
білків. Хімічний склад віріона, 
%: ДНК — 12 – 14, білки — 86 – 
88. Реплікація та складання ві-
ріонів відбуваються в ядрі, а ви-
хід із клітини — внаслідок її де-
струкції. Цикл репродукції три-
ває 14 – 36 год. 

 
Рис. 14. Аденовіруси: аденовірус ВРХ 

(В.М. Сюрін та ін., 1991) 
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Родина Papillomaviridae (папіломавіруси) 
Рід Papillomavirus 
Типовий вид: вірус папіломи кролів (вірус папіломи Шоупа). 
Інші види: віруси папіломи людини (1 – 63), вірус папіломи мавп, 

віруси папіломи ВРХ (1 – 6), вірус папіломи овець, вірус папіломи 
кіз, вірус папіломи свиней, вірус папіломи коней, вірус папіломи 
собак, вірус папіломи котів, вірус папіломи лосів, вірус папіломи 
оленів, вірус папіломи щурів, вірус папіломи хом’яків. 

Основні ознаки. Віріони ікосаедральної форми, діаметром 45 нм 
(рис. 15). Структура віріона: 1) ікосаедральний капсид (72 капсомери); 
2) дволанцюгова кільцева ДНК із мол. масою (3…5) × 106 Д; 3) 5 – 7 
структурних білків. Хімічний склад віріона, %: ДНК — 10 – 12, біл-
ки — 86 – 88. Реплікація та складання віріонів відбуваються в ядрі, а 

вихід із клітини — внаслідок її 
деструкції. Цикл репродукції 
триває 24 год. 

Родина Polyomaviridae (поліомавіруси) 
Рід Polyomavirus  
Типовий вид: вірус мавп 40 (SV40). 
Інші види: поліомавіруси людини (BK i JC), поліомавірус ВРХ, 

поліомавірус африканських зелених мавп, поліомавірус павіанів, 
поліомавірус хом’яків, поліомавірус хвилястих папуг, поліомавірус 
мишей, пневмотропний вірус мишей, вакуолізувальний вірус нирок 
кролів, вірус мавп 12. 

 
Рис. 15. Папіломавіруси: вірус папіломи

людини (А.Ф. Биковський та ін., 1983) 
 

 
Рис. 16. Поліомавіруси: мавпячий 
вірус 40 (Ш.С. Ніколау та ін., 1965) 
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Основні ознаки. Віріони ікосаедральної форми, діаметром 55 нм 
(рис. 16). Структура віріона: 1) ікосаедральний капсид (72 капсоме-
ри); 2) дволанцюгова кільцева ДНК із мол. масою (3…6) × 106 Д; 3) 6 
структурних білків. Хімічний склад віріона, %: ДНК — 12, білки — 
86 – 88. Реплікація та складання віріонів відбуваються в ядрі, а вихід 
із клітини — внаслідок її деструкції. Цикл репродукції триває 24 год. 

Родина Hepadnaviridae (гепаднавіруси) 
1. Рід Orthohepadnavirus 
Типовий вид: вірус гепатиту В.  
Інші види: вірус гепатиту В лісових бабаків, вірус гепатиту В зем-

ляних білок. 
Можливий представник: вірус гепатиту В арктичних білок. 
2. Рід Avihepadnavirus 
Типовий вид: вірус гепатиту В качок (вірус гепатиту пекінських 

качок). 
Інші види: вірус гепатиту В чапель. 
Некласифікований вірус: вірус гепатиту В гусей Росса. 
Основні ознаки. Ві-

ріони сферичної форми, 
діаметром 42 нм (части-
нки Дейна вірусу гепа-
титу В; рис. 17). Струк-
тура віріона: 1) зовнішня 
ліпопротеїнова оболон-
ка; 2) ікосаедральний 
нуклеокапсид (серцеви-
на); 3) дволанцюгова кі-
льцева ДНК (із дефек-
том плюс-нитки на 15 – 
60 %) із мол. масою 
1,6 × 106 Д; 4) 6 структу-
рних білків, у тому числі 
ДНК-залежна ДНК-по-
лімераза. Реплікація та складання серцевини вірусу відбуваються в 
ядрі гепатоцитів. Поверхневий антиген (НВsAg) нагромаджується в 
цитоплазмі й виходить із клітини шляхом екзоцитозу, що призводить 
до антигенемії. 

Родина Parvoviridae (парвовіруси) 
1. Рід Parvovirus 
Типовий вид: дрібний вірус мишей. 
Інші види: парвовірус ВРХ, парвовірус свиней, парвовірус коней, 

парвовірус собак, дрібний вірус собак, парвовірус котів, парвовірус 

 
Рис. 17. Гепаднавіруси: вірус гепатиту В  

(Б. Філдс та ін., 1989) 
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кролів, парвовірус єнотів, парвовірус курчат, парвовірус гусей, пар-
вовірус мускусних качок, парвовірус щурів (вірус Кілхема), парвові-
рус мишей 1, вірус ентериту норок, вірус алеутської хвороби норок, 
вірус панлейкопенії котів, віруси гризунів Н1, НВ, RT, LuIII, пух-
линний вірус Х. 

Можливий представник: вірус ревматоїдного артриту. 
2. Рід Erythovirus 
Типовий вид: вірус В19 людини. 
Можливі представники: парвовірус мавп, парвовірус бурундуків. 
3. Рід Dependovirus 
Типовий вид: аденоасоційований вірус людини і мавп 2. 
Інші види: аденоасоційовані віруси людини і мавп 1, 3 – 5, адено-

асоційований вірус ВРХ, адено-
асоційований вірус овець, аде-
ноасоційований вірус коней, 
аденоасоційований вірус собак, 
аденоасоційований вірус птиці. 

Основні ознаки. Віріони 
ікосаедральної форми, діамет-
ром 18 – 26 нм (рис. 18). Струк-
тура віріона: 1) ікосаедральний 
капсид (32 капсомери); 2) од-
ноланцюгова ДНК (плюс- або 
мінус-нитка) із мол. масою 
(1,5…2) × 106 Д; 3) 3 – 4 структу-
рні білки. Хімічний склад вірі-
она, %: ДНК — 19 – 32, біл-
ки — 68 – 81. Реплікація та 

складання віріонів відбуваються в ядрі, а вихід із клітини — вна-
слідок її деструкції. 

 

Родина Circoviridae (цирковіруси) 
Рід Circovirus 
Типовий вид: вірус анемії курчат. 
Інші види: цирковірус свиней, цирковірус папуг (вірус хвороби 

дзьоба і пір’я папуг). 
Можливий представник: цирковірус голубів. 
Основні ознаки. Віріони ікосаедральної форми, діаметром 15 – 

25 нм. Структура віріона: 1) ікосаедральний капсид (32 капсомери); 
2) одноланцюгова кільцева ДНК (мінус-нитка); 3) 1 структурний 
білок. Реплікація та складання віріонів відбуваються в ядрі, а вихід 
із клітини — внаслідок її деструкції. 

 
Рис. 18. Парвовіруси: вірус панлейко-

пенії котів (В.М. Сюрін та ін., 1998) 
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Родина Paramyxoviridae (параміксовіруси) 
І. Підродина Paramyxoviriпae 
1. Рід Respirovirus 
Типовий вид: вірус Сендай. 
Інші види: віруси парагрипу людини 1 і 3, вірус парагрипу ВРХ 

3, вірус парагрипу мавп 10. 
2. Рід Rubulavirus 
Типовий вид: вірус паротиту. 
Іінші види: вірус ньюкаслської хвороби (вірус парагрипу птахів 

1), віруси парагрипу мавп 5 і 41, рубулавірус свиней, параміксовіру-
си птахів 2 (вірус Юкейпа), 3, 4, 5 (вірус Кунітачі), 6 – 9, параміксо-
віруси людини 2 і 4, вірус Мапера. 

3. Рід Morbillivirus 
Типовий вид: вірус кору. 
Інші види: вірус чуми ВРХ, вірус чуми дрібних жуйних, вірус чу-

ми м’ясоїдних, вірус чуми тюленів, вірус чуми китоподібних. 
ІІ. Підродина Pneumovirinae 
1. Рід Pneumovirus 
Типовий вид: респіраторно-синцитіальний вірус людини. 
Інші види: респіраторно-синцитіальний вірус ВРХ, вірус пневмо-

нії мишей. 
2. Рід Metapneumovirus 
Типовий вид: вірус ринотрахеїту індиків (єдиний представник). 
Основні ознаки. Віріони полі-

морфні, сферичної або ниткоподіб-
ної форми, величиною 80 – 450 нм 
(рис. 19). Структура віріона: 1) зов-
нішня ліпопротеїнова оболонка з 
поверхневими виступами; 2) спіра-
льний нуклеокапсид (серцевина); 3) 
одноланцюгова РНК (мінус-нитка) 
із мол. масою (5…8) × 106 Д; 4) 5 – 7 
структурних білків, у т.ч. РНК-
залежна РНК-полімераза (транс-
криптаза). Хімічний склад віріона, 
%: РНК — 0,5 – 3, білки — 70, ліпі-
ди — 20 – 25, вуглеводи — 6. Реплі-
кація відбувається в цитоплазмі, а 
складання і вихід віріонів — брунькуванням через клітинну плаз-
матичну мембрану. 

Родина Rhabdoviridae (рабдовіруси) 
1. Рід Vesіculovirus 
Типовий вид: вірус везикулярного стоматиту Індіана. 

Рис. 19. Параміксовіруси: вірус 
ньюкаслської хвороби  
(В.М. Сюрін та ін., 1998) 
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Інші види: віруси везикулярного стоматиту Нью-Джерсі, Алагоас, 
Чандипура, Кокал, Ісфаган, Пірі, Мараба, Караєс. 

Можливі представники: 19 вірусів. 
2. Рід Lissavirus 
Типовий вид: вірус сказу. 
Інші види: вірус Мокола, вірус Дювенхаге, вірус кажанів Лагос, 

ліссавірус австралійських кажанів, ліссавірус європейських кажанів 
1 і 2. 

Можливий представник: вірус Рошамбо. 
3. Рід Ephemerovirus 
Типовий вид: вірус ефемерної гарячки ВРХ. 
Інші види: вірус Аделаїда, вірус Рівер, вірус Берріма. 
Можливі представники: вірус Кімберлі, вірус Малакал, вірус 

Пучонг. 
4. Рід Novirhabdovirus 
Типовий вид: вірус інфекційного гематопоетичного некрозу риб. 
Інші види: вірус геморагічної септицемії риб, рабдовірус Хайрам 

можливі представники: віруси 
вугрів В12 і С26, рабдовірус 
змієголових риб. 

Некласифіковані віруси: 57 
вірусів. 

Основні ознаки. Віріони 
мають кулеподібну форму, за-
вдовжки 130 – 380 нм, діаметром 
50 – 95 нм (рис. 20). Структура 
віріона: 1) зовнішня ліпопротеї-
нова оболонка з поверхневими 
виступами; 2) спіральний нук-
леокапсид (серцевина); 3) одно-
ланцюгова РНК (мінус-нитка) із 
мол. масою (3,5…4,6) × 106 Д; 
4) 4 – 5 структурних білків, у 
тому числі РНК-залежна РНК-
полімераза (транскриптаза). Хі-
мічний склад віріона, %: РНК — 
1 – 2, білки — 65 – 75, ліпіди — 
15 – 25, вуглеводи — 3. 

Реплікація відбувається в ци-
топлазмі, а складання і вихід 
віріонів — брунькуванням через 
клітинну плазматичну мембра-
ну. Цикл репродукції триває 4 – 
6 год. 

Рис. 20. Рабдовіруси: вірус  
везикулярного стоматиту  

(С. Бредлі та ін., 1977) 
 



Класифікація вірусів 

 69

Родина Filoviridae (філовіруси) 
1. Рід вірусів, подібних до вірусу Марбург 
Типовий вид: вірус Марбург (єдиний представник). 
2. Рід вірусів, подібних до вірусу Ебола 
Типовий вид: вірус Ебола Заїр. 

Інші види: віруси Ебола Судан, Рестон, Кот-д’Івуар. 
Основні ознаки. Віріони мають ниткоподібну форму, завдовж-

ки 790 нм (вірус Марбург) або 970 нм (вірус Ебола), діаметром 80 нм 
(рис. 21). Можуть утворювати розгалужені нитки або структури у 
вигляді букви U, цифри 6 чи кільця, довжина досягає 4000 нм. 
Структура віріона: 1) зовнішня ліпопротеїнова оболонка з поверхне-
вими виступами; 2) спіральний нуклеокапсид; 3) одноланцюгова 
РНК (мінус-нитка) із мол. масою 4,2 × 106 Д; 4) 5 структурних білків, 
у тому числі РНК-залежна РНК-полімераза (транскриптаза). Реплі-
кація відбувається в цитоплазмі, а складання і вихід віріонів — 
брунькуванням через клітинну плазматичну мембрану. 

Родина Bornaviridae (борнавіруси) 
Рід Bornavirus 
Типовий вид: вірус хвороби Борна (єдиний представник). 
Основні ознаки. Віріони мають розміри 80 – 125 нм. Структура 

віріона: 1) зовнішня ліпопротеїнова оболонка; 2) спіральний нукле-
окапсид; 3) одноланцюгова РНК (мінус-нитка); 4) не менше 2 струк-

 

 
 

Рис. 21. Філовіруси: вірус Ебола  
(В.І. Покровський, О.К. Поздєєв, 

1989; Б. Філдс та ін., 1999) 
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турних білків, РНК-залежна РНК-полімераза (транскриптаза). Реп-
лікація відбувається в цитоплазмі, а складання і вихід віріонів — 
брунькуванням через клітинну плазматичну мембрану.  

Родина Orthomyxoviridae (ортоміксовіруси) 
1. Рід Influenzavirus A 
Типовий вид: вірус грипу А (А/PR/B/34 (H1N1). 
2. Рід Influenzavirus B 
Типовий вид: вірус грипу В (В/Lee/40). 
3. Рід Influenzavirus C 
Типовий вид: вірус грипу С (C/California/78). 
4. Рід Thogotovirus 
Типовий вид: вірус Тогото. 
Інші види: вірус Дорі, вірус Бакен. 
Основні ознаки. Віріони поліморфні, найчастіше сферичної фо-

рми, діаметром 80 – 120 нм (рис. 22). Трапляються також ниткоподіб-
ні віріони завдовжки до 4 мкм. 
Структура віріона: 1) зовнішня 
ліпопротеїнова оболонка з по-
верхневими виступами; 2) спі-
ральний нуклеокапсид (серце-
вина); 3) одноланцюгова РНК 
(6 – 8 фрагментів, мінус-нитка) 
із мол. масою 5 × 106 Д; 4) 6 – 7 
структурних білків, у тому чи-
слі РНК-залежна РНК-поліме-
раза (транскриптаза). Хіміч-
ний склад віріона, %: РНК — 
1 – 2, білки — 50 – 70, ліпі-
ди — 18 – 37, вуглеводи — 5 – 
9. Реплікація та формування 
нуклеокапсиду відбуваються в 

ядрі, а складання і вихід віріонів — брунькуванням через клітинну 
плазматичну мембрану. Цикл репродукції триває 6 – 8 год. 

Родина Arenaviridae (аренавіруси) 
Рід Arenavirus 
Типовий вид: вірус лімфоцитарного хоріоменінгіту. 
Інші види: 18 вірусів, зокрема вірус Ласса, вірус Мозамбік, вірус 

Мачупо, вірус Хунін. 
Можливий представник: вірус Пампа. 
Основні ознаки. Віріони поліморфні, найчастіше сферичної 

форми, діаметром 50 – 300 нм (рис. 23). Більшість віріонів мають 
діаметр 110 – 130 нм. Структура віріона: 1) зовнішня ліпопротеїнова 

 
Рис. 22. Ортоміксовіруси: вірус грипу А 

(С.Бредлі та ін., 1977) 
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оболонка з поверхневими виступа-
ми; 2) спіральний нуклеокапсид; 
3) одноланцюгова фрагментована 
лінійна або кільцева РНК (2 фраг-
менти, мінус-нитка) із мол. масою 
(3,2…4,8) × 106 Д; 4) 3 – 6 структу-
рних білків, у тому числі РНК-
залежна РНК-полімераза (транс-
криптаза); 5) клітинні рибосоми. 
Реплікація відбувається в цито-
плазмі, а складання і вихід віріо-
нів — брунькуванням через клі-
тинну плазматичну мембрану. 
Цикл репродукції триває 8 год
  

Родина Bunjaviridae (буньявіруси) 
1. Рід Bunjavirus 
Типовий вид: вірус Буньямвера. 
Інші види: 46 вірусів, зокрема вірус каліфорнійського енцефалі-

ту, вірус Ла Кросс, вірус Тягіня. 
Можливі представники: 4 віруси. 
2. Рід Phlebovirus 
Типовий вид: вірус лихоманки долини Ріфт. 
Інші види: 8 вірусів, зокрема вірус сицилійської москітної пропа-

сниці, вірус неаполітанської москітної пропасниці, вірус Укуніємі. 
Можливі представники: 16 вірусів. 
3. Рід Nairovirus 
Типовий вид: вірус Дагбі. 
Інші види: 34 віруси, зокрема вірус кримсько-конголезької гемо-

рагічної пропасниці, вірус 
хвороби Найробі.  

4. Рід Hantavirus 
Типовий вид: вірус Ган-

таан. 
Інші види: 21 вірус. 
Некласифіковані віруси: 

41 вірус. 
Основні ознаки. Віріо-

ни сферичної форми, діаме-
тром 90 – 120 нм (рис. 24). 
Структура віріона: 1) зов-
нішня ліпопротеїнова обо-

лонка з поверхневими виступами; 2) спіральний нуклеокапсид; 
3) одноланцюгова фрагментована РНК (3 фрагменти, мінус-нитка) 

 
Рис. 23. Аренавіруси: вірус лім-
фоцитарного хоріоменінгіту 

(В.М.Сюрін та ін., 1998) 

 
Рис. 24. Буньявіруси: вірус Ла Кросс  

(Б.Філдс та ін., 1989) 
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із мол. масою (4,5…7) × 106 Д; 4) 4 структурні білки, у тому числі 
РНК-залежна РНК-полімераза (транскриптаза). Хімічний склад 
віріона, %: РНК  — 1 – 2, білки — 58 – 70, ліпіди — 20 – 30, вуглево-
ди — 2 – 7. Реплікація відбувається в цитоплазмі. Віріони форму-
ються брунькуванням через мембрани комплексу Гольджі. Віріони 
звільняються з клітини шляхом екзоцитозу, транспортуючись у 
складі цитоплазматичних вакуолей, які зливаються з плазмолемою. 

Родина Coronaviridae (коронавіруси) 
1. Рід Coronavirus 
Типовий вид: вірус інфекційного бронхіту курей (антигенна гру-

па 3). 
Інші види: 
антигенна група 1: коронавірус людини (229Е), вірус трансміси-

вного гастроентериту свиней, вірус епізоотичної діареї свиней, ко-
ронавірус собак, коронавірус котів (вірус інфекційного перитоніту 
котів); 

антигенна група 2: коронавірус людини (ОС43), гемаглютинува-
льний вірус енцефаломієліту свиней, коронавірус ВРХ, коронавірус 
щурів (вірус сіалодакриоаденіту), вірус гепатиту мишей; 

антигенна група 3: коронавірус індиків. 
Можливий представник: коронавірус кролів. 
2. Рід Torovirus 
Типовий вид: торовірус коней (вірус Берне). 
Інші види: торовірус людини, торовірус ВРХ (вірус Бреда), торо-

вірус свиней. 
Основні ознаки. Віріони поліморфні, частіше сферичної форми, 

діаметром 60 – 220 нм (рис. 25). Структура віріона: 1) зовнішня лі-
попротеїнова оболонка з поверхневими булавоподібними виступами 
у вигляді сонячної корони; 2) спіральний нуклеокапсид; 3) однолан-
цюгова РНК (плюс-нитка) із мол. масою (5,5…8,1) × 106 Д; 4) 4 – 6 
структурних білків. Реплікація відбувається в цитоплазмі, форму-

вання віріонів — брунькуван-
ням через мембрани ендопла-
зматичної сітки і комплексу 
Гольджі. Віріони звільняються 
з клітини шляхом екзоцитозу, 
транспортуючись у складі ци-
топлазматичних вакуолей, які 
зливаються з плазмолемою. 
Цикл репродукції триває 12 
год. 

Родина Arteriviridae (артері-
 

Рис. 25. Коронавіруси: вірус  
інфекційного бронхіту птиці  

(В.М. Сюрін та ін., 1998) 
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віруси) 
Рід Arterivirus 
Типовий вид: вірус артеріїту коней. 
Інші види: вірус респіраторного і репродуктивного синдрому сви-

ней, вірус геморагічної гарячки мавп, вірус підвищення рівня лак-
татдегідрогенази мишей. 

Основні ознаки. Віріони сфе-
ричної форми, діаметром 45 – 70 нм 
(рис. 26). Структура віріона: 1) зов-
нішня ліпопротеїнова оболонка з 
поверхневими виступами; 2) ікосае-
дральний нуклеокапсид; 3) однола-
нцюгова РНК (плюс-нитка) із мол. 
масою 4,1 × 106Д; 4) 3 структурні 
білки. Реплікація відбувається в 
цитоплазмі, формування віріонів — 
брунькуванням через мембрани 
комплексу Гольджі. Віріони звіль-
няються з клітини шляхом екзоци-
тозу, транспортуючись у цитоплаз-
матичних вакуолях, які зливаються 
з плазмолемою. Цикл репродукції 
триває 24 год.  

Родина Togaviridae (тогавіруси) 
1. Рід Alphavirus 
Типовий вид: вірус Синдбіс. 
Інші види: 23 віруси, зокрема вірус східного енцефаломієліту ко-

ней, вірус західного енцефаломієліту коней, вірус венесуельського 
енцефаломієліту коней, вірус 
Чикункунья, вірус О’Ньонг-
Ньонг, вірус Рос-рівер, вірус 
лісу Семліки, вірус карельсь-
кої пропасниці. 

2. Рід Rubivirus 
Типовий вид: вірус червоної 

висипки (єдиний представ-
ник). 

Основні ознаки. Віріони 
сферичної форми, діаметром 
40 – 70 нм (рис. 27). Структура 
віріона: 1) зовнішня ліпопро-
теїнова оболонка з поверхне-
вими виступами; 2) ікосаедра-

 
Рис. 26. Артерівіруси:  
вірус артеріїту коней  
(В.М. Сюрін та ін., 1998) 

 

 
Рис. 27. Тогавіруси: вірус венесуельсь-

кого енцефаломієліту коней  
(Д.К.Львов та ін., 1989) 

 



Розділ 3 

 74

льний нуклеокапсид;3) одноланцюгова РНК (мінус-нитка) із мол. 
масою (3…4) × 106 Д; 4) 3 – 4 структурні білки. Хімічний склад вірі-
она, %: РНК — 6, білки — 57 – 66, ліпіди — 27 – 30, вуглеводи — 
6,5. Реплікація відбувається в цитоплазмі, а складання і вихід вірі-
онів — брунькуванням через клітинну плазматичну мембрану. 
Цикл репродукції триває 5 – 8 год. 

Родина Flaviviridae (флавівіруси) 
1. Рід Flavivirus 
Типовий вид: вірус жовтої пропасниці. 
Інші види: 52 віруси, зокрема вірус японського енцефаліту, вірус 

кліщового енцефаліту, вірус омської геморагічної пропасниці, вірус 
лихоманки Західного Нілу, вірус денге, вірус енцефаліту долини 
Муррея, вірус енцефаліту Сент-Луїс, вірус енцефаліту Росіо, вірус 
хвороби лісу Кіассанур, вірус менінгоенцефаліту індиків, вірус шот-
ландського енцефаломієліту овець. 

Можливі представники: флавівірус щурів, вірус злиття клітин 
комарів. 

2. Рід Pestivirus  
Типовий вид: вірус діареї ВРХ 1 (вірус хвороби слизових оболонок 

ВРХ). 
Інші види: вірус діареї ВРХ 2 (вірус хвороби слизових оболонок 

2), вірус чуми свиней, вірус прикордонної хвороби овець. 
Можливий представник: пестівірус жираф. 
3. Рід Hepacivirus 
Типовий вид: вірус гепатиту С людини. 
Некласифіковані віруси: GBV-A, GBV-B, GBV-C 
Основні ознаки. Віріони сферичної форми, діаметром 30 – 60 

нм (рис. 28). Структура віріона: 1) зовнішня ліпопротеїнова оболон-
ка з поверхневими виступами; 2) ікосаедральний нуклеокапсид; 3) 
одноланцюгова РНК (плюс-нитка) із мол. масою 4,2 × 106 Д; 4) 3 – 4 

структурні білки. Хімічний 
склад віріона, %: РНК — 8, біл-
ки — 66, ліпіди — 17, вуглево-
ди — 9. Реплікація відбувається 
в цитоплазмі, а складання вірі-
онів — брунькуванням через 
мембрани ендоплазматичної 
сітки. Віріони звільняються з 
клітини шляхом екзоцитозу, 
транспортуючись у цитоплазма-
тичних вакуолях, які зливають-
ся з плазмолемою. Цикл репро-
дукції триває 24 – 30 год. 

Рис. 28. Флавівіруси: вірус класичної 
чуми свиней (В.М.Сюрін та ін., 1998) 
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 Родина Picornaviridae (пікорнавіруси) 
1. Рід Enterovirus 
Типовий вид: поліовіруси людини (1 – 3). 
Інші види: ентеровіруси людини А (віруси Коксакі А 2, 3, 5, 7, 8, 

10, 12, 14, 16, 71), В (віруси Коксакі В 1 – 6, А 9; еховіруси 1 – 7, 9, 
11 – 21, 24 – 27, 29 – 33; ентеровірус людини 69), С (віруси Коксакі А 
1, 11, 13, 15, 17 – 22, 24), D (ентеровіруси людини 68, 70), ентерові-
руси свиней А (ентеровірус свиней 8) і В (ентеровіруси свиней 9, 10). 

Можливі представники: ентеровіруси людини і мавп (віруси Ко-
ксакі А 4, 6; ентеровіруси мавп 1 – 18, № 125, № 203). 

2. Рід Rhinovirus 
Типовий вид: риновіруси людини А (1, 2, 7, 9, 11, 15, 16, 21, 29, 

36, 39, 49, 50, 58, 62, 65, 85, 89). 
Інші види: риновіруси людини В (3, 14, 72). 
Можливі представники: риновіруси людини (4 – 6, 8, 10, 12, 

13,17 – 20, 22 – 28, 30 – 36, 37, 38, 40 – 48, 51 – 57, 59 – 61, 63, 64, 
66 – 71,73 – 84, 86 – 88, 90 – 100), риновіруси ВРХ (1 – 3). 

3. Рід Cardiovirus 
Типовий вид: віруси енцефаломіокардиту (Менго, Колумбія, SK, ME). 
Інші види: тейловірус (3 штами — віруси енцефаломієліту люди-

ни, мишей Тейлера і щурів). 
4. Рід Aphthovirus 
Типовий вид: віруси ящуру (А, С, О, Азія 1, SAT 1 – 3). 
Іінші види: вірус риніту коней А. 
5. Рід Hepatovirus 
Типовий вид: вірус гепатиту А людини і мавп. 
Можливий представник: вірус енцефаломієліту птиці. 
6. Рід Parechovirus 
Типовий вид: пареховіруси людини (еховіруси людини 22 і 23). 
Некласифіковані віруси: 25 вірусів, зокрема вірус риніту коней В 

(риновірус коней 2), тешовірус свиней (ентеровірус свиней 1, або ві-
рус хвороби Тешена), ентеровіруси свиней 2 – 7, 11 – 13, вірус гепа-
титу каченят. 

Основні ознаки. Віріони ікосаед-
ральної форми, діаметром 22 – 30 нм 
(рис. 29). Структура віріона: 1) ікоса-
едральний капсид (60 субодиниць); 
2) одноланцюгова РНК (плюс-нитка) 
із мол. масою (2,4 …2,7) × 106 Д; 3) 4 
структурні білки. Хімічний склад ві-
ріона, %: РНК — 30, білки — 70. Реп-
лікація та складання віріонів відбу-
ваються в цитоплазмі, а вихід із клі-
тини — внаслідок її деструкції. Цикл 
репродукції триває 5 – 10 год. 

Рис. 29. Пікорнавіруси:  
ентеровірус свиней  

(В.М.  Сюрін та ін., 1998) 
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Родина Caliciviridae (каліцивіруси) 
1. Рід Lagovirus 
Типовий вид: вірус геморагічної хвороби кролів. 
Інші види: вірус синдрому зайця-русака. 
2. Рід вірусів, подібних до вірусу Норволк 
Типовий вид: вірус Норволк. 
Можливий представник: каліцивірус свиней. 
3. Рід вірусів, подібних до вірусу Саппоро 
Типовий вид: вірус Саппоро (єдиний представник). 
4. Рід Vesiculovirus 
Типовий вид: вірус везикулярної екзантеми свиней. 
Інші види: каліцивірус котів. 
Некласифіковані віруси: каліцивірус ВРХ, каліцивірус собак, 

каліцивірус птиці. 
Основні ознаки. Віріони ікосаедральної форми, діаметром 30 – 

40 нм (рис. 30). Структура віріона: 1) ікосаедральний капсид (60 
структурних одиниць, 32 
капсомери); 2) однолан-
цюгова РНК (плюс-нитка) 
із мол. масою (2,6 …2,8) × 
× 106 Д; 3) 3 структурні 
білки. Хімічний склад 
віріона, %: РНК — 18,  
білки — 82. Реплікація 
та складання віріонів 
відбуваються в цитопла-
змі, а вихід із клітини — 
внаслідок її деструкції. 
Цикл репродукції три-
ває 6 – 8 год 

Родина Nodaviridae (нодавіруси)  
Рід Betanodavirus 
Представники: віруси некрозу нервової тканини морських риб. 
Основні ознаки. Віріони мають діаметр 28 – 29 нм. Структура 

віріона: 1) ікосаедральний капсид; 2) одноланцюгова РНК (плюс-
нитка); 3) 2 структурні білки.  

Родина Astroviridae (астровіруси) 
Рід Astrovirus 
Типовий вид: астровіруси людини (1 – 8). 
Інші види: астровіруси ВРХ (1 – 2), астровірус свиней, астровірус 

котів, астровірус качок, астровірус індиків. 

 
Рис. 30. Каліцивіруси: вірус везикулярної 
екзантеми свиней (Б. Філдс та ін., 1989) 
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Основні ознаки. Віріони сферичної форми, діаметром 28 – 30 нм. 
Структура віріона: 1) капсид; 2) одноланцюгова РНК (плюс-нитка); 
3) 4 структурні білки. 

Родина Retroviridae (ретровіруси) 
1. Рід Alpharetrovirus 
Типовий вид: вірус лімфоїдного лейкозу птиці. 
Інші види: вірус мієлобластозу птиці, вірус еритробластозу птиці, 

вірус мієлоцитоматозу птиці, вірус саркоми Рауса, вірус саркоми 
птиці СТ10, вірус саркоми птиці фуджинамі, вірус саркоми птиці 
UR2, вірус саркоми птиці Y73, вірус карциноми птиці 2. 

2. Рід Betaretrovirus 
Типовий вид: вірус пухлини молочних залоз мишей. 
Інші види: вірус лангурів, вірус Мезон – Пфайзера мавп, вірус 

аденокарциноми легенів овець, ретровірус білячих мавп. 
3. Рід Gammaretrovirus 
Типовий вид: вірус лейкозу мишей. 
Інші види: вірус лейкозу котів, вірус лейкозу гібонів, онковірус 

типу С свиней, онковірус типу С морських свинок, віруси саркоми 
мишей (Harvey, Kirsten, Moloney, Finkel – Biskis – Junkins), віруси 
саркоми котів (Snyder – Theilen, Hardy – Zuckerman, Gardner – 
Arnstein), вірус саркоми шерстистих павукоподібних мавп, ретрові-
рус гадюк, вірус ретикулоендотеліозу птиці, вірус некрозу селезінки 
качок, синцитіальний вірус курчат. 

4. Рід Deltaretrovirus 
Типовий вид: вірус лейкозу ВРХ. 
Інші види: Т-лімфотропні віруси приматів 1 (людини і мавп), 2 

(людини і мавп) і 3 (мавп).  
5. Рід Epsilonretrovirus 
Типовий вид: вірус дермальної саркоми окуневих риб. 
Інші види: вірус епідермальної гіперплазії окуневих риб 1 і 2. 
Можливі представники: вірус гіперплазії окунів, ретровірус 

змієголових риб. 
6. Рід Lentivirus 
Типовий вид: вірус імунодефіциту людини 1. 
Інші види: вірус імунодефіциту людини 2, вірус імунодефіциту 

мавп, вірус імунодефіциту ВРХ, вірус імунодефіциту котів, вірус 
інфекційної анемії коней, вірус вісни-меді, вірус артриту-енцефа-
літу кіз, лентівірус пум. 

7. Рід Spumavirus 
Типовий вид: «пінистий» вірус шимпанзе. 
Інші види: «пінистий» вірус ВРХ, «пінистий» вірус котів, «пінис-

тий» вірус мавп 1 і 3. 
Основні ознаки. Віріони сферичної форми, діаметром 73 – 130 

нм (рис. 31). Структура віріона: 1) зовнішня ліпопротеїнова 
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оболонка з поверхневими 
виступами; 2) серцевина, 
яка включає ікосаедраль-
ний капсид і два спіральні 
нуклеокапсиди; 3) дві мо-
лекули одноланцюгової 
РНК (плюс-нитки) із мол. 
масою 6 × 106 Д; 4) 6 – 7 
структурних білків, у тому 
числі РНК-залежна ДНК-
полімераза (зворотна 
транскриптаза, або ревер-
таза) та ендонуклеаза (ін-
теграза); 5) клітинна 
тРНК. Хімічний склад ві-
ріона, %: РНК — 1 – 2, біл-
ки — 60, ліпіди — 35, вуг-
леводи — 3,5. Реплікація 
відбувається в ядрі з утво-

ренням ДНК-провірусу, який інтегрує з клітинним геномом. Скла-
дання і вихід віріонів із клітини здійснюється брунькуванням через 
плазмолему. Цикл репродукції триває 24 – 48 год. 

Родина Reoviridae (реовіруси) 
1. Рід Orthoreovirus 
Типовий вид: ортореовірус ссавців. 
Інші види: ортореовірус птиці, ортореовірус летючих собак, орто-

реовірус павіанів. 
Можливі представники: ортореовірус пітонів, ортореовірус гри-

мучих змій. 
2. Рід Orbivirus 
Типовий вид: вірус інфекційної катаральної гарячки овець (вірус 

синього язика, 1 – 24).  
Інші види: 18 вірусів, зокрема вірус африканської чуми коней 

(1 – 9), вірус епізоотичної хвороби оленів (1 – 8), вірус енцефалозу 
коней (1 – 7), вірус Ібаракі. 

3. Рід Coltivirus 
Типовий вид: вірус колорадської кліщової пропасниці. 
Інші види: вірус Еяч, вірус Банна, вірус Кадипіро. 
4. Рід Rotavirus 
Типовий вид: ротавіруси А (ссавців і птиці). 
Інші види: ротавіруси В (людини, ВРХ, овець, свиней), С (люди-

ни, ВРХ, свиней), D (птиці), Е (свиней). 
Можливі представники: ротавіруси F i G (птиці). 

 
Рис. 31. Ретровіруси: вірус лейкозу мишей 

(А.Ф. Биковський та ін., 1983) 
 



Класифікація вірусів 

 79

5. Рід Aquareovirus 
Типовий вид: реовірус риб А. 
Інші види: реовіруси риб В, С, D, E, F. 
Можливі представники: 5 вірусів. 
Основні ознаки. Віріони ікосаедральної форми, діаметром 50 – 

70 нм (рис. 32). Структура віріона: 1) два ікосаедральні капсиди; 
2) дволанцюгова фрагмен-
тована РНК (10 – 12 фрагмен-
тів) із мол. масою (12…20) × 
× 106 Д, яка разом із внутрі-
шнім капсидом утворює сер-
цевину; 3) 6 – 10 структурних 
білків, у тому числі РНК-за-
лежна РНК-полімераза (тран-
скриптаза). Хімічний склад 
віріона, %: РНК — 14 – 20, бі-
лки — 80 – 86. Реплікація та 
складання віріонів відбува-
ються в цитоплазмі, а вихід із 
клітини — внаслідок її де-
струкції. Цикл репродукції 
триває 8 – 10 год. 

Родина Birnaviridae (бірнавіруси) 
1. Рід Avibirnavirus 
Типовий вид: вірус інфекційного бурситу птиці (єдиний предста-

вник). 
2. Рід Aquabirnavirus 
Типовий вид: вірус інфекційного некрозу підшлункової залози 

лососевих риб. 
Інші види: вірус некрозу жовтохвоста. 
Основні ознаки. Віріони ікосаедральної форми, діаметром 50 – 

70 нм (рис. 33). Структура віріона: 1) ікосаедральний капсид (92 ка-
псомери); 2) дволанцюгова фрагментована РНК (2 фрагменти) із 

мол. масою 4,8 × 106 Д; 3) 4 
структурні білки, у тому 
числі РНК-залежна РНК-
полімераза (транскрипта-
за). Хімічний склад віріона, 
%: РНК — 10, білки — 90. 
Реплікація та складання 
віріонів відбуваються в ци-
топлазмі, а вихід із кліти-
ни — внаслідок її деструк-
ції. 

 
Рис. 32. Реовіруси: ротавірус овець  

(В.М. Сюрін та ін., 1991) 
 

 
Рис. 33. Бірнавіруси: вірус інфекційного 

бурситу птиці (Б. Філдс та ін., 1989) 
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«Плавучий» рід Deltavirus 
Типовий вид: вірус гепатиту D (дельта-вірус, єдиний представник). 
Основні ознаки. Віріони сферичної форми, діаметром 35 – 37 нм. 

Структура віріона: 1) зовнішня оболонка; 2) серцевина; 3) однолан-
цюгова РНК (мінус-нитка) з мол. масою 5 × 105 Д; 4) 2 структурні 
білки. Дельта-вірус дефектний. Його репродукція відбувається 
тільки в присутності вірусу гепатиту В (з НВs-антигену формується 
оболонка віріона). 

«Плавучий» рід вірусів, подібних до вірусу гепатиту Е 
Типовий вид: вірус гепатиту Е (єдиний представник). 
Основні ознаки. Віріони ікосаедральної форми, діаметром 27 – 

38 нм. Структура віріона: 1) ікосаедральний капсид; 2) одноланцюго-
ва РНК (плюс-нитка). 

 

? Контрольні запитання  

1. На яких принципах ґрунтувалися ранні класифікації вірусів? 2. Коли 
запропоновано проект універсальної класифікації вірусів і які його основні 
критерії? 3. Назвіть критерії сучасної класифікації вірусів. 4. Схаракте-
ризуйте номенклатуру вірусів. 5. Дайте таксономічну характеристику 
родин вірусів тварин і людини. 
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РЕПРОДУКЦІЯ ВІРУСІВ 
ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ВІРУСІВ 

Віруси є автономними генетичними структурами, що не мають 
власних систем синтезу білків. Тому вони здатні розмножуватися 
тільки в чутливих клітинах різних організмів (від бактерій до лю-
дини), куди вносять лише свою генетичну інформацію. Вірусам вла-
стивий унікальний спосіб розмноження — диз’юнктивна репро-
дукція. Це означає, що в зараженій клітині синтез вірусних струк-
турних компонентів роз’єднаний у часі та просторі, відбувається 
відносно незалежно один від одного, а віріони потомства формують-
ся за принципом самоскладання. 

Усі процеси репродукції вірусів відбуваються в клітині за рахунок 
її сировинних та енергетичних ресурсів і білоксинтезувального апа-
рату. Вірусні нуклеїнові кислоти синтезуються з нуклеотидів кліти-
ни: ДНК — із дезоксирибонуклеозидфосфатів (дАТФ, дТТФ, дЦТФ, 
дГТФ), а РНК — із рибонуклеозидфосфатів (АТФ, УТФ, ЦТФ, ГТФ). 
Синтез вірусних білків здійснюється на рибосомах із використанням 
клітинних амінокислот і тРНК. Джерелом енергії для біосинтетичних 
процесів при репродукції вірусів слугує аденозинтрифосфорна кисло-
та (АТФ), що виробляється в мітохондріях клітини. 

Синтез нуклеїнових кислот вірусів здійснюють ферменти, які 
мають загальну назву — полімерази. Залежно від типу нуклеїно-
вої кислоти, що синтезується, вони називаються ДНК-полімеразою 
(ДНК-залежна ДНК-полімераза) або РНК-полімеразою. Є кілька 
різновидів РНК-полімераз: 

1) ДНК-залежна РНК-полімераза, або транскриптаза, — синте-
зує іРНК на матриці ДНК; 

2) РНК-залежна РНК-полімераза, або транскриптаза, — синтезує 
іРНК на матриці РНК; 

3) РНК-залежна РНК-полімераза, або репліказа, — здійснює ре-
плікацію РНК. 

Унікальний фермент містять ретровіруси — зворотну транс-
криптазу, або ревертазу, що має різні ферментативні властивості 
та синтезує ДНК на матриці РНК. 

У деяких випадках синтез вірусних нуклеїнових кислот відбува-
ється за участю клітинних полімераз. Проте частіше цей процес за-
безпечують вірусоспецифічні полімерази. Вони поділяються на вірі-
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онні, які знаходяться в складі віріонів і разом з ними проникають у 
клітину, і вірус-індуковані, що синтезуються на рибосомах зараже-
ної клітини згідно з генетичною інформацією вірусу. Полімерази 
характеризуються високою специфічністю. 

Процес репродукції вірусів складається з двох етапів. 
Перший етап включає такі стадії: 
1) адсорбція вірусу на поверхні клітини; 
2) проникнення вірусу в клітину; 
3) депротеїнізація (роздягання) вірусу. 
Ці початкові стадії репродукції спрямовані на те, щоб вірус проник 

у відповідні структури клітини і його нуклеїнова кислота звільнила-
ся від суперкапсидної та капсидної оболонок. Як тільки ця мета дося-
гнута, починається другий етап репродукції, під час якого відбуваєть-
ся експресія вірусного геному, синтез вірусних компонентів і відтво-
рення інфекційного потомства.  

Другий етап включає такі стадії: 
1) транскрипція; 
2) трансляція; 
3) реплікація вірусного геному; 
4) складання віріонів; 
5) вихід віріонів із клітини. 
У процесі репродукції вірусів виділяють дві фази: 
1) екліпс-фаза — це інтервал між зникненням батьківських вірі-

онів унаслідок дезінтеграції та появою вірусного потомства; 
2) фаза дозрівання — період, що супроводжується формуванням і 

нагромадженням віріонів потомства в клітині або поза нею. 
Віріони потомства, що налічуються сотнями і тисячами, опинив-

шись у екстрацелюлярному середовищі, заражають сусідні клітини, і 
в кожній із них цикл репродукції повторюється від початку до кінця. 

АДСОРБЦІЯ 
Репродукція вірусів починається з процесу адсорбції — прикріп-

лення віріонів до поверхні клітини. Перший контакт вірусу з кліти-
ною виникає в результаті випадкового зіткнення за типом броунів-
ського руху, причому ранні етапи адсорбції мають неспецифічний 
характер. В основі їх лежить електростатична взаємодія між пев-
ними угрупованнями на поверхні вірусу і клітини, а саме: позитив-
но зарядженими амінними групами вірусного білка і негативно за-
рядженими кислими фосфатними, сульфатними й карбоксильними 
групами клітинної поверхні. Проте тільки високоспецифічна взає-
модія між вірусними прикріпними білками і рецепторами плазмо-
леми забезпечує адсорбцію вірусу. 

Прикріпні білки, які впізнають специфічні клітинні рецептори, 
знаходяться в капсидній чи суперкапсидній оболонці вірусу (залежно 
від складності його організації). Вони можуть входити до складу уні-
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кальних органел, таких як структури відростка в Т-парних фагів або 
фібрил у аденовірусів. У багатьох складно організованих вірусів при-
кріпні білки (глікопротеїни) формують виступи — пепломери. 

Клітинні рецептори, з якими зв’язуються віруси, представле-
ні глікопротеїнами. Їхня кількість на одну клітину коливається за-
звичай у межах від 104 до 105 і навіть може досягати 500 тис. Рецеп-
тори розміщені на клітинних ворсинках або між ними, а також на 
спеціалізованих ділянках плазматичної мембрани, де знаходяться 
спеціальні ямки. Для багатьох вірусів встановлена пряма залеж-
ність між кількістю специфічних рецепторів та інфекційністю. Клі-
тинні рецептори висококонсервативні, й заміна амінокислот у них 
може призвести до втрати інфекційної активності або до зміни тро-
пізму вірусу (наприклад, віруси грипу людини стають патогенними 
для птиці й навпаки). 

Отже, наявність специфічних рецепторів зумовлює чутливість 
клітин до вірусів. Проте ця чутливість обмежена доступністю рецеп-
торів: не всі клітини сприйнятливого організму експресують рецеп-
тори. Так, клітини нирки людини in vivo не мають рецепторів для 
вірусу поліомієліту, проте при культивуванні їх in vitro рецептори 
з’являються. Чутливість клітин не треба ототожнювати з пермісив-
ністю. Наприклад, клітини курей несприйнятливі до вірусу поліо-
мієліту, бо не мають відповідних рецепторів. Однак вони повністю 
пермісивні стосовно цього вірусу, оскільки забезпечують продукцію 
інфекційного потомства після зараження самою вірусною РНК. Як 
встановлено численними дослідженнями in vitro, рецепторний 
бар’єр можна подолати зараженням клітин інфекційними нуклеї-
новими кислотами вірусів. Клітинні рецептори слугують не тільки 
для прикріплення вірусу, а й для подальшого його внутрішньоклі-
тинного транспортування в певні ділянки цитоплазми та ядра, де 
відбувається його дезінтеграція. 

Процес адсорбції складається з двох послідовних стадій: зво-
ротної і незворотної. Спочатку виникає поодинокий зв’язок між 
віріоном і рецептором. Проте таке прикріплення неміцне, і віріон 
може легко відірватися від клітинної поверхні. Для того, щоб на-
стала незворотна адсорбція, мають з’явитися множинні зв’язки між 
віріоном і численними молекулами рецепторів, кількість яких у ді-
лянках адсорбції може досягати 3000. Таке мультивалентне при-
кріплення виникає внаслідок вільного переміщення молекул рецеп-
торів у подвійному ліпідному шарі плазматичної мембрани, що зна-
ходиться в стані високої динамічності. Збільшення текучості ліпі-
дів — одна з найбільш ранніх подій при взаємодії вірусу з клітиною, 
результатом якої є формування рецепторних полів у місці контакту 
вірусу з клітинною поверхнею, та стабільна, незворотна адсорбція. 
Крім збільшення текучості ліпідів, адсорбція вірусу супроводжуєть-
ся також іншими структурними і функціональними змінами плаз-
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молеми, такими як агрегація внутрішньомембранних частинок і 
збільшення її проникливості. 

Тривалість адсорбції залежить від кількісного співвідношення ві-
русу і клітин, рН, температури, концентрації йонів позаклітинного 
середовища. Наприклад, вірус ящуру адсорбується в культурі клітин 
нирки свині при +2… +4 °С і +37 °С. Однак за низької температури 
адсорбція є зворотною, тоді як при +37 °С через 80 – 90 хв настає не-
зворотна адсорбція. Специфічні антитіла блокують цей процес. 

Кількість адсорбованого вірусу та інфікованих клітин залежить в 
основному від множинності зараження і тривалості адсорбції. До 
однієї клітини може приєднатися від 20 до 15 000 віріонів. Більша 
частина адсорбованих віріонів елююється, при цьому вони можуть 
утратити здатність до повторної адсорбції іншими клітинами. Реш-
та віріонів проникає в клітину і дезінтегрується. Незначна кількість 
адсорбованих віріонів залишається інтактною. 

ПРОНИКНЕННЯ В КЛІТИНУ 
Адсорбовані віріони проникають у клітину двома шляхами:  
1) рецепторний ендоцитоз (піноцитоз, віропексис);  
2) злиття вірусної оболонки з плазматичною мембраною.  

Рецепторний 
ендоцитоз (рис. 
34) — це добре на-
лагоджений меха-
нізм, який забез-
печує швидке про-
никнення в кліти-
ну потрібних для її 

 

 
 

Рис. 34. Проникнен-
ня вірусу в клітину 
шляхом рецепторно-

го ендоцитозу  
(А.Г. Букрінська, 1986) 
1 — віріон; 2 — клітин-
на ворсинка; 3 — ямка з
рецепторами; 4 — цито-
плазматична вакуоль із
віріоном; 5 — вакуоль;
6 — рецептосома; 7 —
злиття оболонки віріона
зі стінкою рецептосоми;
8 — вихід внутрішнього
компонента віріона в
цитоплазму; 9 — злиття
рецептосоми з ядерною
мембраною; 10 — вихід
вірусної ДНК в ядро 



Репродукція вірусів 

 85

життєдіяльності речовин. Віропексис є окремим випадком цього 
процесу. Рецепторний ендоцитоз відбувається на спеціалізованих 
ділянках плазматичної мембрани, де розміщені спеціальні ямки, 
вистелені з боку цитоплазми високомолекулярним білком — клат-
рином. На дні ямки знаходяться специфічні рецептори. Ямки за-
безпечують швидку інвагінацію та утворення ендоцитарної вакуо-
лі, вкритої клатрином, яка містить цілий віріон. Ендоцитарна ваку-
оль зливається з іншими внутрішньоклітинними вакуолями, утво-
рюючи рецептосому — велику короткоживучу вакуоль (без клатри-
ну), що містить асоційований із рецепторами віріон. Потім рецепто-
сома зливається з клітинними мембранами (в тому числі з ядер-
ною), звільняючи вірус (точніше його внутрішній компонент, як по-
бачимо далі) у відповідних ділянках клітини.  

Отже, рецепторний ендоцитоз забезпечує проникнення і внутрі-
шньоклітинне транспортування віріонів. Саме цим шляхом потрап-
ляють у чутливі клітини більшість вірусів, незалежно від складнос-
ті їхньої організації. 

Інший механізм проникнення вірусів у клітини — злиття ві-
русної оболонки з плазматичною мембраною (рис. 35). У ре-
зультаті суперкапсидна чи капсидна оболонка вірусу інтегрує з 
плазмолемою, а внут-
рішній компонент ві-
ріона (серцевина, ну-
клеокапсид або нукле-
їнова кислота — сама 
чи в комплексі з гено-
мними білками) про-
никає в цитоплазму. У 
складно організова-
них вірусів цей процес 
зумовлений взаємоді-
єю білків злиття з 
ліпідами плазмолеми. 
У просто організова-
них вірусів цю функ-
цію виконують деякі 
капсидні білки. Процес злиття вірусної оболонки з плазматичною 
мембраною потребує низьких значень рН (5,0 – 5,75), що пов’язано з 
конформаційними змінами вірусних білків злиття. Обидва механі-
зми проникнення вірусів у клітини не є альтернативними, а допов-
нюють один одного. 

Швидкість проникнення вірусу залежить не тільки від рН, а й 
від температури. Так, проникнення вірусу ящуру в клітину триває 
30 с при +37 °С, 6 хв при +20 °С, а при +15 °С майже повністю при-
пиняється. 

 
Рис. 35. Проникнення вірусу в клітину шляхом 

злиття оболонки віріона з плазмолемою  
(А.Г. Букрінська, 1986) 

1 — віріон; 2 — інтеграція оболонки віріона з плазмо-
лемою; 3 — проникнення внутрішнього компонента
віріона в цитоплазму 
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ДЕПРОТЕЇНІЗАЦІЯ (РОЗДЯГАННЯ) 
Для того, щоб спричинити інфекційний процес, віріони мають 

позбутися своїх оболонок (суперкапсидної та капсидної), які пере-
шкоджають експресії вірусного геному. Цей процес називається де-
протеїнізацією, або роздяганням. У результаті звільняється 
внутрішній компонент віріона: серцевина, нуклеокапсид, нуклеї-
нова кислота в комплексі з геномними білками або сама нуклеїнова 
кислота залежно від морфології вірусу. Саме ці структури ініціюють 
наступну стадію репродукції вірусу — транскрипцію. Для експресії 
вірусного геному зовсім не обов’язкове повне звільнення його від 
білків. Усе залежить від структурної організації вірусу. 

Депротеїнізація нерозривно пов’язана з проникненням і внутрі-
шньоклітинним транспортуванням вірусів. Вона відбувається в різ-
них ділянках клітини: рецептосомах, лізосомах, комплексі Гольджі, 
навколоядерному просторі, порах ядерної мембрани, ядрі. Депроте-
їнізація різних вірусів має свою специфіку. У вірусів, які потрапля-
ють у клітину шляхом злиття оболонки віріона з плазмолемою, про-
никнення і депротеїнізація — єдиний нероздільний процес. У реце-
птосомах відбувається злиття вірусної оболонки зі стінками вакуолі, 
внаслідок чого вірус роздягається і його внутрішній компонент опи-
няється в цитоплазмі. При злитті рецептосоми з ядерною оболонкою 
вірусна ДНК опиняється в ядрі, а вірусні білки залишаються в ци-
топлазмі. 

Депротеїнізація є багатоетапним процесом, який відбувається 
поступово в результаті послідовних реакцій. У ньому беруть участь 
клітинні протеази. Наявність у клітинах відповідних ферментів, 
здатних забезпечити роздягання вірусу, є важливим фактором (по-
ряд із специфічними рецепторами), що зумовлює їхню чутливість до 
вірусу. У роздяганні деяких вірусів (зокрема поксвірусів) беруть 
участь не тільки клітинні ферменти, а й вірусоспецифічні білки, що 
синтезуються на ранніх етапах репродукції. 

У разі порушення внутрішньоклітинного транспортування до 
місць роздягання віріони потрапляють у лізосоми і руйнуються їх-
німи гідролітичними ферментами, які є одним із захисних факторів 
клітини від вірусів. Однак, наприклад, реовіруси успішно викорис-
товують саме ці ферменти для депротеїнізації. Роздягання реовіру-
сів у лізосомах починається через 20 – 30 хв після проникнення і 
завершується впродовж 2 – 3 год. Швидкість цього процесу зале-
жить від температури: при +37 °С роздягання відбувається втричі 
швидше, ніж при +20 °С, а при +4 °С практично припиняється. 

Отже, початковий етап взаємодії вірусу з клітиною завершується 
його дезінтеграцією та звільненням вірусного геному. 



Репродукція вірусів 

 87

ТРАНСКРИПЦІЯ 
Стратегія вірусного геному спрямована на те, щоб ефективно ре-

алізувати свою генетичну інформацію й переключити сировинні й 
енергетичні ресурси клітини та її білок-синтезувальний апарат на 
синтез вірусоспецифічних молекул. Як відомо, ключовим моментом 
у репродукції вірусів є використання для синтезу власних білків 
клітинних рибосом, яким вірус має передати свою генетичну інфор-
мацію через посередника — іРНК. Цей процес переписування гене-
тичної інформації з вірусного геному на іРНК називається транс-
крипцією.  

У ДНК-вмісних вірусів, незалежно від структури ДНК, переда-
вання генетичної інформації відбувається за такою самою схемою, 
як і в клітині: 

ДНК іРНК рибосоми білок

клітинна
або віріонна

транскриптаза

 
Більшість ДНК-вмісних вірусів реплікується в ядрі, тому вони ус-

пішно використовують для синтезу іРНК клітинну транскриптазу. 
Реплікація покс-, іридо- та асфарвірусів відбувається в цитоплазмі, 
де немає клітинної транскриптази. Тому ці віруси мають власні фер-
менти для синтезу іРНК, які входять до складу віріонів. У парво- і 
цирковірусів, що містять одноланцюгову мінус-нитчасту ДНК, транс-
крипція може відбуватися як на матриці віріонної ДНК, так і промі-
жної реплікативної форми — дволанцюгової ДНК, що утворюється в 
процесі реплікації (транскрибується лише мінус-нитка ДНК). 

У РНК-вмісних вірусів із позитивним геномом, у яких вірі-
онна РНК виконує функцію іРНК, передавання генетичної інфор-
мації здійснюється просто: 

РНК рибосоми білок
 

Так реалізують свою генетичну інформацію пікорна-, тога-, 
флаві-, корона-, артері-, каліци-, астро- і нодавіруси. У них фактич-
но немає транскрипції як самостійної стадії репродукції. 

Інакша справа у РНК-вмісних вірусів, геном яких не може вико-
нувати функцію іРНК. До них належать дві групи вірусів: з одно-
ланцюговою мінус-нитчастою РНК (параміксо-, ортоміксо-, ра-
бдо-, філо-, борна-, арена- і буньявіруси) і з дволанцюговою РНК 
(рео- і бірнавіруси). Передавання генетичної інформації в цих віру-
сів відбувається за такою схемою:  

РНК іРНК рибосоми білок
транскрипція
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У клітині немає ферментів, які можуть здійснити транскрипцію 
вірусного РНК-геному. Цей вірусоспецифічний фермент РНК-за-
лежна РНК-полімераза (або транскриптаза) знаходиться в складі 
віріонів і разом з ними проникає в клітину.  

Серед РНК-вмісних вірусів є родина ретровірусів, які мають 
унікальний шлях передавання генетичної інформації — з РНК на 
ДНК: 

РНК ДНК клітинний геном

білок

(ревертаза)

зворотна
транскриптаза ендонуклеаза

(інтеграза)

рибосомиіРНК
клітинна

транскриптаза
 

У складі ретровірусів є особливий фермент — зворотна транс-
криптаза (або ревертаза), який переписує генетичну інформацію з 
одноланцюгової РНК на дволанцюгову ДНК. Цей процес називаєть-
ся зворотною транскрипцією. Після утворення кільцевої форми 
вірусна ДНК інтегрує з клітинним геномом (під дією вірусного фер-
менту ендонуклеази, або інтегрази) і, будучи його складовою части-
ною, переписується на іРНК за участю клітинноі транскриптази. 
Оскільки іРНК ретровірусів ідентична віріонній РНК, ретровіруси 
належать до плюс-нитчастих вірусів. 

Коли було розкрито механізми реалізації генетичної інформації 
у вірусів, утратив актуальність такий головний у свій час критерій 
для визначення природи вірусів, як наявність у них лише однієї 
нуклеїнової кислоти. Як бачимо, всі ДНК-геномні віруси індукують 
у зараженій клітині синтез вірусоспецифічних іРНК. Такий самий 
процес відбувається у РНК-вмісних вірусів із негативним геномом і 
дволанцюговою РНК. У РНК-вмісних плюс-нитчастих вірусів вірі-
онна РНК виконує функцію іРНК. Ретровіруси синтезують на мат-
риці геномної РНК комплементарну ДНК. Таким чином, ці факти 
не дають змоги використовувати критерій «наявність лише однієї 
нуклеїнової кислоти» для визначення природи вірусів. 

Транскрипція вірусного геному жорстко контролюється впродовж 
інфекційного циклу. Регуляція здійснюється як вірусоспецифічни-
ми, так і клітинними механізмами. У ДНК-вмісних вірусів розріз-
няють три періоди транскрипції: надрання, рання і пізня. Спочат-
ку вибірково транскрибуються надранні гени, потім — ранні та в 
останню чергу — пізні гени з утворенням відповідних іРНК. Над-
ранні й ранні гени кодують неструктурні вірусні білки — ферменти 
реплікації та регулятори транскрипції й реплікації вірусного гено-
му. Структурні вірусні білки кодуються пізніми генами, що займа-
ють більшу частину вірусного геному. Зазвичай при пізній транс-
крипції зчитується весь геном, але з переважанням пізніх генів. 
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Надрання і рання транскрипція відбувається до реплікації вірусної 
ДНК, а пізня — після початку реплікації на матриці новосинтезо-
ваних молекул. У зараженій клітині більшість вірусних іРНК є про-
дуктами пізньої транскрипції. 

У РНК-вмісних вірусів розрізняють два періоди транскрипції: 
транскрипція ранніх генів, що відбувається до реплікації вірусної 
РНК, і пізніх генів — після реплікації. Впродовж усього циклу ре-
продукції вірусів із мінус-нитчастою та дволанцюговою РНК у клі-
тинах не виявляються вільні геномні РНК. Вони постійно асоційо-
вані з білковими субодиницями нуклеокапсидів або серцевин і в 
такому складі експресуються, утворюючи таким чином транскрип-
тивні комплекси. Зв’язані з геномом капсидні білки не тільки не 
перешкоджають транскрипції, а й необхідні для неї. Білки транс-
криптивних комплексів (не враховуючи транскриптази) виконують 
важливі функції: захищають геномну РНК від деструктивної дії 
клітинних нуклеаз, забезпечують зв’язок між окремими фрагмен-
тами вірусного геному і регулюють транскрипцію блокуванням пев-
них його ділянок. 

Новосинтезовані вірусні іРНК транспортуються до рибосом, де пе-
редається генетична інформація і здійснюється синтез вірусних білків. 

ТРАНСЛЯЦІЯ 
Трансляція — це переведення генетичної інформації з іРНК на 

послідовність амінокислотних залишків у поліпептидному ланцюгу 
білка. Процес трансляції складається з трьох стадій: ініціації, ело-
нгації й термінації.  

Ініціація трансляції — найвідповідальніший етап, який ґру-
нтується на впізнаванні рибосомою специфічної іРНК і зв’язуванні з 
певними її ділянками. Це впізнавання визначається особливими 
білками — ініціювальними факторами. Рибосома зв’язується з 5′-
кінцем* іРНК, рухається вздовж молекули іРНК, доки не досягне 
ініціювального кодону** — триплету АУГ, що кодує метионін. Саме з 
цієї амінокислоти починається синтез усіх поліпептидних ланцюгів. 
У рибосомі здійснюється злиття потоку генетичної інформації з по-
током амінокислот, що доставляються тРНК. Зв’язані з амінокисло-
тами тРНК приєднуються до комплексу рибосома – іРНК відповідно 
до принципу комплементарності: антикодон*** аміноацил-тРНК**** 
                                                      

* Кінці молекул нуклеїнових кислот мають певні хімічні групи: 5′-кінець — фос-
фатні (ррр), 3′-кінець — гідроксильну (ОН). Трансляція генетичної інформації зав-
жди йде в напрямку від 5′- до 3′-кінця. 

** Кодон — це триплет нуклеотидів, що кодує одну амінокислоту. 
*** Антикодон — це триплет нуклеотидів на кінці тРНК, комплементарний кодону іРНК. 
**** Аміноацил-тРНК — це тРНК, з’єднана з амінокислотою. Даний процес каталі-

зується ферментом аміноацил-синтетазою (або кодазою). 
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взаємодіє з комплементарним кодоном іРНК. У результаті за раху-
нок утворення пептидних зв’язків між амінокислотами починає бу-
дуватися поліпептидний ланцюг. 

Елонгація трансляції — це процес нарощування поліпептид-
ного ланцюга, що ґрунтується на приєднанні нових амінокислот за 
допомогою пептидного зв’язку. При цьому відбувається постійне 
проходження нитки іРНК через рибосому і реалізація (розшифру-
вання) генетичної інформації. іРНК функціонує на кількох рибосо-
мах, кожна з яких синтезує один і той самий поліпептидний ланцюг 
згідно з генетичним кодом. Група рибосом, зв’язаних з однією моле-
кулою іРНК, називається полірибосомою, або полісомою. 

Термінація трансляції — це закінчення процесу в той мо-
мент, коли рибосома доходить до термінувального кодону іРНК 
(УАГ або УАА). Рибосома сходить із нитки іРНК, синтезований по-
ліпептидний ланцюг звільняється. У процесі термінації трансляції 
полісома поступово розпадається на окремі рибосоми, які можуть 
увійти до складу нових полісом. 

Стратегія вірусного геному спрямована на те щоб переключити 
білок-синтезувальний апарат клітини на продукцію вірусних біл-
ків. Яким чином це здійснюється? Багато вірусів не пригнічують 
синтезу клітинних іРНК. Тим самим у зараженій клітині створюєть-
ся парадоксальна ситуація: незважаючи на наявність функціональ-
но активних клітинних іРНК і рибосом, здатних їх транслювати, 
синтез клітинних білків не відбувається, а транслюються вірусні 
іРНК, яких значно менше. Механізм дискримінації між клітинними 
та вірусними іРНК реалізується на рівні функціонування рибосом. 
Вірусний контроль над трансляцією здійснюється в процесі 
зв’язування іРНК із рибосомою та ініціації трансляції. Вірусоспе-
цифічні ініціювальні фактори блокують зв’язування клітинних 
іРНК із рибосомами та стимулюють трансляцію вірусних іРНК. Та-
кими ініціювальними факторами є певні вірусні білки, зокрема у 
вірусу поліомієліту цю функцію виконують деякі капсидні білки. 
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Рис. 36. Схема синтезу білків ДНК-вмісних і РНК-вмісних вірусів із негати-

вним геномом і дволанцюговою РНК 
(цифрами 1, 2, 3 умовно позначені окремі гени та продукти їхньої експресії) 
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Геном вірусів тварин кодує синтез від 3 до 30 і більше білків 
(структурних і неструктурних). Стратегія вірусного геному щодо ре-
алізації генетичної інформації розрахована на два основні механіз-
ми синтезу вірусних білків. У ДНК-вмісних і більшості РНК-
вмісних вірусів (за винятком плюс-нитчастих) на батьківській мат-
риці синтезуються в результаті вибіркової транскрипції одного гена 
короткі моноцистронні* іРНК, кожна з яких несе інформацію про 
один білок. Вони транслюються на рибосомах з утворенням зрілих 
вірусних білків (рис. 36). 

У РНК-вмісних плюс-нитчастих вірусів віріонна РНК, як відо-
мо, може функціонувати як іРНК. У пікорна- і флавівірусів вона 
транслюється на рибосомах з утворенням гігантського поліпептиду- 
попередника (поліпротеїну), який потім послідовно нарізується на 
зрілі функціонально активні білки (рис. 37). Нарізання вірусних 
білків є багатоетапним процесом, який починається на полісомах і 
завершується на клітинних мембранах, куди транспортуються фра-
гменти-попередники для структурних і неструктурних вірусних біл-
ків. Протеолітичне нарізання здійснюють вірусоспецифічні та клі-
тинні протеази. 

Трансляція РНК-вмісних плюс-нитчастих тогавірусів відбува-
ється також з утворенням і наступним нарізанням поліпротеїну. 
Але, на відміну від пікорна- і флавівірусів, віріонна РНК тогавірусів 
транслюється з формуванням поліпептиду-попередника для не-
структурних білків, а структурні білки утворюються з поліпротеїну 
після трансляції субгеномної РНК, яка становить одну третину ге-
номної РНК. Субгеномна РНК тогавірусів синтезується в результаті 
вибіркової транскрипції мінус-нитки РНК, утвореної під дією ново-
синтезованої реплікази (рис. 38). 
                                                      

* Цистрон — синонім гена. 
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Рис. 37. Схема синтезу білків пікорна- і флавівірусів 
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У ретровірусів, які мають унікальний шлях передавання генети-
чної інформації — з РНК на ДНК, синтез білків відбувається після 
транскрипції ДНК-копії, інтегрованої з клітинним геномом. У ре-
зультаті трансляції новосинтезованих плюс-ниток РНК (як ідентич-
них батьківській РНК, так і субгеномних) утворюються поліпротеїни 
різної довжини, які потім нарізуються на окремі білки (рис. 39). 

У РНК-вмісних плюс-нитчастих корона-, каліци- та артерівіру-
сів білки синтезуються за таким самим механізмом, як і в більшості 
вірусів, — із формуванням моноцистронних іРНК, що кодують лише 
один білок. Спочатку віріонна РНК транслюється на рибосомах з 
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Рис. 39. Схема синтезу білків ретровірусів 
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Рис. 38. Схема синтезу білків тогавірусів 
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утворенням реплікази, а потім слугує матрицею для синтезу ком-
плементарної мінус-нитки за участю цього ферменту. Далі зчиту-
ється мінус-нитка РНК, і синтезуються моноцистронні іРНК, які 
транслюються на рибосомах з утворенням окремих білків (рис. 40). 

Отже, існує два механізми синтезу вірусних білків: 
1) утворення зрілих білків у результаті трансляції моноцистрон-

них іРНК (у більшості вірусів); 
2) утворення зрілих білків після нарізання поліпротеїну, який 

формується внаслідок трансляції геномних або субгеномних плюс-
ниток РНК із функцією іРНК (у РНК-вмісних плюс-нитчастих піко-
рна-, флаві-, тога- і ретровірусів). 

Оскільки довжина вірусних іРНК коливається в широких межах 
залежно від способу трансляції, розміри вірусоспецифічних полісом 
теж різні: від 3 – 4 до кількох десятків рибосом на одній нитці іРНК. 
Великі полісоми формуються в процесі репродукції РНК-вмісних 
плюс-нитчастих вірусів, у яких індивідуальні білки утворюються 
після нарізання поліпротеїну, наприклад, агрегати з 20 – 60 рибо-
сом у випадку пікорнавірусів. Вірусоспецифічні полісоми можуть 
бути вільними або зв’язаними з клітинними мембранами.  

Послідовність і кількість синтезованих білків регулюється на рівні 
транскрипції, а в деяких випадках — і на рівні ініціації трансляції. 

Вірусні білки зазнають численних посттрансляційних мо-
дифікацій, таких як глікозилування, сульфування, ацилування, 
метилування, фосфорилування і протеолітичне нарізання. 

Глікопротеїни вірусів синтезуються на зв’язаних із мембранами 
полісомах. Глікозилування є багатоетапним процесом, що здійсню-
ється клітинними ферментами під час синтезу і транспортування 
поліпептидів до плазматичної мембрани клітини. Остаточне впоря-
дкування вуглеводного ланцюга відбувається в комплексі Гольджі. 
Досягнувши за ходом шорстких і гладеньких мембран плазмолеми, 
глікопротеїни включаються в певні її ділянки. У цих модифікова-
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Рис. 40. Схема синтезу білків корона-, каліци- та артерівірусів 
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них ділянках відбувається складання віріонів потомства складно 
організованих вірусів.  

Ряд глікопротеїнів сульфується після трансляції, при цьому су-
льфатна група зв’язується з цукровим компонентом глікопротеїну. 
Сульфування, так само як і глікозилування, потрібне для експресії 
біологічної активності білка. Деякі глікопротеїни складно організо-
ваних РНК-вмісних вірусів ацилуються: містять ковалентно 
зв’язані 1 – 2 молекули жирних кислот. Глікопротеїнам властиве 
також метилування — приєднання метилової групи. 

Фосфопротеїни входять до складу практично всіх вірусів тварин, 
незалежно від їхньої структури. Зазвичай фосфорилуються білки, 
що зв’язані з вірусним геномом і здійснюють регуляцію його експре-
сії. У складі більшості вірусів виявлено протеїнкіназу, яка каталізує 
фосфорилування. Не виключається участь у цьому процесі клітин-
них ферментів. Фосфорилування білків відіграє регулювальну роль 
у транскрипції й трансляції вірусних іРНК, впізнаванні їх рибосо-
мами, а також специфічному впізнаванні синтезованих білків і ну-
клеїнових кислот на стадії складання віріонів потомства. З проце-
сом фосфорилування пов’язаний механізм противірусної дії інтер-
ферону. У заражених клітинах інтерферон індукує синтез протеїн-
кінази, яка фосфорилує субодиницю ініціювального фактора транс-
ляції. У результаті порушується стадія ініціації, й трансляція вірус-
них іРНК блокується. 

Багато вірусних білків (насамперед глікопротеїни) набувають 
функціональної активності лише після того, як відбудеться їхнє на-
різання в специфічних точках. Практично всі віруси використову-
ють механізм посттрансляційного нарізання білків, а не тільки 
РНК-вмісні плюс-нитчасті пікорна-, флаві-, тога- і ретровіруси, для 
яких цей процес є обов’язковим. Нарізання глікопротеїнів багатьох 
складно організованих вірусів потрібне для формування функціо-
нально активних білків прикріплення і злиття, які забезпечують 
адсорбцію та проникнення вірусу в клітину. Протеолітичне нарі-
зання відбувається зазвичай за участю клітинних протеаз, а в де-
яких випадках — і вірусоспецифічних. 

РЕПЛІКАЦІЯ 
Реплікацією називається синтез нуклеїнових кислот — точних 

копій геному. Реплікацію вірусного геному здійснюють ферменти, 
що характеризуються високою специфічністю: ДНК-полімераза 
(ДНК-залежна ДНК-полімераза) і репліказа (РНК-залежна РНК-
полімераза). Джерела їх різні. Такі ДНК-вмісні віруси, як папілома-, 
поліома-, парво- і цирковіруси використовують клітинну ДНК-
полімеразу. Гепаднавіруси мають свою власну ДНК-полімеразу, що 
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входить до складу віріонів. ДНК-
полімераза покс-, герпес-, адено-, 
іридо- та асфарвірусів та репліказа 
РНК-вмісних вірусів синтезуються на 
початкових етапах експресії вірусно-
го геному. У реплікації ретровірусів 
бере участь віріонний фермент зво-
ротна транскриптаза (ревертаза), 
а також клітинна транскриптаза. 

Реплікація двонитчастих ДНК. 
Механізм реплікації вірусних двонит-
частих ДНК подібний до реплікації 
клітинного геному (рис. 41). Для ініці-
ації цього процесу потрібний попере-
дній синтез коротких ділянок РНК на 
матриці ДНК, що називається затра-
вкою (або РНК-праймером). Із затрав-
ки починається синтез нитки ДНК, 
після чого РНК швидко видаляється. 
Реплікація відбувається на розплете-
них ділянках ДНК і йде одночасно на 
обох нитках, на кожній з яких із нук-
леотидів клітини будується друга ком-
плементарна нитка (А…Т, Г…Ц). У 
результаті утворюються дві нові спіра-
лі ДНК, які складаються з батьківсь-
кого і новосинтезованого ланцюга. 

Реплікацію покс-, герпес-, адено-, 
іридо- та асфарвірусів здійснює віру-
соспецифічний фермент ДНК-по-
лімераза, що синтезується в зараже-
ній клітині. Схема реплікації ДНК 
цих вірусів представлена на рис. 42. 

Для транскрипції геному герпес- 
та аденовіруси використовують клітинну транскриптазу, а покс-, 
іридо- та асфарвіруси мають власну транскриптазу. На одній із ни-
ток ДНК під впливом транскриптази синтезується іРНК*, яка 
транслюється на рибосомах з утворенням вірусоспецифічної ДНК-
полімерази. Далі за участю цього ферменту на кожній із ниток ба-
тьківської ДНК будується друга комплементарна нитка. У резуль-
таті виникають дві нові двонитчасті молекули ДНК. Процес реплі-
кації триває доти, доки в клітині не нагромадиться достатня кіль-
кість молекул ДНК, потрібна для численного вірусного потомства. 
                                                      

* іРНК у вірусів із дволанцюговою ДНК позначається як плюс- і мінус-нитки, 
оскільки вони синтезуються на обох нитках ДНК. 

 
Рис. 41. Схема реплікації ДНК 
клітини (А.Г. Букрінська, 1986) 
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Двонитчаста ДНК поліомавірусів — кільцева надспіралізована. 
Реплікація її відбувається за участю клітинної ДНК-полімерази. 
Для ініціації цього процесу обов’язково потрібний синтез вірусоспе-
цифічного неструктурного білка — Т-антигену, який з’являється в 
зараженій клітині внаслідок ранньої транскрипції під впливом клі-
тинної транскриптази. Реплікація відбувається на розкручених ді-
лянках ДНК, проходить одночасно на обох нитках з утворенням 
дволанцюгових дочірніх молекул (рис. 43). 

Папіломавіруси, так само як і поліомавіруси, мають кільцеву 
надспіралізовану ДНК, реплікація якої відбувається за участю клі-
тинної ДНК-полімерази (рис. 44). Оскільки папіломавіруси погано 
культивуються in vitro, деталі їхньої реплікації не досліджені. 

Унікальний механізм реплікації мають гепаднавіруси (рис. 45). У 
зв’язку з відсутністю лабораторної моделі для культивування гепа-
днавірусів схема їхньої реплікації ґрунтується певною мірою на гі-
потетичних даних. 

Як відомо, дволанцюгова ДНК гепаднавірусів має кільцеву форму 
з дефектом плюс-нитки, внаслідок чого виявляється на 15 – 60 % од-

ДНК+/ДНК–

ДНК+/ДНК–
ДНК+/ДНК–

ДНК+
ДНК–

клітинна або
віріонна

рибосоми ДНК-полімераза
транскриптаза

іРНК

 
Рис. 42. Схема реплікації покс-, герпес-, адено-, іридо- та асфарвірусів 
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Рис. 43. Схема реплікації поліомавірусів 
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Рис. 44. Схема реплікації папіломавірусів 
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ноланцюговою. Після проникнення вірусу в клітину віріонна ДНК-
залежна ДНК-полімераза добудовує дефектну нитку. Потім під 
впливом клітинної транскриптази на матриці вірусної ДНК синтезу-
ється комплементарна РНК двох типів: іРНК, яка кодує вірусні біл-
ки, і плюс-нитка РНК, що слугує матрицею для синтезу мінус-нитки 
ДНК. іРНК транслюється на рибосомах з утворенням ферменту ДНК-
полімерази, яка має властивості зворотної транскриптази. За участю 
цього ферменту відбувається зворотна транскрипція, аналогічна 
механізму реплікації ретровірусів. На матриці плюс-нитки РНК син-
тезується комплементарна мінус-нитка ДНК, і виникає гібридна мо-
лекула РНК/ДНК. Причому в процесі синтезу ДНК поступово розще-
плюється нитка РНК під дією рибонуклеази Н. Далі на матриці мі-
нус-нитки ДНК під впливом новосинтезованої ДНК-полімерази син-
тезується плюс-нитка ДНК, і в результаті утворюється дволанцюгова 
ДНК. Зворотна транскрипція відбувається всередині серцевини віру-
су, яка формується при взаємодії плюс-нитки РНК, ДНК-полімерази 
(зворотної транскриптази) і серцевинного білка. 

Результати наукових досліджень, отримані на моделі заражених 
вірусом гепатиту В клітин печінки людини, дають змогу припустити 
саме такий механізм реплікації гепаднавірусів, як у ретровірусів. 
Так, вірусні частинки, виявлені в заражених гепатоцитах людини, 
містять вірусні гібридні молекули РНК/ДНК. Ендогенна ДНК-
полімеразна активність вірусних частинок каталізує включення нук-
леотидів у мінус-нитки ДНК гібридних молекул у присутності або за 
відсутності актиноміцину D, який, як відомо, пригнічує ДНК-
залежний синтез ДНК. Звідси виходить, що реплікація вірусної ДНК 
може здійснюватися лише через проміжну РНК. Такі самі результати 
отримані при дослідженні клітин печінки качок, заражених вірусом 
гепатиту В качок. Окрім того, в останньому випадку виявлено, що 
нитка РНК гібридної молекули РНК/ДНК розщеплюється в міру збіль-
шення довжини ДНК-ланцюга, що нагадує аналогічне явище в рет-
ровірусів, у яких це відбувається під дією вірусної рибонуклеази Н. 

Реплікація однонитчастих ДНК. Реплікація однонитчастих 
ДНК парво- і цирковірусів відбувається за участю клітинної ДНК- 
полімерази і дуже залежить від клітинних функцій. Для цього про-
цесу потрібно, щоб заражена клітина знаходилася в S-фазі, коли 
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Рис. 45. Схема реплікації гепаднавірусів 
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відбувається реплікація її ДНК. Парво- і цирковіруси мають мінус-
нитчасту ДНК, яка слугує матрицею для синтезу комплементарної 
плюс-нитки ДНК. У результаті виникає проміжна реплікативна 
форма — дволанцюгова ДНК. Далі на матриці новосинтезованної 
плюс-нитки ДНК утворюється багато копій мінус-ниток (рис. 46). 

Частина віріонів парвовірусів (1 – 50 %) може містити ДНК із по-
зитивною полярністю. Реплікація плюс-ниток ДНК відбувається 
аналогічно з утворенням проміжної реплікативної форми. 

Серед парвовірусів є дефектні аденоасоційовані віруси, що роз-
множуються лише в присутності помічника — аденовірусу або віру-
су простого герпесу. Вірус-помічник забезпечує аденоасоційовані 
віруси деякими білками, які конче потрібні для їхньої реплікації, а, 
можливо, і для транскрипції та трансляції (явище комплементації). 
Зокрема, вірус простого герпесу надає свою ДНК-полімеразу. Аде-
насоційовані віруси представлені двома типами віріонів, що містять 
одноланцюгову ДНК різних полярностей — плюс- і мінус-нитки. 
Реплікація аденосоційованих вірусів подібна до реплікації автоно-
мних парвовірусів, відбувається на матриці віріонних ДНК обох по-
лярностей з утворенням проміжної реплікативної форми. 

Реплікація однонитчастих РНК. Як відомо, віруси, що містять 
одноланцюгову РНК, поділяються на плюс-нитчасті (з позитивним 
геномом) і мінус-нитчасті (з негативним геномом). 

У вірусів із позитивним геномом віріонна РНК виконує дві фун-
кції: іРНК і матриці для реплікації. Після проникнення і депротеї-
нізації вірусу плюс-нитчаста РНК переносить генетичну інформа-
цію на рибосоми, де відбувається синтез вірусних білків, у тому чис-
лі реплікази. За участю цього ферменту на матриці віріонної плюс-
нитки РНК синтезується комплементарна мінус-нитка. У результаті 
утворюється проміжна реплікативна форма — дволанцюгова РНК. 
Далі під впливом реплікази на матриці новосинтезованої мінус-
нитки РНК синтезуються плюс-нитки (рис. 47). 

У вірусів із негативним геномом віріонна РНК функціонує як 
матриця і для транскрипції, і для реплікації. Проте при 
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Рис. 46. Схема реплікації парво- і цирковірусів 
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Рис. 47. Схема реплікації РНК-вмісних плюс-нитчастих вірусів 
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транскрипції зчитуються певні ділянки геному, а при реплікації — 
весь геном. Спочатку під впливом вірусного ферменту транскрипта-
зи на матриці віріонної мінус-нитки РНК синтезуються комплемен-
тарні плюс-нитки — моноцистронні іРНК, які транслюються на ри-
босомах з утворенням вірусних білків, у тому числі реплікази. За 
участю цього ферменту на матриці віріонної мінус-нитки РНК син-
тезується плюс-нитка, яка у свою чергу слугує матрицею для синте-
зу мінус-ниток РНК (рис. 48). Реплікація одноланцюгової фрагмен-
тованої РНК відбувається одночасно на всіх фрагментах (7 – 8 фра-
гментів у ортоміксовірусів, 3 фрагменти у буньявірусів і 2 фрагмен-
ти в аренавірусів). 

Реплікація двонитчастих РНК. На матриці двонитчастої РНК 
під впливом віріонного ферменту транскриптази транскрибується 
лише мінус-нитка. У результаті синтезуються комплементарні 
плюс-нитки РНК, які виконують дві функції. Частина з них функці-
онує як іРНК, транслюючись на рибосомах з утворенням вірусних 
білків, у тому числі реплікази. Друга частина плюс-ниток РНК слу-
гує матрицею для синтезу комплементарних мінус-ниток за участю 
новосинтезованої реплікази, внаслідок чого виникають молекули 
дволанцюгової РНК (рис. 49). Вірусна двонитчаста РНК є фрагмен-
тованою (10 – 12 фрагментів у реовірусів і 2 фрагменти в бірнавіру-
сів), тому транскрипція та реплікація відбувається одночасно на 
всіх фрагментах. 

Реплікація ретровірусів. Ретровіруси — єдині віруси, геном 
яких диплоїдний: представлений двома ідентичними молекулами 
одноланцюгової плюс-нитчастої РНК. У складі ретровірусів містить-
ся унікальний фермент — зворотна транскриптаза, або реверта-
за, що має три ферментативні властивості. Цей фермент функціонує 
як РНК-залежна ДНК-полімераза, ДНК-залежна ДНК-полімераза і 
рибонуклеаза Н. 

РНК– іРНК рибосоми репліказа
транскриптаза

РНК+ РНК–
 

Рис. 48. Схема реплікації РНК-вмісних мінус-нитчастих вірусів 
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Рис. 49. Схема реплікації рео- та бірнавірусів 
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Як відомо, обов’язковою стадією репродукції ретровірусів є інтег-
рація їхнього геному з клітинним. Для цього потрібно перетворити 
вірусний РНК-геном на комплементарну ДНК-копію, що відбува-
ється за участю ревертази. Затравкою для транскрипції слугує клі-
тинна тРНК, яка знаходиться в складі віріона (нековалентно 
зв’язана з 5′-кінцем вірусної РНК) і специфічна до конкретного ві-
русу. Під впливом ревертази на матриці плюс-нитки РНК синтезу-
ється комплементарна їй мінус-нитка ДНК. У результаті виникає 
гібридна двонитчаста молекула — РНК/ДНК, причому в процесі 
синтезу ДНК рибонуклеза Н гідролізує РНК у гібридній молекулі. 
На матриці мінус-нитки ДНК, що залишилася після розщеплення 
РНК, ревертаза синтезує комплементарну плюс-нитку ДНК. У ре-
зультаті утворюється дволанцюгова ДНК, яка повністю переписала 
генетичну інформацію з вірусного РНК-геному. Ця ДНК-копія на-
зивається провірусом (син.: провірусна ДНК, ДНК-провірус). Після 
замикання в кільце (завдяки повторюванням нуклеотидних послі-
довностей на кінцях молекули ДНК) провірус інтегрує з клітинним 
геномом. У цьому інтеграційному процесі бере участь вірусний фе-
рмент ендонуклеаза (інтеграза), що розрізає кільцеву провірусну 
ДНК у місцях контакту з клітинним геномом, а також поки що не-
відомі клітинні фактори. Якщо відбувається експресія, інтегрований 
ДНК-провірус слугує матрицею для транскрипції під впливом клі-
тинної транскриптази, причому генетична інформація переписуєть-
ся з мінус-нитки ДНК. У результаті синтезуються плюс-нитки РНК 
двох типів: абсолютно ідентичні батьківській РНК і субгеномні. У 
склад віріонів включаються повномірні молекули РНК (рис. 50). 

Реплікативні комплекси. Новосинтезовані нитки ДНК і РНК 
деякий час залишаються зв’язаними з батьківською матрицею, фо-
рмуючи таким чином реплікативні комплекси. До складу цих ком-
плексів входять також: а) ферменти, що здійснюють реплікацію; 
б) вірусні структурні білки, з якими зразу асоціюються синтезовані 
геномні молекули; в) клітинні структури (існуючі або вірус-
індуковані). Реплікативні комплекси можуть асоціюватися з мем-
бранами ендоплазматичної сітки (пікорнавіруси), мікротрубочками 
(реовіруси), новосинтезованим цитоплазматичним матриксом (покс-
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Рис. 50. Схема реплікації ретровірусів 
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віруси), новосформованими волокнистими структурами, зв’язаними 
з ядерними мембранами (адено- і герпесвіруси). У заражених клі-
тинах може відбуватися посилена проліферація клітинних струк-
тур, з якими зв’язані реплікативні комплекси (наприклад, проліфе-
рація гладеньких мембран, спричинена пікорнавірусами). У реплі-
кативних комплексах одночасно з реплікацією може здійснюватися 
транскрипція та складання нуклеокапсидів або серцевин, а при де-
яких інфекціях — і віріонів потомства. 

Отже, реплікативні комплекси являють собою центри репродук-
ції вірусів — вірусні «фабрики». Про складність цих структур яскра-
во свідчить, наприклад, склад реплікативних комплексів аденовіру-
сів: двонитчаста ДНК, що реплікується, однонитчасті ДНК і РНК, 
ферменти транскрипції та реплікації, структурні й неструктурні 
вірусні білки, клітинні білки. 

Регуляція реплікації. Новосинтезовані нитки ДНК і РНК ви-
користовуються різним чином. Вони можуть асоціюватися з капсид-
ними білками й увійти до складу віріонів потомства або слугувати 
матрицею для синтезу нових геномних молекул чи іРНК. У РНК-
вмісних плюс-нитчастих вірусів новосинтезована РНК може вико-
нувати функцію іРНК і зв’язуватися з рибосомами. У заражених 
клітинах існують механізми, які регулюють ці процеси. В основі цих 
механізмів закладено принцип саморегуляції, що реалізується вза-
ємодією вірусних нуклеїнових кислот і білків завдяки можливості 
білок-нуклеїнового і білок-білкового впізнавання. Наприклад, роль 
термінального білка у РНК-вмісних плюс-нитчастих пікорнавірусів 
полягає в забороні трансляції іРНК і відборі молекул для форму-
вання віріонів. Цей термінальний білок зв’язується з 5′-кінцем ге-
номної РНК і у свою чергу впізнається капсидними білками, що 
слугує сигналом для складання віріона з участю даної молекули 
РНК. За таким самим принципом відбираються геномні молекули 
РНК у мінус-нитчастих вірусів: до 3′-кінця синтезованої РНК при-
єднується молекула вірусного капсидного білка, до якої добудову-
ються інші білкові субодиниці внаслідок білок-білкового впізнаван-
ня. Для переключення реплікації на транскрипцію має виникнути 
заборона білок-нуклеїнової взаємодії. Це реалізується в багатьох 
РНК-вмісних вірусів (зокрема у вірусу везикулярного стоматиту) 
швидким нарізанням молекули РНК-лідера на субгеномні РНК. 
Переключення транскрипції на реплікацію ґрунтується на блоку-
ванні цього нарізання вірусоспецифічним білком — інгібітором ну-
клеаз. Реплікацію ДНК аденовірусів ініціює термінальний білок, 
зв’язаний із кінцем нуклеїнової кислоти. 

Таким чином, для початку реплікації потрібен синтез вірусних 
білків. У присутності інгібіторів білкового синтезу переключення 
транскрипції на реплікацію не відбувається. 
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СКЛАДАННЯ ВІРІОНІВ 
У заражених клітинах синтез вірусних компонентів роз’єднаний і 

відбувається в різних структурах ядра і цитоплазми. Наприклад, у 
герпесвірусів молекули ДНК синтезуються в ядрі, білки — в цито-
плазмі на рибосомах, а складання віріонів відбувається на ядерній 
мембрані. При такому диз’юнктивному способі репродукції форму-
вання віріонів потомства можливе лише в тоді, коли синтезовані 
вірусні компоненти мають властивість за достатньої концентрації 
впізнавати один одного серед різноманітності клітинних білків і ну-
клеїнових кислот та самовільно з’єднуватися.  

Отже, в основі формування віріонів потомства лежить процес 
самоскладання, який полягає у високоспецифічній взаємодії моле-
кул вірусних білків і нуклеїнової кислоти. Специфічне білок-
нуклеїнове і білок-білкове впізнавання відбувається за рахунок ви-
никнення гідрофобних, сольових і водневих зв’язків, а також стерич-
ної комплементарності. Яким чином вірусні білки впізнають нуклеї-
нову кислоту? У некодувальній частині вірусного геному міститься 
невелика ділянка з унікальними послідовностями нуклеотидів. Саме 
з впізнавання цієї ділянки капсидними білками починається процес 
складання віріона. Приєднання решти білкових молекул здійснюєть-
ся за рахунок специфічних білок-білкових або білок-нуклеїнових вза-
ємодій. Об’єднання вірусних білків із нуклеїновою кислотою відбува-
ється спонтанно як суто фізико-хімічна реакція агрегації, що потре-
бує участі додаткових факторів (рН, йонної сили, осмосу тощо). 

Які загальні принципи складання віріонів? 
1. У просто організованих вірусів формуються провіріони, які 

внаслідок модифікацій білків перетворюються на віріони. У складно 
організованих вірусів спочатку формуються нуклеокапсиди або сер-
цевини, з якими взаємодіють суперкапсидні білки. 

2. Складання вірусів із суперкапсидною оболонкою (за винятком 
покс- і гепаднавірусів) відбувається на клітинних мембранах: ядер-
ній, якщо вірус реплікується в ядрі, або плазматичній, ендоплазма-
тичної сітки чи комплексу Гольджі, якщо вірус реплікується в цито-
плазмі. До цих мембран транспортуються незалежно один від одно-
го всі компоненти віріона. 

3. У деяких складно організованих вірусів (зокрема РНК-вмісних 
мінус-нитчастих ортоміксо-, параміксо- і рабдовірусів) існує спеціа-
льний гідрофобний білок — матриксний, або мембранний (М-бі-
лок). Він є медіатором складання віріонів: виконує посередницьку 
функцію між суперкапсидною оболонкою та нуклеокапсидом, утво-
рюючи разом з ним серцевину. Матриксний білок мають також 
РНК-вмісні плюс-нитчасті корона- і ретровіруси. 

4. Складання нуклеокапсидів, серцевин, провіріонів і віріонів від-
бувається не у внутрішньоклітинній рідині, а в спеціальних структу-
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рах, існуючих у клітині або індукованих вірусом, що отримали різні 
назви: «фабрики», клітинні матрикси, віропласти, включення. Ці 
структури локалізуються в ядрі або цитоплазмі інфікованих клітин і 
є продуктами кооперативних процесів клітини та вірусу. Зазвичай, 
це місця синтезу вірусних компонентів і складання віріонів потомст-
ва. У «фабриках» виявляють різні клітинні структури — рибосоми 
(полісоми), мембрани, мікротрубочки, осміофільні волокна та ін. 

5. Складно організовані віруси для побудови своїх віріонів вико-
ристовують матеріал клітини-хазяїна, наприклад, ліпіди, вугле-
води, протеїнкінази, гістони, актин, тРНК (у ретровірусів), рибосоми 
(в аренавірусів). Клітинні елементи виконують певні функції в 
складі віріона, хоч у деяких випадках вони є результатом випадко-
вої контамінації. 

Складання просто організованих ДНК-вмісних вірусів (адено-, 
папілома-, поліома-, парво- і цирковіруси) відбувається в ядрі зара-
жених клітин, а РНК-вмісних (пікорна-, рео- і бірнавіруси) — в ци-
топлазмі. При цьому вірусний геном асоціюється з капсидними біл-
ками з утворенням у кінцевому варіанті нуклеокапсиду, що пред-
ставляє зрілий віріон. 

Цей процес найкраще вивчений у пікорнавірусів. Капсидні білки, 
взаємодіючи один з одним, утворюють капсомери, а ті у свою чергу — 
прокапсид. Вірусна РНК вбудовується в прокапсид, і формується про-
віріон. Включення вірусної нуклеїнової кислоти в прокапсид ініціює 
модифікації вірусних білків, конкретно — протеолітичне нарізання, 
що призводить до утворення капсиду і зрілого віріона.  

Реовіруси мають дві капсидні оболонки: внутрішню і зовнішню. 
Асоціюючись із внутрішнім капсидом, вірусна РНК формує серце-
вину. 

Складання аденовірусів відбувається також з утворенням серцеви-
ни (ДНК у комплексі з внутрішніми білками), яка вбудовується в ка-
псид. Можливий інший варіант взаємодії компонентів аденовірусів: 
спочатку в капсид включаються серцевинні білки, а пізніше — ДНК. 

У складно організованих вірусів, як вже зазначалося, спочатку 
формується нуклеокапсид або серцевина, а вже потім — суперкапси-
дна оболонка. Цю оболонку РНК-вмісні віруси набувають здебільшого 
внаслідок брунькування через плазмолему. Спочатку в певні її діля-
нки включаються суперкапсидні білки (глікопротеїни), які транспор-
туються від зв’язаних із мембранами полісом до комплексу Гольджі, а 
далі — за ходом шорстких і гладеньких мембран на поверхню кліти-
ни. У деяких РНК-вмісних вірусів у процес складання віріонів залу-
чається також матриксний білок, який вбудовується з внутрішнього 
боку плазмолеми в місцях інкорпорації вірусних глікопротеїнів. 
Включення вірусних білків у склад клітинної плазматичної мембра-
ни приводить до її модифікації. Саме ці модифіковані ділянки впіз-
нають сформовані нуклеокапсиди (або серцевини), які зв’язуються із 
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суперкапсидними білками. Це зумовлює випинання модифікованих 
ділянок плазмолеми та утворення «бруньки», що поступово відокрем-
люється від клітини з формуванням зрілого віріона. В основі брунь-
кування лежать звичайні механізми, спрямовані на відторгнення 
непридатного для клітини матеріалу та оновлення мембрани. У про-
цесі утворення «бруньки» вірусні суперкапсидні білки агрегуються 
внаслідок текучості ліпідного шару, витісняючи при цьому клітинні 
мембранні білки. Отже, суперкапсидна оболонка більшості РНК-
вмісних вірусів являє собою фрагмент клітинної плазматичної мем-
брани, модифікованої за рахунок включення вірусних глікопротеїнів, 
а в деяких випадках також і мембранного білка. 

У РНК-геномних коронавірусів віріони утворюються бруньку-
ванням через мембрани ендоплазматичної сітки і комплексу Голь-
джі всередину цитоплазматичних вакуолей. Брунькування бунья- 
та артерівірусів відбувається через мембрани комплексу Гольджі, а 
флавівірусів — через мембрани ендоплазматичної сітки. 

Складно організовані ДНК-вмісні іридо- та асфарвіруси, які реп-
лікуються і формуються в цитоплазмі заражених клітин, набувають 
суперкапсидної оболонки так само, як і більшість РНК-вмісних віру-
сів, — брунькуванням через плазматичну мембрану. 

Складання віріонів герпесвірусів відбувається в ядрі на внутрі-
шній поверхні ядерної мембрани. При цьому сформовані нуклеока-
псиди асоціюються з тими її ділянками, що модифіковані за раху-
нок включення із зовнішнього боку суперкапсидних білків, а з вну-
трішнього боку — тегументних білків. У результаті відбувається 
брунькування в навколоядерний простір. Отже, суперкапсидна обо-
лонка герпесвірусів утворюється з модифікованої ядерної мембрани. 
Є дані, що формування зовнішньої ліпопротеїнової оболонки герпе-
свірусів може відбуватися на мембранах ендоплазматичної сітки 
або на плазмолемі при брунькуванні нуклеокапсидів, які звільни-
лися від модифікованої ядерної мембрани. 

У поксвірусів, на відміну від інших складно організованих віру-
сів, зовнішня ліпопротеїнова оболонка не клітинного походження. 
Вона формується автономним самоскладанням у цитоплазмі зара-
жених клітин із вірусоспецифічних білків і ліпідів. З незрілою обо-
лонкою взаємодіє нуклеопротеїн, потім формується серцевина і бічні 
тіла. Наступні стадії морфогенезу супроводжуються безперервним 
синтезом вірусних білків, унаслідок чого виникає складна організа-
ція внутрішніх і зовнішніх структур віріона. 

Про кінцеві стадії репродукції гепаднавірусів немає детальної 
інформації. Складання серцевини вірусу гепатиту В відбувається в 
ядрі гепатоцитів, а поверхневий антиген — HВsAg — накопичуєть-
ся в значних кількостях у цитоплазмі, де зв’язується з плазмолемою 
й мембранами ендоплазматичної сітки. Суперкапсидна оболонка 
вірусу формується з НВsAg, ліпідів і вуглеводів плазмолеми. 
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ВИХІД ВІРІОНІВ ІЗ КЛІТИНИ 
Завершальною стадією репродукції вірусів, що тісно пов’язана з 

формуванням зрілих вірусних частинок, є вихід віріонів потомства з 
клітини. Це здійснюється двома шляхами: вибухом і брунькуван-
ням. У деяких вірусів брунькування поєднується з екзоцитозом. 

Вибухоподібний механізм звільнення віріонів пов’язаний із 
деструкцією (лізисом) зараженої клітини, внаслідок чого вірусне 
потомство опиняється в позаклітинному просторі. Такий спосіб ви-
ходу властивий просто організованим вірусам, які дозрівають і на-
бувають інфекційної активності всередині клітини. Пригнічення 
метаболізму макромолекул (зниження синтезу клітинних нуклеїно-
вих кислот і білків) та наступна деструкція зараженої клітини здій-
снюється структурними білками цих вірусів. 

Вихід із клітини бруньку-
ванням через плазматичну 
мембрану властивий більшості 
складно організованих вірусів. 
Даний механізм поєднує фор-
мування зрілих віріонів з од-
ночасним звільненням їх із 
клітини (рис. 51). Це найефек-
тивніший спосіб виходу, оскі-
льки не залежить від деструк-
ції заражених клітин. При 
цьому клітина може тривалий 
час зберігати життєздатність і 
продукувати вірусне потомст-
во, доки не відбудеться повне 
виснаження її ресурсів. Вклю-
чення вірусних глікопротеїнів 
у плазмолему надає клітині 
нової антигенної специфічнос-
ті, й заражена клітина стає 
об’єктом дії імунних механіз-
мів організму. 

Деяким РНК-геномним ві-
русам, як вже зазначалося, 
властиве брунькування через 
мембрани ендоплазматичної 
сітки і комплексу Гольджі все-
редину цитоплазматичних ва-
куолей. Такі віруси (корона-, 
бунья-, артері- та флавівіруси) 
звільняються із зараженої клі-

 
Рис. 51. Вихід віріонів із клітини шля-
хом брунькування через плазмолему  

(А.Ф. Биковський та ін., 1983;  
Ф. Феннер та ін., 1977) 

1 — вірус лейкозу мишей; 2 — вірус афри-
канської чуми свиней 
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тини шляхом екзоцитозу: вакуолі зливаються з плазмолемою, а 
віріони потомства опиняються в позаклітинному просторі. З допомо-
гою екзоцитозу виходять із клітини ДНК-вмісні герпесвіруси, які 
брунькуються через ядерну мембрану і транспортуються до поверхні 
клітини в мембранних везикулах. Звільнення з клітини механізмом 
екзоцитозу властиве також поксвірусам, які транспортуються в чох-
лах, сформованих із мембран комплексу Гольджі. 

У вірусу гепатиту В шляхом екзоцитозу виходить із клітини 
HBsAg, що призводить до антигенемії. Звільнення віріонів потом-
ства із зараженої клітини може відбуватися на будь-якому етапі 
складання серцевин, тому в крові хворих виявляють не лише зрілі 
віріони, а й неповні віріони, що містять тільки вірусну ДНК або гіб-
ридні молекули ДНК/РНК. 

Деякі віруси здатні виходити з клітини та уражати сусідні, об-
минаючи позаклітинний простір, що дає їм змогу уникати дії спе-
цифічних антитіл. Наприклад, герпесвіруси можуть проникати з 
однієї клітини в іншу по цистернах ендоплазматичної сітки, які 
з’єднують ядерну мембрану з плазмолемою. Параміксовіруси при 
брунькуванні спричинюють злиття сусідніх клітин з утворенням 
гігантських багатоядерних клітин — симпластів (синцитіїв).  

Тривалість циклу репродукції вірусів — від моменту адсорбції до 
виходу з клітини — різна. Так, у пікорнавірусів цей процес триває 5 – 
10 год, у ортоміксовірусів — 6 – 8, у реовірусів — 8 – 10, у аденовіру-
сів — 14 – 24 год, а в деяких їхніх представників — 32 – 36 год, у гер-
песвірусів — від 12 (вірус хвороби Ауєскі) до 70 год і більше (цитоме-
галовірус людини). Швидкість розмноження вірусів колосальна. На-
приклад, кількість інфекційного потомства одного віріона вірусу гри-
пу через 8 год досягає 103, а до кінця першої доби — 1027. Урожай ві-
русу, тобто загальна кількість віріонів на одну заражену клітину, ко-
ливається в широких межах. Зокрема, у пікорнавірусів цей показник 
становить 25 тис. – 100 тис., у аденовірусів — 10 тис. – 1 млн. 

 

? Контрольні запитання  

1. Які особливості репродукції вірусів? 2. Назвіть стадії репродукції віру-
сів. 3. Схарактеризуйте механізм адсорбції вірусу на поверхні клітини. 
4. Якими шляхами відбувається проникнення вірусу всередину клітини? 
5. У чому полягає депротеїнізація (роздягання) вірусу? 6. Як здійснюється 
реалізація генетичної інформації у ДНК- і РНК-вмісних вірусів? 7. Назвіть 
основні механізми синтезу вірусних білків. 8. У чому полягають посттранс-
ляційні модифікації вірусних білків? 9. Як здійснюється реплікація вірус-
них нуклеїнових кислот? 10. Що таке реплікативні комплекси? 11. Які фер-
менти беруть участь у транскрипції та реплікації вірусних геномів? 12. Як 
здійснюється вихід віріонів потомства з клітини? 
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ГЕНЕТИКА ВІРУСІВ 
Вірусам, як і більш досконалим живим істотам, притаманні спад-

ковість та мінливість. Дослідженням саме цих властивостей за-
ймається генетика вірусів. Зміст і специфіка цієї наукової дисци-
пліни визначаються біологічними особливостями вірусів, найваж-
ливішими з яких є відносна простота організації, надзвичайна різ-
номанітність генетичного матеріалу і популяційна структура. 

У вірусів існує рівень організації, який знаходиться вище рівня 
організації індивідуальної вірусної частинки (віріона). Це — попу-
ляційний рівень. Вірус, що розмножується в організмі хазяїна, в 
біологічному плані не механічне скупчення віріонів, а певна спілка 
з ознаками і властивостями популяції. Еволюція, гомеостаз, регуля-
ція чисельності та інші важливі процеси, що відбуваються у вірус-
них популяціях, здійснюються на основі біологічних і генетичних 
законів. Ці закони вивчає спеціальний розділ генетики вірусів — 
популяційна генетика.  

У вищих організмів сфери дослідження класичної, молекулярної 
та популяційної генетики чітко розмежовані. Класична і молеку-
лярна генетика вивчають структурну організацію та функції гене-
тичного матеріалу на рівні особини, гена й молекулярних структур, 
а популяційна — на рівні популяції. У вірусів ця межа стирається. 
Об’єктом генетичного дослідження вірусів здебільшого є не окре-
мий віріон і його геном, а величезна за чисельністю вірусна попу-
ляція та генетичні явища, що відбуваються в ній, а також популя-
ція генів, молекулярних структур і генних продуктів. Генетичне і 
молекулярно-генетичне дослідження вірусів проводиться на попу-
ляційній основі. Кінцева мета генетичного дослідження вірусів — 
розуміння деталей структури і функції вірусного геному та кожного 
з генних продуктів. Генетичну методологію використовують для ви-
вчення патогенезу вірусних інфекцій і противірусного імунітету, 
якщо потрібно зіставити специфічні властивості вірусу з індивідуа-
льними генами й генними продуктами. 

СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІРУСНОГО ГЕНОМУ 
Генетичний апарат вірусів, на відміну від клітинного геному, над-

звичайно різноманітний. Він представлений як ДНК, так і РНК, які 
бувають одно- і дволанцюговими, лінійними, фрагментованими і 
кільцевими, плюс-нитчастими і мінус-нитчастими (детальну ха-
рактеристику вірусних нуклеїнових кислот наведено в розд. 2 «Мор-
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фологія та хімічний склад вірусів»). Геном вірусів тварин гаплоїд-
ний. Виняток становлять ретровіруси, які мають диплоїдний геном, 
представлений двома ідентичними молекулами одноланцюгової 
плюс-нитчастої РНК, що з’єднані між собою водневими зв’язками.  

У спадковому апараті вірусів, як і в клітинних організмів, вико-
ристовується триплетний генетичний код. Це означає, що три 
нуклеотиди в одноланцюгових молекулах або три пари нуклеотидів 
у дволанцюгових молекулах нуклеїнової кислоти утворюють три-
плет (кодон) і кодують одну амінокислоту. А 1500 нуклеотидів чи 
їхніх пар кодують вірусний поліпептид середнього розміру, який 
складається з 500 амінокислот і має молекулярну масу 50 × 103 Д. 

Кодувальна здатність вірусного геному визначається його моле-
кулярною масою, яка коливається в межах (1,5…250) × 106 Д для 
ДНК і (2,4…20) × 106 Д для РНК. 

Найдосконалішим генетичним матеріалом вірусів є дволанцюго-
ва ДНК. Подвійний запис генетичного коду забезпечує глибокий 
консерватизм спадковості та створює передумови для збереження 
основних видових властивостей. Окрім того, ланцюги ДНК характе-
ризуються високою міцністю й утворюють відносно великі молекули, 
які вміщують більше генетичної інформації порівняно з РНК. Тому 
саме ДНК відповідає потребам прогресивної еволюції, що веде до 
ускладнення структури і функції біологічних систем. Якщо як кри-
терій еволюційного розвитку розглядати кодувальну здатність ге-
ному, то очевидно, що ДНК-вмісні віруси просунулися по еволюцій-
них щаблях значно далі, ніж РНК-вмісні. 

Можливість збільшити ємність геному РНК-вмісних вірусів лімі-
тується величиною 8,1 × 106 Д для одноланцюгових і 20 × 106 Д для 
дволанцюгових РНК. Це обмеження зумовлене відносно низькою 
фізичною та хімічною стабільністю молекули РНК, що зумовлене 
неміцним фосфодиефірним зв’язком на основі рибози і вільним ста-
ном значної частини аміногруп азотистих основ. Максимальні роз-
міри молекули РНК обмежені також механізмом її взаємодії з рибо-
сомами. Збільшення ємності геному РНК-вмісних вірусів еволюцій-
но йшло не за рахунок збільшення розмірів молекули РНК, а за-
вдяки структурним змінам. Результатом цього процесу є фрагмен-
тована будова і відносно більша кодувальна здатність геному орто-
міксо-, арена-, бунья-, рео- і бірнавірусів. Фрагментований геном 
РНК-вмісних вірусів належить до великих еволюційних досягнень і 
є вершиною розвитку РНК-вмісних генетичних структур. За своєю 
біологічною суттю цей тип організації спадкового матеріалу нагадує 
хромосоми, які виникли внаслідок еволюції ДНК-вмісних генетич-
них систем. Перевага фрагментованого геному полягає в тому, що в 
кількох фрагментах РНК, кожен з яких не досягає критичного роз-
міру, міститься такий обсяг спадкової інформації, збереження якої 
не може забезпечити ціла молекула РНК. Окрім того, наявність 
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фрагментів створює передумови для здійснення рекомбінацій, в ос-
нові яких лежить обмін великими блоками спадкового матеріалу. 
Цей унікальний механізм слугує для РНК-вмісних вірусів із фраг-
ментованим геномом могутнім джерелом спадкової мінливості, що 
збільшує їхню генетичну пластичність. 

Ген у вірусів — це одиниця структурної та функціональної спад-
ковості, яка є ділянкою ДНК або РНК, що кодує, як правило, один 
білок. Продуктами генів є структурні й неструктурні вірусні білки, в 
тому числі ферменти, які входять до складу віріона або утворюються 
в зараженій клітині та беруть участь в інфекційному циклі. 

Вірусні гени, так само як і клітинні, мають мозаїчну структуру, 
тобто кодувальні ділянки — екзони — чергуються з інтронами — 
нуклеотидними послідовностями, які не несуть генетичної інфор-
мації та не транслюються. При транскрипції зчитується весь ген, 
включаючи екзони та інтрони. Потім відбувається процесинг (дозрі-
вання) іРНК: з утвореного довгого первинного транскрипта фермен-
тативно видаляються ділянки, що відповідають інтронам, а ділян-
ки, ідентичні екзонам, зшиваються. У результаті такої модифікації 
з первинного транскрипта утворюється зріла іРНК, яка містить про-
граму синтезу білка. Процес посттрансляційного ферментативного 
вирізання інтронів і з’єднання екзонів називається сплайсингом 
(від англ. splice — з’єднувати, зрощувати кінці каната). 

Сукупність усіх генів вірусу називається геномом. Незважаючи 
на те, що вірусний геном за молекулярною масою в 105 – 106 разів 
менший від клітинної ДНК (1,8 × 1012 Д), він успішно конкурує та 
примушує клітину функціонувати за генетичною програмою вірусу. 

Кількість генів у ДНК-вмісних вірусів коливається від 3 до 160, 
а у РНК-вмісних — від 5 до 15. У вірусів із фрагментованим гено-
мом кожен фрагмент представляє собою один ген. 

Як відбувається регуляція активності вірусного геному? Адже в 
зараженій клітині всі події, пов’язані з репродукцією вірусу, мають 
упорядкований характер. У клітинній ДНК, поряд із структурними 
генами, в процесі еволюції виникли регуляторні (або функціональні) 
гени. Вони визначають синтез білкових факторів, що контролюють ак-
тивність структурних генів. Регуляторними генами, які контролюють 
транскрипцію, є підсилювач транскрипції та промотор — ділянка 
ДНК, що знаходиться безпосередньо перед структурними генами з бо-
ку 3′-кінця полінуклеотидного ланцюга і визначає місце специфічного 
зв’язування РНК-полімерази. У вищих організмів функціональні гени 
займають більшу частину геному й утворюють диференційовану сис-
тему регуляції його активності. Різні класи регуляторних генів (зокре-
ма регулятори, оператори, репресори) є в бактерій і великих фагів. 

Віруси хребетних знаходяться на різних ступенях цього еволюцій-
ного шляху. Геном РНК-вмісних і дрібних ДНК-вмісних вірусів (пар-
во- і цирковіруси), очевидно, повністю складається зі структурних ге-
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нів і не має у своєму складі спеціальних систем регуляції. Цю функ-
цію виконують деякі структурні вірусні білки. Наприклад, капсидний 
білок вірусу поліомієліту бере участь у регуляції трансляції вірусної 
плюс-нитчастої РНК, блокуючи зв’язування рибосом із клітинними 
іРНК. Значна роль у регуляції дозрівання вірусів грипу належить 
матриксному білку, при взаємодії з яким відбувається зміна конфор-
мації нуклеокапсидів, що є необхідною умовою формування віріонів 
потомства. Отже, у РНК-вмісних і дрібних ДНК-вмісних вірусів деякі 
структурні вірусні білки мають поліфункціональні властивості. 

У складі геному великих ДНК-вмісних вірусів (покс-, герпес-, 
іридо-, асфар- та аденовіруси), а також у гепаднавірусів є регулятор-
ні гени (в тому числі промотор), які контролюють функцію структур-
них генів. Так, геном поксвірусів кодує синтез 15 ферментів, асоці-
йованих із серцевиною, які беруть участь у транскрипції ДНК і ко-
валентних модифікаціях РНК. У великих ДНК-вмісних вірусів ре-
гуляторні функції виконують також неструктурні вірусні білки. 

Геном РНК-вмісних і дрібних ДНК-вмісних вірусів складається з 
унікальних генів і не несе значної кількості іншої інформації. Це 
виключає присутність у вірусному геномі істотної генетичної 
надмірності, під якою розуміють наявність генів, що повторюють-
ся, і некодувальних ділянок нуклеїнової кислоти. 

Явище генетичної надмірності характерне для вищих організмів. 
Вона слугує внутрішнім джерелом генетичних нововведень, на її 
основі в надрах геному можуть формуватися нові гени з неіснуючи-
ми раніше функціями. Генетична надмірність розглядається як ме-
ханізм, здатний передбачити еволюційні потреби майбутнього і за-
безпечити поступальний рух еволюції. Крім еволюційного значення 
для виду в цілому, генетична надмірність підвищує пристосованість 
окремої особини до мінливих умов навколишнього середовища. На-
явність у геномі генів, що повторюються і дублюють одні й ті самі 
процеси, збільшує запас міцності генетичного апарату. 

Отже, РНК-вмісні і дрібні ДНК-вмісні віруси позбавлені біологіч-
них переваг, зумовлених генетичною надмірністю. У геномі великих 
ДНК-вмісних вірусів також немає дублювальних генів, але знахо-
дяться ділянки олігонуклеотидних послідовностей, які повторюють-
ся. Геном аденовірусів містить досить значну некодувальну ділянку, 
делеція (випадіння) якої не впливає на життєздатність вірусу. 

У багатьох вірусів молекулярна маса білків, які синтезуються, 
перевищує теоретично розраховану, виходячи з кодувальної здатно-
сті вірусного геному. Цей феномен пояснюється наявністю у вірусів 
спеціальних механізмів, які дають змогу отримати розгорнуту гене-
тичну інформацію при максимальній економії спадкового матеріа-
лу. Такі механізми виробилися в процесі еволюції вірусів як генетич-
них паразитів. Класичний принцип «один ген — одна молекула 
РНК — один білок» у вірусів порушується, і один вірусний ген може 
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кодувати два білки. Наприклад, геном вірусів грипу А представле-
ний одноланцюговою мінус-нитчастою фрагментованою РНК, яка 
містить 8 генів, з них 7-й і 8-й гени кодують по два білки. 

Механізми збільшення генетичної інформації у вірусів різні: 
1) дворазове зчитування з однієї й тієї самої іРНК, але з різних 

ініціювальних кодонів (АУГ); триплети при цьому зберігаються, ге-
нетичний код не порушується, проте синтезуються поліпептиди різ-
ної довжини, один з яких є вкороченою копією іншого (трансляція 
без зрушення рамки); 

2) зрушення рамки трансляції на 1 – 2 нуклеотиди, внаслідок чо-
го утворюються нові триплети, з’являється новий генетичний код і 
синтезуються унікальні білки, в яких немає ідентичних амінокисло-
тних послідовностей; 

3) сплайсинг із зрушенням рамки трансляції; 
4) нарізання поліпептиду-попередника на ділянки неоднакової 

довжини, внаслідок чого утворюються різні білки з амінокислотни-
ми послідовностями, що перекриваються. 

Отже, кількість реальних генів у вірусів перевищує молекулярну 
масу геному. Внаслідок перекривання генів і зрушення рамки 
трансляції розмиваються межі генів. Тому поняття «ген» у класич-
ному розумінні як дискретний фрагмент геному, що кодує один бі-
лок, втрачає суть і набуває скоріше функціонального значення. 

У генах закодована інформація про всі властивості вірусів, які на-
зиваються генетичними ознаками. Вони поділяються на групові, 
видові, внутрішньовидові та внутрішньоштамові. Основними є групові 
й видові ознаки, до яких належать: тип нуклеїнової кислоти (ДНК або 
РНК); розміри і морфологія віріона; тип симетрії капсиду, кількість 
капсомерів; антигенна специфічність; стійкість до органічних розчин-
ників і детергентів; наявність нейрамінідази й антигенів хазяїна; ге-
маглютинувальні властивості; патогенність для тварин певного виду, 
курячих ембріонів, цитопатичний ефект у відповідній культурі клітин. 

Сукупність генетичних ознак (або генетичної інформації) вірусу на-
зивається генотипом. Він визначається структурою спадкового мате-
ріалу — ДНК або РНК, тобто послідовністю нуклеотидів у молекулі 
нуклеїнової кислоти. Генотип є постійною властивістю вірусу, проте він 
може змінюватися внаслідок мутацій, що відбуваються в геномі. 

Сукупність генетичних ознак вірусу, які виявляються в певних 
умовах навколишнього середовища, називається фенотипом. У 
ньому ніколи не реалізуються всі генетичні можливості розвитку 
вірусу. Фенотип вірусу — це окремий випадок прояву функції вірус-
ного геному в певних умовах довкілля. Фенотип не є постійною вла-
стивістю вірусу, він може змінюватися в процесі репродукції вірусу, 
а також унаслідок мутацій. Наприклад, патогенність — це генетич-
на ознака вірусу. Фенотиповим проявом патогенності є вірулент-
ність — ступінь патогенності. Ця ознака значно варіює в різних си-
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стемах, що залежить від особливостей штаму і методу його підтри-
мання. Так, вірус жовтої пропасниці пантропний і високовірулент-
ний для людини і мавп, проте при серійних пасажах у ЦНС білих 
мишей стає нейротропним і непатогенним для природних хазяїв. 

ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА ВІРУСІВ 
Центральним об’єктом генетичного дослідження вірусів є вірус-

на популяція. Це вірус певного виду, що розмножується в природ-
ній або експериментальній чутливій системі та проходить у ній знач-
ну кількість генерацій, упродовж яких між окремими віріонами від-
буваються генетичні й негенетичні взаємодії. 

Вірусні популяції є важливою ланкою в структурі виду і викону-
ють роль основних одиниць еволюції. У природних умовах вони 
утворюються в організмі заражених хазяїв. Властивостями популя-
ції, хоч і меншою мірою, характеризується вірус, який розмножуєть-
ся в культурі клітин. Це створює можливість експериментального 
дослідження внутрішньопопуляційних явищ. 

Популяційна структура вірусів і специфіка генетичних процесів, 
що відбуваються у вірусних популяціях, визначаються рядом фак-
торів. Найважливішими з них є такі: 

1) висока чисельність вірусних популяцій. В організмі хазяїна 
накопичуються колосальні за чисельністю вірусні популяції. Потомст-
во одного віріона за індивідуальний цикл розвитку налічує в серед-
ньому 102, а через три генерації — 106 вірусних частинок. Уже суто кі-
лькісний бік явища підвищує ймовірність появи в популяції рідкісної 
мутації, яка може бути підхоплена відбором при зміні умов існування; 

2) швидка зміна поколінь. Величезна різниця в тривалості 
життєвого циклу вірусів та їхніх хребетних хазяїв дає змогу вивчати 
мінливість вірусів у лабораторії та спостерігати еволюцію в природі. 
Можливі наслідки мінливості вірусів у природних умовах — поява 
нових штамів збудника і виникнення епідемій та епізоотій, а в екс-
перименті — селекція варіантів із заданими властивостями; 

3) гаплоїдність і нестатевий спосіб розмноження: 
а) визначають генетичну структуру вірусних популяцій;  
б) виключають можливість збереження запасів мінливості за ра-

хунок диплоїдності;  
в) ставлять мутації, що виникають, під негайний контроль відбо-

ру, який визначає їхню наступну долю;  
г) знижують ефективність впливу відбору на нейтральні мутації;  
д) визначають спосіб генетичної перебудови вірусної популяції, 

що полягає в заміні одних клонів іншими; 
4) мала ємність геному і відсутність генів, які повторю-

ються. Для здійснення інфекційного циклу вірусів потрібна функ-
ціональна цілісність усіх генів. Незначна зміна функції будь-якого 
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унікального гена, що настає внаслідок мутації, може мати летальний 
або умовно-летальний ефект. Ця обставина, поряд із високою мутабе-
льністю генетичного матеріалу, впливає на розмір генетичного ван-
тажу, який міститься у вірусних популяціях. Під цим терміном ро-
зуміють зниження середньої пристосованості вірусної популяції за 
рахунок варіантів, селективна цінність яких нижче оптимальної; 

5) безперервність у часі епідемічного й епізоотичного 
процесів. 

Обов’язковою умовою збереження вірусів як біологічних видів є 
передавання їх новим чутливим хазяям. Тому генетична історія ві-
русної популяції, що утворилася і закінчила своє існування в орга-
нізмі певного індивіда, продовжується при переході до нового хазяї-
на і наступному передаванні збудника по ланках епідемічного або 
епізоотичного ланцюгів. Сама можливість передавання вірусу, а 
також її кількісна та якісна характеристики визначаються суто ви-
падковими причинами. Випадковість слугує передумовою впливу 
на стадії передавання збудника могутнього еволюційного факто-
ра — генетичного дрейфу. При передаванні вірусу посилюється та-
кож діяльність відбору. Отже, еволюційні сили впливають на віруси 
не тільки під час їхньої репродукції в клітинах сприйнятливого ор-
ганізму, але й при переході від одного хазяїна до іншого. 

Вірусні популяції характеризуються високою генетичною неодно-
рідністю. Треба розрізняти такі поняття, як штам, тип (серотип), 
варіант, мутант, клон. Усі ці терміни в загальному означають ві-
рус, який генотипово відрізняється від батьківського дикого типу 
(природного ізоляту), що представляє природну вірусну популяцію. 

Штам — це вірус, виділений із природної вірусної популяції від 
заражених хазяїв або об’єктів навколишнього середовища. Фактично 
штамами називають різні дикі типи одного виду вірусу, які адапто-
вані до лабораторних умов. Наприклад, штами Flürі-Hep, ERA, CVS 
вірусу сказу, штами Oregon C24V, NADL, Singer вірусу діареї ВРХ. 

Тип (серотип) — це вірус того самого виду, що відрізняється за 
нейтралізацією інфекційної активності. Наприклад, вірус інфек-
ційної катаральної гарячки овець має 24 серотипи, а вірус африкан-
ської чуми коней — 9 серотипів. Серотипи вірусів визначають у РН. 

Варіант — це вірус, який відрізняється від дикого типу за фено-
типовими ознаками, але разом з тим генотипова основа цієї відмінно-
сті невідома, наприклад, варіанти з нейтралізації сироватками. 

Мутант відрізняється від дикого типу за відомими генетични-
ми ознаками. 

Клон — це вірус, популяція якого походить від одного віріона і є 
сукупністю генетично однорідних вірусних частинок. 

Природні вірусні популяції можуть добре адаптуватися до зовніш-
ніх умов і за постійності середовища залишатися стабільними впро-
довж тривалого часу. Проте у разі зміни факторів довкілля передумо-
вою існування популяції є не збереження її в незмінному вигляді, а 
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перебудова спадкової структури, що забезпечує пристосування до ново-
го середовища. Ця перебудова може здійснюватися лише за наявності 
в популяції запасу генетичної мінливості генотипово різних варіантів. 

Генетичний склад вірусної популяції називається генофондом. 
Іншими словами, генофонд вірусної популяції — це сукупність усіх 
генів, які є у віріонах, що складають цю популяцію. Генофонд, так 
само як і вірусний геном, пристосований для виконання певних 
життєвих функцій. Спадкова інформація, що міститься в геномі, 
забезпечує відтворення вірусу, а генотипова різноманітність, пред-
ставлена в генофонді, дає змогу вірусам пристосовуватися і вижива-
ти в мінливих умовах навколишнього середовища. 

СПАДКОВА МІНЛИВІСТЬ ВІРУСІВ 
Віруси змінюють свої властивості як у природних умовах, так і в 

експерименті, причому мінливість у них виражена значно більшою 
мірою, ніж в інших організмів. Це пов’язано з надзвичайно корот-
ким життєвим циклом вірусів порівняно з їхніми хребетними хазя-
ями і колосальною чисельністю вірусних популяцій. 

В основі спадкової мінливості вірусів лежать такі процеси: 1) му-
тації; 2) рекомбінації; 3) включення у вірусний геном генетичного 
матеріалу клітини-хазяїна; 4) потік генів. Саме з цих джерел ство-
рюється і поповнюється генофонд вірусних популяцій. 

Перед тим як розглядати процеси, що лежать в основі спадкової 
мінливості вірусів, треба зупинитися на модифікаціях. Це фено-
типові зміни у вірусів, які зумовлені клітиною-хазяїном і не пере-
даються за спадковістю. Модифікації не торкаються вірусного гено-
му, а полягають у тому, що клітина впливає на характер вірусних 
компонентів, які синтезуються в ній. Наприклад, склад білків, за-
кодованих у вірусному геномі, може модифікуватися клітиною-
хазяїном за рахунок особливих мутагенних форм тРНК (sРНК), у 
яких порушена відповідність між антикодоном і здатністю захоплю-
вати специфічну амінокислоту. Вміст вуглеводів у складі віріонів 
визначається клітинними ферментами, що здійснюють глікозилу-
вання вірусних білків. Модифікації можуть бути зумовлені вклю-
ченням до складу віріонів потомства компонентів клітини-хазяїна, 
наприклад, ліпідів на кінцевій стадії репродукції вірусу, коли фор-
мується суперкапсидна оболонка. Зовнішня ліпопротеїнова оболон-
ка вірусу може містити клітинні білки, що змінює антигенні влас-
тивості збудника. При переміні клітини-хазяїна змінюється і вміст 
клітинних компонентів у складі віріонів потомства. 

Модифікації лежать в основі адаптації вірусу до нового хазяїна і 
подолання залежного від нього обмеження. Модифіковані віруси 
набувають здатності ефективніше заражати клітини, аналогічні 
тим, в яких вони модифікувалися. Отже, клітина-хазяїн може істот-
но впливати на фенотип вірусу. 
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МУТАЦІЇ  
Мутації — це спадкові зміни у вірусів, які полягають у пору-

шенні генетичного коду. Молекулярні механізми мутацій різнома-
нітні. Можливі заміни, випадіння (делеції), вставки і перестановки 
нуклеотидів або їхніх пар в одно- і дволанцюгових молекулах нук-
леїнової кислоти. Ці порушення можуть обмежуватися окремими 
нуклеотидами або охоплювати значні ділянки вірусного геному. 

Розрізняють спонтанні та індуковані мутації. Спонтанні мутації 
виникають у природі під впливом на генетичний матеріал вірусів 
різних природних мутагенних факторів, а індуковані — з’являються 
в експерименті. Конкретні причини спонтанних мутацій частіше 
всього залишаються нез’ясованими. Принципової різниці в суті пе-
ребудови вірусного геному при спонтанних та індукованих мутаціях 
немає. Вважають, що мутагени, які використовуються в лабораторії, 
не індукують нових мутацій, а збільшують частоту тих чи інших 
спонтанних мутацій у десятки й сотні разів. 

При класифікації мутацій використовують два різні підходи: 
1) за зміною генотипу; 2) за зміною фенотипу. 

За зміною генотипу мутації поділяються на генні, або крапко-
ві, що локалізуються в індивідуальних генах, і делеційні, які за-
ймають значні ділянки вірусного геному. 

Якщо крапкові мутації локалізуються в одному гені, такі мутан-
ти називаються одноударними. До них належать температуро-
чутливі мутанти (ts-мутанти, від англ. temperature sensitive), 
які втратили здатність розмножуватися за підвищеної температури 
(+38 – 41 °С), але репродукуються за звичайних умов культивуван-
ня (+36 … +37 °С). Крапкові мутації можуть локалізуватися у двох 
або кількох генах. У цьому разі кажуть про подвійні або множинні 
мутанти. У природних умовах крапковими мутаціями генів гема-
глютиніну і нейрамінідази зумовлений антигенний дрейф вірусу 
грипу А, який полягає в поступовій зміні поверхневих антигенів, що 
призводить до появи епідемічних штамів збудника.  

Делеції, що характеризуються пошкодженням значних ділянок 
вірусного геному, можуть бути одиничними і подвійними, розміще-
ними на протилежних кінцях молекули нуклеїнової кислоти. Деле-
ційні мутанти представлені дефектними інтерферувальними час-
тинками (ДІ-частинками). Вони утворюються у вірусних популяці-
ях спонтанно, причому різні штами одного і того самого вірусу мо-
жуть істотно відрізнятися за продукцією ДІ-частинок. Цей спонтан-
ний фон значно зростає в разі зміни умов культивування вірусу, ос-
новними з яких є підвищення множинності інфекції та підбір опти-
мальної чутливої системи. Втрата ДІ-частинками значних ділянок 
геному (іноді до 90 % і більше) призводить до летального ефекту, 
який виражається в нездатності їх до репродукції. Відтворення 
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ДІ-частинок здійснюється за допомогою функцій, які кодуються ге-
номом інфекційного вірусу. ДІ-частинки інтерферують з інфекційним 
вірусом і гальмують його розмноження, використовуючи продукти 
його генів, зокрема полімеразу. Залежно від виду вірусу і типу утво-
рених ДІ-частинок конкуренція може відбуватися на рівні реплікації 
вірусного геному або на стадії використання вірусних білків у процесі 
формування віріонів потомства. Вірусологи повинні завжди пам’ята-
ти, що ДІ-частинки можуть контамінувати вірусні препарати і здійс-
нювати негативний вплив на біологічну активність вірусу. 

При класифікації мутацій за зміною фенотипу вказують на ге-
нетичну ознаку, фенотиповий прояв якої змінюється внаслідок му-
тації, або на порушену функцію вірусу. Нагадаємо, що фенотип ві-
русу складається з певної суми генетичних ознак, які виявляються в 
певних умовах. Ці ознаки змінюються внаслідок мутацій. Кожна 
ознака може мати протилежний фенотиповий прояв, властивий ві-
русу дикого типу і мутанту. Наприклад, вірус дикого типу розмно-
жується за підвищеної температури, а ts-мутанти практично не ре-
продукуються в цих умовах. Або холодові мутанти вірусу грипу не 
розмножуються при +37 °С, а лише при +32 … +34 °С, що робить 
перспективним використання їх у ролі живих вакцин. Існують тер-
мостабільні мутанти, які здатні репродукуватися при +41 °С і харак-
теризуються високою вірулентністю.  

За зміною фенотипу найзагальнішими є мутації за такими озна-
ками: 

1) морфологія бляшок у культурі клітин; 
2) термочутливість циклу репродукції; 
3) стійкість до прогрівання; 
4) стійкість до інгібіторів вірусної репродукції; 
5) спектр патогенності. 
Мутації можуть призвести практично до зміни фенотипу за будь-

якою ознакою, що властива цьому вірусу, і порушувати будь-яку йо-
го функцію. Так, виділено мутанти аденовірусу людини типу 5 із 
порушеною здатністю до трансформації клітин. Діапазон мутацій-
них змін збільшується завдяки тому, що фенотипові прояви бага-
тьох ознак, які підлягають мутації, мають кількісне вираження. 
Наприклад, розмір негативних колоній у бляшкотвірних мутантів 
одного й того самого вірусу може коливатися від десятих частин мі-
ліметра до кількох сантиметрів. 

Співвідношення між геном і ознакою у вірусів хребетних досить 
складні. З одного боку, однакові зміни у фенотипі можуть бути 
спричинені мутаціями в різних генах (полігенність), а з іншого — 
одна мутація може призвести до виникнення цілого комплексу фе-
нотипових ефектів (плейотропія). Полігенною є, зокрема, ts-ознака. 
Прикладом сильно вираженої плейотропії є ts-мутант аденовірусу 
людини типу 2, в якого мутація локалізується в ділянці геному, що 
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контролює синтез різних білків. Плейотропний ефект цієї одиничної 
мутації виражається в зниженні синтезу чотирьох поліпептидів, по-
рушенні протеолітичного нарізання вірусних білків, утраті здатнос-
ті капсомерного білка до полімеризації, зміні його антигенних влас-
тивостей і, нарешті, в порушенні складання віріонів потомства і 
пригніченні їхнього виходу з клітини. 

Мутаційний процес характеризується певною частотою виник-
нення мутацій, що в багатьох організмів (у тому числі бактерій і фа-
гів) знаходиться під генетичним контролем спеціальних генів-
мутаторів. У вірусів хребетних, геном яких складається з унікаль-
них генів, контроль частоти мутагенезу не встановлено. Проте, ймо-
вірно, мутаційні пошкодження генів, що кодують ферменти, які бе-
руть участь у реплікації ДНК і РНК, можуть призвести до порушен-
ня їхньої функції й тим самим змінити частоту мутацій. Ступінь 
реалізації мутаційного потенціалу вірусного геному залежить також 
від властивостей клітини-хазяїна, а саме: наскільки ефективно від-
новлюються передмутаційні пошкодження вірусного генетичного 
апарату репараційними ферментами клітини, до яких належать 
ендонуклеаза, екзонуклеаза, метилаза і ДНК-лігаза. 

Спонтанні мутації. Деякі віруси дають значну частину мутан-
тів при пасажуванні на біологічних об’єктах за відсутності будь-
яких відомих мутагенів. Ці спонтанні мутації нагромаджуються в 
геномах вірусів і призводять до фенотипової мінливості, яка є 
об’єктом селективного тиску в ході еволюції вірусу. Частота спон-
танного мутагенезу особливо висока у РНК-геномах і становить  
10–3 – 10–4 на кожний включений нуклеотид, тоді як у ДНК-вмісних 
вірусів цей показник низький — 10–8 – 10–11. Наприклад, популяція 
РНК-вмісного вірусу везикулярного стоматиту містить 1 – 5 % ts-му-
тантів, а ДНК-вмісного вірусу віспи кролів — менше 0,1 %. Вважа-
ють, що вища частота нагромадження мутацій у РНК-геномах зумов-
лена відносно низькою точністю реплікації РНК. Це пов’язано, оче-
видно, з відсутністю в репліказ коригувальної активності, яка влас-
тива ДНК-полімеразам. Отже, якщо геноми ДНК-вмісних вірусів 
відносно стабільні, то цього не можна сказати про РНК-вмісні віру-
си, що робить концепцію дикого типу стосовно них досить хиткою. 

Спонтанні мутації виникають унаслідок таутомерного перетво-
рення (зміни конфігурації) азотистих основ, які входять до складу 
нуклеїнової кислоти. Так, таутомерне зрушення в положенні атома 
водню в аденіні призводить до того, що аденін при реплікації спа-
ровується не з тиміном, а з гуаніном. Така помилка спричинює при 
наступних реплікаціях заміну пари азотистих основ А – Т на Г – Ц. 

Індуковані мутації. Більшу частину мутантів, які виділені в 
процесі дослідження вірусів тварин, отримано з популяції дикого типу 
внаслідок обробки мутагенами. Останні зазвичай застосовують для 
того, щоб збільшити частоту мутацій у популяції, після чого мутанти 
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підлягають скринінгу за допомогою відповідного селективного тиску. 
Основною проблемою, пов’язаною з використанням мутагенів, є підбір 
оптимальної дози, так щоб частота мутацій із потрібним фенотипом 
збільшувалася, але ймовірність множинних мутацій у геномі була мі-
німальною. Для генетичного дослідження вірусів бажано отримати 
мутанти, які відрізняються від дикого типу тільки однією мутацією. 

В експериментах з вірусами тварин було використано багато різних 
мутагенів. За механізмом дії вони поділяються на дві основні групи: 

1) мутагени, які впливають на нуклеїнову кислоту, що знахо-
диться в складі віріона: азотиста кислота, гідроксиламін, алкілува-
льні сполуки (іприт, етиленімін, формальдегід, нітросполуки); 

2) мутагени, які взаємодіють із нуклеїновою кислотою в процесі її 
реплікації — аналоги основ (5-бромдезоксиуридин, 5-азацитидин, 
2-амінопурин, 5-бромурацил, 5-фторурацил, 5-йодурацил, 2,6-ди-
амінопурин), інтеркалувальні речовини (актиноміцин, профлавін 
та інші акридинові барвники), УФ-промені. 

В основі молекулярних змін вірусної нуклеїнової кислоти під дією 
мутагену лежать два основні процеси: 1) заміна азотистих основ; 
2) їхнє випадіння (делеція) або вставка. Розрізняють два типи замі-
ни азотистих основ у складі нуклеїнової кислоти: транзиція й 
трансверсія. При транзиції одна пуринова чи піримідинова основа 
замінюється іншою аналогічною, наприклад, замість аденіну — гу-
анін, замість цитозину — урацил. Трансверсія супроводжується за-
міною пуринової основи на піримідинову або навпаки. Делеція або 
вставка азотистих основ призводить до більш глибоких змін генетич-
ного коду, ніж їхня заміна. 

Не всі мутації, що виникли під дією мутагену, однаково стабільні. 
Більшості індукованих мутацій властива здатність повернення до 
дикого типу — реверсії. Можливі справжні реверсії, коли зворотна 
мутація відбувається в місці первинного пошкодження, і псевдоревер-
сії, коли зворотна мутація відбувається в іншій ділянці дефектного 
гена (інтрагенна супресія) або в іншому гені (екстрагенна супресія). 

Кожна мутація має характерну частоту реверсій. Наприклад, мута-
нти, отримані під впливом УФ-променів, дають близько 20 % реверсій, 
а при дії профлавіну всі мутанти генетично стабільні, що залежить від 
ступеня пошкодження генетичного апарату вірусу. УФ-промені зумов-
люють переважно заміну азотистих основ у молекулі вірусної нуклеї-
нової кислоти, а профлавін — їхні делеції або вставки. 

Реверсія є досить частою подією, оскільки ревертанти зазвичай 
більш пристосовані до конкретної клітинної системи. Тому при 
отриманні мутантів із заданими властивостями, наприклад, вак-
цинних штамів, треба рахуватися з можливою їхньою реверсією до 
дикого типу. При отриманні вакцинних вірусних штамів доцільно 
використовувати такі мутагени, які зумовлюють глибокі зміни гене-
тичного коду (делеції або вставки азотистих основ), оскільки такі 
мутанти мають стабільні спадкові властивості. 
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Мутації мають випадковий характер і пояснюються статистични-
ми законами. Мутації можуть мати різні наслідки. В одних випадках 
вони призводять до зміни фенотипу в нормальних умовах. Напри-
клад, змінюється розмір бляшок у культурі клітин, нейровірулент-
ність для певного виду тварин, чутливість до хіміотерапевтичних 
препаратів тощо. Мутації є летальними, якщо внаслідок них пору-
шується синтез або функція життєво важливого вірусоспецифічного 
білка, наприклад, вірусної полімерази. Іноді мутації є умовно лета-
льними, оскільки вірусний білок зберігає свої функції в оптимальних 
для нього (пермісивних) умовах і втрачає цю здатність у нерозв’язних 
(непермісивних) умовах. Типовим прикладом є ts-мутації. 

Мутовані гени постійно включаються в генофонд вірусної популя-
ції та збільшують її генетичну неоднорідність. Отже, внаслідок мута-
цій окремі віріони набувають нових властивостей. Подальша доля 
таких вірусів-мутантів залежить від природного добору, який зберігає 
популяцію, найбільш пристосовану до конкретних умов існування. 

РЕКОМБІНАЦІЇ 
Рекомбінації — це обмін генетичним матеріалом, що відбува-

ється між батьківськими вірусами в процесі змішаної інфекції. Мож-
ливий обмін як повними генами (міжгенна рекомбінація), так і ді-
лянками одного і того самого гена (внутрішньогенна рекомбінація). 
У результаті виникають дочірні геноми з генетичною інформацією в 
такому поєднанні, яка відсутня в батьків. Утворений вірус-реком-
бінант має властивості, успадковані від різних батьків. 

Рекомбінації описані в багатьох родин ДНК-вмісних вірусів (зок-
рема покс-, герпес-, адено- і поліомавіруси), а також у РНК-вмісних 
вірусів із фрагментованим геномом і деяких із лінійною РНК (піко-
рна- і ретровіруси). Тест рекомбінації застосовують для генетичного 
дослідження вірусів. З його допомогою можна побудувати генетичні 
карти вірусів, де визначається, в яких ділянках геному відбулися 
мутації. Рекомбінанти вдається отримати тільки при схрещуванні 
близьких за властивостями вірусів, що належать до одного роду. 

Частота виникнення рекомбінацій коливається в широких межах 
та істотно залежить від використовуваної біологічної системи (клі-
тина – вірус), а також від того, яку спадкову властивість потрібно 
рекомбінувати. Характерні ознаки штамів, що рекомбінуються, по-
значаються як маркери. Для отримання рекомбінантів використо-
вують штами, які містять два або більше маркерів. 

В основі рекомбінацій лежать два основні механізми, що зале-
жать від фізичної організації вірусного геному. 

У ДНК-вмісних вірусів рекомбінація включає розрив та возз’єд-
нання ковалентного зв’язку в нуклеїновій кислоті з утворенням до-
чірніх віріонів небатьківського типу (внутрішньомолекулярна ре-
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комбінація). У цьому процесі, очевидно, беруть участь ферменти 
клітини-хазяїна, хоч і не виключається роль вірусоспецифічних фе-
рментів, закодованих у вірусному геномі. Для ДНК-вмісних вірусів, 
за винятком поліомавірусів, характерна висока частота рекомбіна-
цій — від 14 до 38 %. Низька частота рекомбінацій у поліомавірусів 
(до 0,2 %) зумовлена кільцевою структурою молекули ДНК. Пору-
шення її цілісності в результаті опромінення УФ-променями при-
зводить до істотного підвищення частоти рекомбінацій. 

Унікальний механізм рекомбінації властивий РНК-вмісним ві-
русам із фрагментованим геномом (ортоміксо-, арена-, бунья- і рео-
віруси). Він полягає в обміні фрагментами геному між партнерами 
на стадії морфогенезу, при цьому ковалентні зв’язки в нуклеїновій 
кислоті не розриваються. Такий механізм рекомбінації називається 
пересортуванням генів, або реасортацією. Наслідком цього є обмін 
великими блоками спадкового матеріалу, що спричинює значну 
зміну властивостей вірусу. Наприклад, вірус грипу А може отрима-
ти в результаті рекомбінації нові селективно цінні типи поверхне-
вих антигенів гемаглютиніну і нейрамінідази, що зумовлює анти-
генний шифт і призводить до виникнення пандемічних штамів. Ча-
стота рекомбінацій для РНК-вмісних вірусів із фрагментованим ге-
номом становить від 18 до 50 %. 

Механізм рекомбінації у РНК-вмісних плюс-нитчастих пікорна-
вірусів (віруси поліомієліту та ящуру) полягає в обміні не генетич-
ним матеріалом, а спадковою інформацією. За умов змішаної інфек-
ції частина генетичної інформації при синтезі геномної РНК реком-
бінантів постачається одним із батьків, а друга частина — іншим 
(механізм вибіркового копіювання зі зміною матриці). Частота ре-
комбінацій у пікорнавірусів невисока — 0,05 – 0,6 % (іноді до 1 %), 
що зумовлено невеликими розмірами їхніх геномів. 

Аналогічний механізм рекомбінації властивий ретровірусам. Як 
відомо, геном ретровірусів диплоїдний, утворений двома ідентич-
ними плюс-нитками РНК і підлягає зворотній транскрипції. У ході 
цього процесу ревертаза може «перескакувати» з однієї нитки РНК 
на іншу, утворюючи гібридну матрицю ДНК. Якщо обидві молекули 
РНК ідентичні, це не призводить до наслідків. Однак за наявності 
вірусів-мутантів, які несуть різні молекули РНК, можлива поява 
рекомбінантів з іншими геномами. Подібний механізм опосередко-
вує генетичну нестабільність у вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). 
З усіх зворотних транскриптаз ретровірусів ревертаза ВІЛ найактив-
ніша щодо збою генетичного коду. За нуклеотидними послідовнос-
тями РНК ізоляти ВІЛ із різних пасажів одного вірусу можуть відрі-
знятися більше ніж на 20 %. Для ретровірусів характерна висока 
частота рекомбінацій — 10 – 50 %. 

Здійснення рекомбінацій призводить до утворення у вірусній по-
пуляції нових інтегрованих генотипів. Виникнення їх відбувається 
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за рахунок не збагачення популяції генами з новими функціями, а 
перерозподілу вже існуючих генів. У цьому полягає кардинальна 
відмінність двох внутрішніх джерел спадкової мінливості вірусів: 
унаслідок мутацій генофонд вірусної популяції поповнюється змі-
неними генами, а рекомбінації перерозподіляють уже існуючий 
спадковий матеріал. Рекомбінації можуть слугувати для вірусної 
популяції не тільки джерелом спадкової мінливості та створювати 
генотипову різноманітність, а й виконувати протилежну роль — 
згладжувати існуючі відмінності. Співвідношення і вираження цих 
суперечливих процесів залежать від величини і генотипової різно-
манітності популяції, від надходження в неї нових генів та від час-
тоти і молекулярних механізмів рекомбінацій, властивих вірусам 
різних таксономічних груп. 

ВКЛЮЧЕННЯ У ВІРУСНИЙ ГЕНОМ ГЕНЕТИЧНОГО  
МАТЕРІАЛУ КЛІТИНИ-ХАЗЯЇНА 

Це слугує джерелом спадкової мінливості в онкогенних РНК-
вмісних ретровірусів, які на певній стадії репродукції вбудовують 
ДНК-копію геному в генетичний апарат клітини. При цьому клітинні 
гени в провірусну ДНК можуть включитися шляхом рекомбінації. 
Подальша транскрипція інтегрованого ДНК-провірусу призводить до 
появи у вірусному геномі клітинних генів, які підпадають під конт-
роль вірусних регуляторних механізмів. Ці гени не потрібні для роз-
множення ретровірусів, але продукти їхньої експресії спричинюють 
трансформацію клітин, зумовлюючи таким чином онкогенні власти-
вості збудників. Тому ці гени називаються трансформувальними 
генами, або онкогенами, а їхні клітинні аналоги — протоонкогена-
ми, які присутні в геномі кожної нормальної клітини і можливо, бе-
руть участь у регуляції клітинного поділу і диференціації. У складі 
ретровірусів виявлено до 35 онкогенів клітинного походження. 

В онкогенних ДНК-вмісних вірусів теж є трансформувальні гени, 
але їхнє походження невідоме. Вони не мають гомології з клітинни-
ми протоонкогенами. Навіть якщо вони еволюціонували від клітин-
них генів, то відбулася їхня значна дивергенція, оскільки не спосте-
рігається рекомбінація трансформувальних генів онкогенних ДНК-
вмісних вірусів із клітинною ДНК. 

ПОТІК ГЕНІВ 
Під цим терміном розуміють природні процеси зміщення вірус-

них популяцій, які призводять до порушення ізоляції та спричиню-
ють одно- або двосторонній обмін генами. Внаслідок цього відбува-
ється збільшення запасів спадкової мінливості певної вірусної по-
пуляції за рахунок надходження генів з іншого генофонду. 
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Стан ізоляції вірусної популяції, що створюється в організмі ха-
зяїна і може тривати при наступному передаванні збудника, пору-
шується за двох обставин: 1) при повторному зараженні; 2) при 
змішуванні вірусу, який виділяється від різних хазяїв, у навколиш-
ньому середовищі та зараженні цим неоднорідним матеріалом но-
вих індивідів. Утворені в даному випадку вірусні популяції генеа-
логічно зв’язані з двома або кількома батьківськими популяціями й 
отримують ту чи іншу частину їхнього генофонду. Ці явища постій-
но відбуваються при циркуляції вірусів у інфекційних осередках і 
відіграють істотну роль у мінливості збудників. 

ГЕНЕТИЧНІ ТА НЕГЕНЕТИЧНІ ВЗАЄМОДІЇ ВІРУСІВ 
У природних та експериментальних умовах клітина може бути за-

ражена не одним, а багатьма віріонами одного штаму вірусу, генети-
чно різними штамами, або навіть неспорідненими вірусами. У проце-
сі такої змішаної інфекції виникають різні форми взаємодій між віру-
сними геномами або продуктами генів. Між вірусними геномами мо-
жуть бути такі форми генетичних взаємодій, як рекомбінація, гене-
тична реактивація, гетерозиготність. На рівні генних продуктів ви-
никають негенетичні взаємодії: комплементація, фенотипове змішу-
вання, інтерференція. Негенетичні взаємодії часто призводять до 
фенотипового маскування істинного вірусного генотипу. 

Рекомбінація детально висвітлена в розділі «Спадкова мінли-
вість вірусів». Нагадаємо, що рекомбінацією називають обмін генети-
чним матеріалом між батьківськими вірусами, внаслідок чого утво-
рюється потомство з властивостями, успадкованими від обох батьків. 

Генетична реактивація є окремим випадком рекомбінації, ко-
ли один або обидва партнери неінфекційні внаслідок пошкодження 
геному, але при змішаній інфекції дають повноцінне потомство, що 
має ознаки обох батьків. Це потомство є рекомбінантами, в яких інак-
тивувальні пошкодження геному неінфекційного батьківського віру-
су еліміновані. Розрізняють множинну і перехресну реактивації. 

Множинна реактивація виникає між неінфекційними партне-
рами, коли клітина заражається кількома віріонами з пошкодже-
ними геномами. Якщо інактивувальні пошкодження локалізовані в 
різних ділянках вірусного геному, відбувається рекомбінація, вна-
слідок чого відновлюється повний генетичний набір, потрібний для 
утворення повноцінного потомства. Зазвичай множинна реактива-
ція відбувається між вірусами, інактивованими УФ-променями. Її 
спостерігають як між різними штамами або серотипами одного і то-
го самого вірусу, так і між неспорідненими вірусами (наприклад, 
аденовірусом людини типу 12 і SV40). Ефективність множинної ре-
активації залежить від багатьох факторів: ступеня пошкодження 
вірусного геному, множинності зараження, аутоінтерференції. 
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Перехресна реактивація, або крос-реактивація, виникає між 
інфекційним та інактивованим вірусами. У разі змішаної інфекції 
виникає рекомбінація непошкоджених ділянок геному інактивова-
ного вірусу з геномом повноцінного вірусу, внаслідок чого з’явля-
ються штами з властивостями обох батьків. Цей феномен називають 
також урятуванням маркера, оскільки реактивується лише части-
на геному інактивованого вірусу, яка несе певну генетичну ознаку 
(маркер). За крос-реактивації рекомбінантні форми отримати значно 
легше, ніж у разі схрещування двох нативних вірусів. 

Гетерозиготність полягає в тому, що в разі змішаної інфекції 
різними штамами вірусу утворюються віріони потомства, які містять у 
своєму складі два батьківські геноми (повні гетерозиготи) або принай-
мні один повний геном і частину іншого (неповні гетерозиготи). Це 
явище зумовлене неправильним упакуванням геномів при формуван-
ні віріонів складно організованих вірусів. Наприклад, потомство вірусу 
ньюкаслської хвороби може містити понад 10 % повних гетерозигот. 
Вони нестабільні та при наступній реплікації розділяються на батьків-
ські форми, на одну з батьківських форм і певний рекомбінант або на 
два рекомбінанти. Феномен гетерозиготності не властивий просто ор-
ганізованим вірусам, у яких структурні обмеження при упакуванні 
роблять малоймовірним потрапляння двох геномів у один капсид. 

Комплементацією, або негенетичною реактивацією, на-
зивають взаємодію генних продуктів двох вірусів, що стимулює їхнє 
розмноження, але не змінює генотипи. При цьому один вірус поста-
чає іншому компоненти, яких бракує для здійснення повного циклу 
репродукції, зазвичай структурні або неструктурні білки. 

Комплементація може бути дво- та односторонньою. Двосторон-
ня комплементація виникає між дефектними вірусами, кожен з 
яких не здатний до самостійної репродукції. Обидва партнери за-
безпечують один одного потрібними генними продуктами. За одно-
сторонньої комплементації повноцінний вірус-помічник стимулює 
репродукцію залежного від нього дефектного вірусу-сателіта, нада-
ючи йому потрібні білки. 

Комплементація досить поширена серед вірусів як споріднених, 
так і неспоріднених. Цей феномен тісно пов’язаний із дефектністю 
вірусів. У вірусній популяції зазвичай присутні, крім стандартних, 
дефектні віріони, зокрема ДІ-частинки, які втратили частину гене-
тичного матеріалу. Тому комплементація має місце в інфекційному 
циклі багатьох вірусів і полягає в тому, що члени популяції поста-
чають один одному продукти генів, які дефектні в партнерів. 

Комплементація трапляється і серед вірусів, що належать до різ-
них таксономічних груп. У цьому процесі часто беруть участь пред-
ставники родини Adenoviridae. В одних системах аденовіруси є де-
фектними, а в інших — діють як помічники. Наприклад, у культурі 
клітин нирки африканської зеленої мавпи аденовіруси людини 
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спричинюють абортивну інфекцію: цикл репродукції переривається 
на пізніх стадіях через блокаду синтезу капсидних білків. У присут-
ності вірусу SV40 з родини Polyomaviridae ця блокада знімається 
під дією Т-антигену SV40 й інфекція завершується формуванням 
віріонів потомства. В інших системах аденовіруси виступають як 
помічники, а сателітом є аденоасоційовані віруси з родини Parvo-
viridae. Синтез структурних компонентів аденоасоційованих вірусів 
забезпечують продукти ранньої транскрипції аденовірусів. 

Вірус гепатиту В є помічником для дефектного РНК-вмісного ві-
русу гепатиту D, надаючи йому свій поверхневий НВs-антиген для 
формування зовнішньої оболонки. Поєднання двох вірусів виявля-
ють при хронічному активному гепатиті, що в 41 % випадків закін-
чується цирозом печінки. 

Фенотипове змішування — це явище, за якого геном одного 
вірусу упаковується в капсид або суперкапсид, що складається пов-
ністю чи частково зі структурних білків іншого вірусу. В разі фено-
типового змішування об’єднуються тільки вірусні білки, генетичної 
взаємодії між нуклеїновими кислотами не відбувається. Якщо обо-
лонка віріона (капсидна чи суперкапсидна) містить структурні біл-
ки обох батьків, такі варіанти вірусу нейтралізуються сироватками 
проти вихідних штамів. 

Фенотипове змішування досить поширене серед просто організо-
ваних вірусів, як близькоспоріднених (наприклад, віруси поліоміє-
літу типів 1 і 2), так і віддаленіших (віруси ЕСНО типу 7 і Коксакі 
типу А9). Коли дочірній геном вбудовується в капсид, що складаєть-
ся повністю з білків іншого вірусу, це явище називають транскап-
сидацією. Іноді більша частина потомства має гетерологічний кап-
сид. Транскапсидація виявлена, наприклад, у вірусу ящуру та ен-
теровірусу ВРХ або у вірусів поліомієліту і Коксакі. 

У деяких складно організованих вірусів фенотипове змішування 
часто відбувається так, що нуклеокапсид одного вірусу виявляється 
оточеним суперкапсидною оболонкою іншого, тобто формується псев-
дотип. Наприклад, вірус везикулярного стоматиту утворює псевдо-
типи з вірусами грипу птахів, простого герпесу, онкогенними ретро-
вірусами птахів і мишей.  

Фенотипове змішування є тимчасовим феноменом: у наступному 
поколінні віріони відтворюють ознаки того вірусу, чию нуклеїнову 
кислоту вони містять. 

Інтерференція полягає в здатності одного вірусу пригнічувати 
розмноження іншого. Залежно від спорідненості між вірусами-
партнерами розрізняють гомологічну інтерференцію, яка виявляєть-
ся тільки стосовно гомологічного або близькоспорідненого вірусу, і 
гетерологічну інтерференцію, що виникає між вірусами різних так-
сономічних груп. Інтерференція між вірусами може виявлятися на 
різних стадіях репродукції внаслідок конкуренції за синтезовані ві-
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русоспецифічні макромолекули, а також за рахунок утворення особ-
ливого білка — інтерферону, який виробляється клітинами у відпо-
відь на вірусну інфекцію та має виражену противірусну активність. 

Найцікавішою для генетики є гомологічна інтерференція. Однією 
з її форм є аутоінтерференція, що спостерігається в процесі серій-
ного пасажування за високої множинності зараження. У цих умовах 
сумарний урожай віріонів залишається відносно постійним, проте 
вміст інфекційного вірусу знижується в міру пасажування. Отже, 
спостерігається інтерференція щодо зростання інфекційної частини 
вірусної популяції. Вивчення таких інтерферувальних вірусних по-
пуляцій показало, що вони містять значну частину ДІ-частинок. Ці 
делеційні мутанти інтерферують із розмноженням інфекційного 
вірусу, ефективно конкуруючи за компоненти реплікативного ком-
плексу, наприклад, за полімеразу, що призводить до утворення все-
зростаючої частини ДІ-частинок. 

Гомологічна інтерференція спостерігається і з ts-мутантами, які 
інтерферують із репродукцією вірусу дикого типу як за пермісивної, 
так і непермісивної температури. 

ГЕННА ІНЖЕНЕРІЯ 
До цього часу йшлося про генетичні процеси, які відбуваються 

при взаємодії біологічно та еволюційно близьких вірусів. Проте мож-
ливі генетичні взаємодії й неспоріднених вірусів, що є предметом 
дослідження генної інженерії. Цей новий напрям у генетиці та 
біотехнології виник завдяки успішному розвитку молекулярної біо-
логії. 31 липня 1972 р. у Національній академії наук США було 
представлено першу генно-інженерну роботу П.Берга про створення 
in vitro химерної ДНК, яка не мала аналогів у природі: гібриду мав-
пячого вірусу 40 (SV40) і бактеріофага λ. Цей химерний геном був 
уведений у формі плазміди в бактеріальну клітину (Esсherichia coli) 
й експресований з утворенням вірусоспецифічних білків. 

На відміну від класичної та молекулярної генетики, генна інже-
нерія має своїм об’єктом дослідження не клітини, не віруси, а гени 
або їхні групи, оперуючи з ними не як із біологічними об’єктами, а як 
із молекулами або фракціями молекул. Генна інженерія вивчає за-
кономірності конструювання in vitro нових генетичних структур — 
рекомбінантних (гібридних) ДНК і клонування їх у реципієнтній клі-
тині. Мета генної інженерії — пересадження генів у гетерогенні сис-
теми, їхня експресія для отримання біологічно активних білків (гор-
монів, ферментів, антигенів тощо). Головним завданням генної інже-
нерії є вибір таких клітинних систем, які б забезпечили економічно 
вигідну технологію виробництва біологічно активних речовин. Осно-
вним об’єктом при виборі клітинних систем, де вводяться гени і здій-
снюється їхня експресія, є прокаріоти (бактерії, насамперед E. coli) та 
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найпростіші еукаріоти (дріжджі). У деяких випадках доцільно вико-
ристовувати вищі еукаріотні системи (клітини птахів і ссавців).  

Основним інструментом генно-інженерних робіт є певні ферменти і 
насамперед рестриктази, або рестрикційні ендонуклеази, які 
отримують із бактеріальних клітин. Рестриктази досить поширені се-
ред прокаріотів і беруть участь у генетичних процесах. Вони захища-
ють бактеріальну клітину від чужорідної ДНК, розщеплюючи ДНК 
бактеріофагів. Відомо понад 500 рестриктаз, які характеризуються ви-
сокою специфічністю. Рестриктази розпізнають у молекулі дволанцю-
гової ДНК строго визначені нуклеотидні послідовності (зазвичай 4 – 7 
пар нуклеотидів) і розщеплюють обидві нитки ДНК на фрагменти 
розміром від кількох сотень до кількох тисяч пар нуклеотидів. При 
генно-інженерних маніпуляціях за допомогою різних рестриктаз вда-
ється отримати потрібні фрагменти геномів або окремі гени. Здебіль-
шого рестриктази утворюють у місцях розрізу молекул ДНК липкі кін-
ці, комплементарні один одному, що дає змогу з’єднувати окремі гени 
або генетичні елементи (екзони, інтрони тощо). Якщо липкі кінці не 
формуються, їх створюють штучно за допомогою ферменту кінцевої 
трансферази. Для ковалентних зшивань ниток ДНК застосовують 
фермент ДНК-лігазу, яку виділяють з E. coli. 

Чужорідний генетичний матеріал можна ввести в клітину за до-
помогою вектора. Це молекула ДНК, яка здатна до автономної ре-
плікації в реципієнтній клітині та забезпечує експресію вбудованих 
у неї чужорідних генів. Векторами можуть слугувати плазміди, бак-
теріофаги, штучні структури (наприклад, косміди — похідні фагів і 
плазмід). Зручними векторами для еукаріотних клітин є деякі віру-
си тварин: із ДНК-вмісних — віруси вісповакцини, поліоми, папі-
ломи, SV40, герпесу, аденовіруси; із РНК-вмісних — ретровіруси. 

Крім векторів, іноді застосовують додаткові генетичні елемен-
ти. Якщо при утворенні генетичної структури в потрібному гені 
відбулося зрушення рамки зчитування, тоді у відповідну ділянку 
потрібно вставити лінкер — синтетичний олігонуклеотид, який ви-
править зрушену рамку. Іноді при вирізанні гена втрачається іні-
ціювальний кодон АУГ, тоді його доводиться ковалентно з’єднувати 
з початком гена. У багатьох випадках до початку гена потрібно при-
єднати сильно діючий промотор — специфічну ділянку ДНК, яка 
виконує регуляторну функцію за рахунок приєднання РНК-полі-
мерази, що ініціює транскрипцію. Часом доводиться відділяти про-
мотор, який надто близько розміщений до початку гена, невеликим 
олігонуклеотидом — спейсером. Іноді для успішного функціону-
вання гена слід застосовувати тандемну ампліфікацію — по-
вторити ген кілька разів, поставивши один за одним. 

До цього часу йшлося про гени, які порівняно легко отримати. 
Що стосується генів вищих еукаріотів (наприклад, інсуліну або ін-
терферону людини), то виділити їх серед десятків тисяч генів, які 
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містяться в геномі еукаріотної клітини, — непосильне завдання. 
Крім того, гени еукаріотів не можуть бути безпосередньо використа-
ні через їхню мозаїчну структуру, що полягає в чергуванні екзонів 
та інтронів. Тому для отримання таких генів спочатку індукують 
синтез відповідної іРНК, використовуючи спеціалізовані клітини. 
Так, іРНК інсуліну отримують in vitro з клітин інсуліноми (пухлини 
підшлункової залози), а іРНК інтерферону — з лейкоцитів донор-
ської крові. При дозріванні іРНК за допомогою спеціальних ферме-
нтів вирізають ділянки, які відповідають інтронам. Виділяють іРНК 
із полісом і піддають зворотній транскрипції за участю РНК-за-
лежної ДНК-полімерази (син.: зворотна транскриптаза, ревертаза), 
яку отримують із віріонів вірусу мієлобластозу птахів. Цей фермент 
синтезує на матриці іРНК комплементарну нитку ДНК. Другу нит-
ку ДНК отримують за допомогою ДНК-полімерази E. coli. 

Отриманий ген (у цьому разі ген інсуліну або ген інтерферону) 
вводять у вектор — плазміду рВР322 за участю ферментів рестрик-
тази, кінцевої трансферази і ДНК-лігази й отримують таким чином 
молекулу рекомбінантної ДНК. Вбудовування гена у векторну ДНК 
проводять у відповідних ділянках, наприклад, у гени плазміди, які 
визначають стійкість бактерії до того чи іншого антибіотика. Це 
призводить до пошкодження гена і супроводжується втратою анти-
біотикостійкості тією бактеріальною клітиною, що стане носієм ре-
комбінантної ДНК. 

Наступним етапом генно-інженерних маніпуляцій є клонування 
рекомбінантної ДНК і введення її в реципієнтні клітини (зокрема 
Е. соlі) з подальшою селекцією та клонуванням цих клітин. Для 
вбудовування рекомбінантної ДНК у бактерію створюють відповідні 
умови. Наприклад, гіпотонічний розчин кальцію хлориду при 0 – 
10 °С і тепловий шок роблять клітинні стінки бактерій проникними 
для рекомбінантної ДНК. Слід зазначити відносно невисоку ефек-
тивність трансформації бактеріальних клітин. Так, із 106 рекомбі-
нантних молекул із вбудованим геном ІФН-α тільки одна поглина-
ється клітиною-хазяїном. 

Наступним етапом є пошук бактеріальних клітин, що містять 
рекомбінантну ДНК. Для цього використовують селективні середо-
вища і відбирають колонії, в яких виявив себе селективний маркер, 
наприклад, ген стійкості до ампіциліну, зруйнований під час гене-
тичних маніпуляцій. Після відбору позитивних колоній перевіря-
ють наявність вбудованого гена методом молекулярної гібридизації 
та рестрикційного аналізу. 

Створенням і клонуванням рекомбінантної ДНК завершується ли-
ше перший етап генно-інженерних робіт. Головна мета — досягти 
експресії потрібного гена в прокаріотних чи еукаріотних клітинах і на 
основі сучасних методів молекулярної біології розробити технологію 
отримання білкового продукту в умовах промислового виробництва. 
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Генна інженерія відкриває широкі можливості й перспективи 
для створення вірусних вакцин. Препарати нового покоління міс-
тять лише протективні вірусні антигени, що стимулюють утворення 
вірусонейтралізувальних антитіл. Такі субодиничні вакцини (проти 
гепатиту В, грипу А, сказу, ящуру та ін.) були отримані мікробіоло-
гічним синтезом з використанням плазмідного або фагового векто-
ра, в який вбудували гени протективних вірусних білків. Проте бі-
льшість протективних антигенів вірусів є продуктами складних 
внутрішньоклітинних модифікацій, які не можуть здійснити фер-
ментні системи бактерій і дріжджів. Здебільшого потрібно застосо-
вувати клітини вищих еукаріотів (птахів і ссавців), що робить генно-
інженерні вакцини нерентабельними. Проте для вірусів, які важко 
культивуються в лабораторних умовах, цей шлях є виправданим. 

Перспективним напрямом у створенні генно-інженерних вакцин 
є використання в ролі вектора великих вірусів тварин, у геном яких 
вбудовують гени протективних вірусних білків. Найвдалішою мо-
деллю для отримання таких рекомбінантних вакцин є вірус віспо-
вакцини. Він має великий геном (187 тис. пар нуклеотидів), в який 
без шкоди для репродукції вірусу можна вбудувати до 25 тис. пар 
нуклеотидів чужорідного генетичного матеріалу, тобто кілька генів, 
що кодують протективні вірусні білки. Найзручнішим місцем для 
їхнього введення є ділянка ранніх генів вірусу вісповакцини, зок-
рема ген тимідинкінази, який має сильний промотор. Така локалі-
зація чужорідного гена забезпечує його ефективну транскрипцію, не 
блокує розмноження рекомбінантного вірусу вісповакцини і створює 
маркер щодо пошкодження гена тимідинкінази, який потрібний 
для відбору генетично змінених клонів. 

На основі вірусу вісповакцини розроблено рекомбінантні вакцини 
проти гепатиту В, грипу А, сказу, хвороби Ауєскі, везикулярного сто-
матиту, ньюкаслської хвороби та ін. Враховуючи безпечність і нала-
годжене виробництво вісповакцини, на основі цього вірусу можна 
конструювати не тільки моновалентні, а й полівалентні препарати. 

Крім вакцин, генно-інженерні методи використовують також під 
час розробки досконаліших діагностикумів. Так, для експрес-
діагностики вірусних інфекцій застосовують метод молекулярної 
гібридизації нуклеїнових кислот. Він ґрунтується на взаємодії 
вірусного геному з комплементарною ДНК, міченою радіоактивним 
ізотопом або ферментом. Такий мічений комплекс ДНК називають 
ДНК-зондом. Для його отримання в плазмідний вектор вводять 
фрагмент вірусної ДНК (або ДНК-копію потрібного фрагмента віру-
сної РНК) й отримують рекомбінантну ДНК. Метод молекулярної 
гібридизації показав високу чутливість і достовірність при виявлен-
ні в патологічному матеріалі геномів вірусів хвороби Ауєскі, інфек-
ційного ринотрахеїту ВРХ, аденовірусу ВРХ, інфекційного ларинго-
трахеїту птиці та ін.  
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Принципово новим діагностичним методом є рестрикційне 
картування (рестрикційний аналіз) вірусних геномів. Осно-
ва цього методу — складання фізичних карт вірусних геномів, які 
показують взаємне розміщення генів, їхні межі, локалізацію почат-
ку реплікації, промоторів, лідерів, екзонів та інтронів, сигнальних 
послідовностей та інших генетичних елементів. Справжню револю-
цію у фізичному картуванні геномів вірусів здійснило застосу-
вання рестриктаз і метод секвенування (встановлення послі-
довності нуклеотидів). Як вже зазначалося, рестриктази специфічно 
розпізнають нуклеотидні послідовності та розщеплюють молекулу 
ДНК у строго визначених місцях. Застосування широкого набору 
рестриктаз дає змогу отримати фрагменти вірусного геному різної 
величини, які потім розділяють та аналізують за допомогою елект-
рофорезу в агарозному або поліакриламідному гелі. Поєднання рес-
трикційного аналізу з методом секвенування дало змогу скласти 
фізичні карти геномів вірусів із точністю до одного нуклеотиду. У 
разі РНК-вмісних вірусів обов’язковою умовою для їхнього рестрик-
ційного аналізу є зворотна транскрипція, тобто отримання ДНК-
копії РНК-геному з допомогою зворотної транскриптази (ревертази). 

Рестрикційний аналіз гарантує точну типізацію близькоспорід-
нених вірусів, що не завжди вдається зробити іншими молекулярно-
біологічними та імунохімічними методами. Крім того, рестрикцій-
ний аналіз має важливе значення при стандартизації та контролі 
біопрепаратів. 

Незважаючи на великі успіхи, труднощі, які стоять перед генною 
інженерією, ще не подолані. Якщо прийняти за 100 % шлях від по-
чатку досліджень до промислового, комерційно вигідного продук-
ту — вакцини, інтерферону чи гормону, то оцінити кожен із трьох 
основних етапів цього завдання можна так: отримання рекомбінант-
них молекул ДНК — 10 %, досягнення експресії потрібного гена в 
прокаріотних або еукаріотних клітинах — 30 %, вихід на економічно 
вигідну технологію — 60 %. Незважаючи на всі ці труднощі, генна 
інженерія стала ядром сучасної біотехнології, і внесок її у виробницт-
во з кожним роком зростає.  

? Контрольні запитання  

1. Яка особливість генетичного дослідження вірусів? 2. Схарактеризуйте 
структурну організацію вірусного геному та регуляцію його активності. 
3. Назвіть механізми збільшення генетичної інформації у вірусів. 4. Що 
таке генетичні ознаки, генотип і фенотип вірусів? 5. Схарактеризуйте ві-
русну популяцію, її генофонд і генетичну неоднорідність. 6. Які процеси 
лежать в основі спадкової мінливості вірусів? 7. Що таке модифікації віру-
сів? 8. Схарактеризуйте мутації у вірусів, їх механізм і наслідки. 9. Назвіть 
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ПАТОГЕНЕЗ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ 
Патогенез вірусних інфекцій — це сукупність процесів, які 

спричинюють захворювання при взаємодії вірусу з організмом хазя-
їна і визначають закономірність його розвитку.  

У дуже загальних рисах патогенез вірусних інфекцій можна оха-
рактеризувати так. Для того, щоб спричинити хворобу, вірус має 
проникнути в організм хазяїна та досягти чутливих тканин і клі-
тин, де відбувається його репродукція. Внаслідок розмноження ві-
русу пошкоджуються численні клітини, що лежить в основі клініч-
ного прояву хвороби. Крім того, потрібно, щоб вірус уникнув захис-
них реакцій організму, хоча в деяких випадках імунна відповідь 
сприяє розвитку хвороби. 

Патогенез вірусних інфекцій зумовлюють такі фактори: 
1) тропізм вірусу; 
2) швидкість репродукції вірусу і кількість інфекційних віріонів 

у потомстві; 
3) реакція клітини на вірусну інфекцію; 
4) реакція організму на зміни клітин і тканин, спричинені вірус-

ною інфекцією. 
У зв’язку з тим, що віруси є облігатними внутрішньоклітинними 

генетичними паразитами, в основі їхньої взаємодії з організмом 
завжди лежить інфекційний процес на рівні клітини. Тому в пато-
генезі вірусних інфекцій спочатку потрібно розглянути клітинну 
патологію, спричинену вірусами. 

ПАТОГЕНЕЗ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ  
НА КЛІТИННОМУ РІВНІ 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ  
НА КЛІТИННОМУ РІВНІ 

Який смисл вкладається в поняття «вірусна інфекція кліти-
ни»? Позаклітинний віріон біологічно інертний. Ця інертність збері-
гається доти, доки віріон не проникне в клітину і вірусний геном не 
почне функціонувати як самостійна генетична структура. Лише з 
цього моменту виявляється своєрідність взаємовідносин вірусу і клі-
тини. Отже, вірусна інфекція клітини — це сукупність процесів, 
які виникають при взаємодії клітини з вірусним геномом. 

Розд і л  6
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Зараження вірусом чутливих клітин не означає, що неминуче 
відбуватиметься його репродукція з формуванням інфекційного по-
томства. Розрізняють два основні типи вірусної інфекції клітин: 
автономну та інтеграційну. 

Автономна інфекція характеризується реплікацією вірусного 
геному незалежно від клітинного. Поняття автономії відносне, об-
межується лише відсутністю фізичного зв’язку між вірусним і клі-
тинним геномами, хоч їхня взаємодія постійно відбувається впро-
довж інфекційного циклу. Автономний тип інфекції характерний 
для всіх вірусів тварин, за винятком ретровірусів. 

Інтеграційна інфекція виникає внаслідок фізичного об’єднан-
ня вірусного геному (або його фрагмента) з клітинним. При цьому ві-
русний геном реплікується і функціонує як складова частина клітин-
ного геному. Інтегрований у клітинну ДНК вірусний геном або субге-
номний фрагмент називають провірусом (син.: ДНК-провірус, прові-
русна ДНК). На цьому цикл репродукції вірусу може припинитися. 
Така ситуація спостерігається при інфекціях, спричинених онкоген-
ними вірусами. Заражена клітина не продукує вірусне потомство, 
зберігає нормальні функції та при поділі передає дочірнім клітинам 
нуклеотидні послідовності вірусу. Інтеграційна інфекція може при-
звести до неопластичної трансформації клітин. Трансформовані клі-
тини набувають здатності до необмеженого поділу внаслідок пору-
шення регуляторних механізмів, унаслідок чого виникають пухлини. 
Здатність вірусу стимулювати розмноження заражених клітин нази-
вають цитопроліферативним, або трансформувальним, ефектом. 

Інтеграційний тип інфекції можливий для деяких представників 
чотирьох родин ДНК-вмісних вірусів тварин — Adenoviridae, Polyo-
maviridae, Herpesviridae і Hepadnaviridae — і є обов’язковим для 
однієї родини РНК-вмісних вірусів — Retroviridae. У ретровірусів з 
клітинним геномом інтегрує дволанцюгова ДНК, яка синтезується 
на матриці віріонної одноланцюгової РНК за участю вірусного фер-
менту зворотної транскриптази (ревертази). Ця ДНК-копія РНК-
геному ретровірусів називається провірусом, який може бути як ін-
тегрованим, так і неінтегрованим. Якщо інтеграція відбувалася в 
геном гермінальних клітин, з яких формуються яйцеклітини і спер-
матозоїди, то вірус (точніше провірус) стає ендогенним, тобто пере-
даватиметься потомкам за спадковістю. 

Який механізм інтеграції вірусного геному з клітинним? Згідно 
з найбільш визнаною моделлю А. Кемпбелла (1962), для цього про-
цесу потрібна кільцева форма двонитчастої ДНК, яка виникає за-
вдяки повторам нуклеотидних послідовностей на кінцях лінійної 
молекули. Утворена кільцева двонитчаста ДНК вірусу прикріплю-
ється до клітинної ДНК, у місці контакту обидві молекули розрізу-
ються, а кінці зшиваються, внаслідок чого вірусна ДНК стає части-
ною клітинного геному (рис. 52). 
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Місце інтеграції у ДНК-вмісних 
вірусів непостійне як для вірусного, 
так і для клітинного геномів. Кіль-
кість інтегрованої вірусної ДНК на 
геном клітини варіює в межах від 1 
до 20 для вірусу SV40 (родина 
Polyomaviridae) і від 2 до 300 для 
аденовірусів. Інтегрувати з клітин-
ною ДНК може не тільки цілий віру-
сний геном, а і його фрагмент. Так, у 
клітинах, трансформованих аденові-
русами людини типів 2, 5 і 7, вияв-
ляють 14 – 20 % вірусного геному. 

У ретровірусів інтеграція ДНК-
провірусу — точної копії віріонної 
РНК — відбувається в будь-якому 
місці клітинного геному (за участю 
вірусного ферменту інтегрази). Про-
те ділянка інтеграції в провірусній 
ДНК строго детермінована: порядок 
генів у інтегрованому провірусі та-
кий самий, як і в геномній РНК. Бі-

льшість заражених клітин містить 4 – 10 провірусів. 
У процесі інтеграції вірусного геному з клітинним важливу роль 

відіграють клітинні фактори хазяїна, які ще мало досліджені. 
Основні типи вірусної інфекції клітин — автономна та інтегра-

ційна — поділяють на такі форми (рис. 53): 
1) продуктивна й абортивна (залежно від утворення інфекційно-

го потомства); 
2) гостра і хронічна (залежно від динаміки взаємодії вірусу і клі-

тини); 
3) літична і нелітична (залежно від наслідку інфекційного про-

цесу для клітини). 
Продуктивна інфекція характеризується повним циклом ре-

продукції вірусу і завершується формуванням інфекційного потом-
ства. Дослідження саме цієї форми інфекції дає змогу відповісти на 
одне з головних питань вірусології: як у зараженій клітині відбу-
вається утворення віріонів і які фундаментальні закономірності 
лежать в основі цього процесу?  

Абортивна інфекція не завершується формуванням інфекцій-
них віріонів або вони утворюються в значно меншій кількості, ніж 
при продуктивній інфекції. Вивчення механізмів абортивної інфекції 
становить великий інтерес для розуміння деталей репродукції віру-
сів, природи клітинної резистентності до вірусів, дефектності вірусів, 
хронічної вірусної інфекції клітин і вірусного канцерогенезу. 

Рис. 52. Інтеграція вірусного 
геному з клітинним 
(А.Г.Букрінська, 1986) 

1 — вірусна ДНК; 2 — геном кліти-
ни; 3 — процес інтеграції; 4 — клі-
тинний геном із ДНК-провірусом 
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Рис. 53. Класифікація вірусних інфекцій на клітинному рівні 

Абортивна інфекція може виникнути за трьох обставин: 
1) зараження чутливих клітин дефектним вірусом; 
2) зараження чутливих клітин інфекційним вірусом у нерозв’яз-

них умовах; 
3) зараження нечутливих клітин інфекційним вірусом. 
Зараження чутливих клітин дефектним вірусом. Дефект-

ним називають такий вірус, який не здатний проявити всі генетичні 
функції, потрібні для утворення інфекційного потомства. Треба роз-
різняти дефектні віруси і дефектні віріони.  

Дефектні віруси — сателіти — існують як самостійні види, 
розмножуючись лише в присутності вірусу-помічника, від якого 
отримують білки, конче необхідні для відтворення інфекційного по-
томства (явище комплементації). Наприклад, репродукція вірусу 
гепатиту D повністю залежить від наявності вірусу гепатиту В, а 
розмноження аденоасоційованих вірусів із родини Parvoviridae — 
від присутності аденовірусу або вірусу простого герпесу. Якщо не 
буде вірусу-помічника, в клітині розвинеться абортивна інфекція. 

Дефектні віріони позбавлені частини генетичного матеріалу. 
Вони нагромаджуються в популяціях багатьох вірусів (зокрема віру-
сів грипу, везикулярного стоматиту, аденовірусів, SV40), особливо за 
пасажування з високою множинністю зараження. Дефектні віріони 
інтерферують у процесі репродукції з інфекційними віріонами, тому 
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їх називають дефектними інтерферувальними частинками (ДІ-
частинками). Зрозуміло, що дефектні віріони можуть спричинити 
лише абортивну інфекцію. 

Конкретні механізми абортивної інфекції, що спричинюються ти-
ми чи іншими дефектними вірусами або віріонами, різноманітні й 
залежать від природи генетичного дефекту збудника. Єдиною умовою 
перетворення абортивної інфекції на продуктивну є комплементація 
з вірусом-помічником, генетична інформація якого може забезпечити 
синтез макромолекул, потрібних для формування віріонів потомства. 

Абортивна інтеграційна інфекція, спричинена дефектними ДНК- 
і РНК-геномними онкогенними вірусами, відіграє важливу роль у 
вірусному канцерогенезі. Абортивну інтеграційну інфекцію здатний 
спричинити і повноцінний вірус. Клітини з такою формою інфекції 
можуть спонтанно або під впливом різних факторів (температура, 
УФ-промені тощо) почати продукцію інфекційного вірусу. Це явище 
називають вірогенією, а такі клітини — вірогенними (за аналогією з 
лізогенією та лізогенними бактеріями в системі фаг — бактерія). Ін-
акше кажучи, вірогенія — це інтеграційна абортивна інфекція, що 
може перейти в продуктивну форму. Явище вірогенії відоме для де-
яких представників родин Polyomaviridae, Herpesviridae і Retro-
viridae. Спонтанну індукцію синтезу інфекційного вірусу у віроген-
них клітинах слід відрізняти від автономної хронічної інфекції. 

Зараження чутливих клітин інфекційним вірусом у не-
розв’язних умовах. Абортивну інфекцію може спричинити зміна 
умов, за яких відбувається інфекційний процес. Ці умови виника-
ють в організмі, наприклад, інфекція клітин, фізіологічно резистен-
тних до вірусу, або за підвищеної температури чи зміненого рН в 
осередку запалення. 

Фізіологічна резистентність клітин може бути пов’язана з клітин-
ним циклом. Так, чутливість до вірусу SV40 клітин нирки африкансь-
кої зеленої мавпи різко знижується під час мітозу. При цьому виникає 
абортивна інфекція, що характеризується утворенням Т-антигену і 
відсутністю синтезу структурних вірусних білків. Важливим фактором, 
що зумовлює фізіологічну резистентність клітин, є інтерферон — білок, 
який виробляється в організмі у відповідь на вірусну інфекцію та ін-
дукує в незаражених клітинах антивірусний стан. 

Абортивну інфекцію можна легко змоделювати в експерименті 
при зміні температури інкубації заражених клітин, складу, рН та 
іонної сили живильного середовища, внесенні інгібіторів і антимета-
болітів. Абортивна інфекція перетворюється на продуктивну при усу-
ненні нерозв’язних умов, а також за допомогою вірусу-помічника. 

Зараження нечутливих клітин інфекційним вірусом. Як 
відомо, чутливість клітин до вірусів визначають два основні факто-
ри: 1) наявність на поверхні клітини специфічних рецепторів, по-
трібних для адсорбції та проникнення вірусу; 2) присутність у клі-
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тинах протеолітичних ферментів, здатних забезпечити депротеїні-
зацію вірусу. Якщо якогось із цих чинників немає, клітини є гене-
тично резистентними до конкретного збудника. 

Крім того, інші клітинні фактори можуть призвести до перери-
вання циклу репродукції вірусу на будь-якому етапі після початку 
синтезу вірусоспецифічних макромолекул. Так, клітинні ферменти 
(ДНК- і РНК-полімерази) беруть участь у транскрипції та реплікації 
вірусного геному; трансляція вірусних іРНК здійснюється на рибо-
сомах клітини; процесинг вірусних РНК і білків відбувається за до-
помогою специфічних клітинних нуклеаз і протеаз; стабільність ві-
русних компонентів у клітині залежить від можливості їхнього кон-
такту з гідролітичними ферментами. 

Механізм генетично зумовленої резистентності клітин до вірусів 
широко варіює, але в основі його лежить або відсутність клітинних фа-
кторів, потрібних для репродукції вірусу, або наявність чинників, які 
порушують цей процес, унаслідок чого виникає абортивна інфекція. 

Для більшості вірусів можна підібрати дві клітинні системи, в 
одній з яких розвиватиметься продуктивна інфекція, а в іншій — 
абортивна. В останньому випадку говорять про дефектність вірусу в 
конкретній системі. Так, вірус SV40 спричинює продуктивну інфек-
цію в клітинах нирки африканської зеленої мавпи та абортивну — в 
клітинах гризунів. Аденовіруси людини добре розмножуються в клі-
тинах нирки людини і спричинюють абортивну інфекцію в клітинах 
нирки мавпи. Вірус грипу птахів і вірус Сендай спричинюють про-
дуктивну інфекцію в клітинах курячого ембріона та абортивну — в 
клітинах асцитної карциноми Ерліха. 

Абортивна інфекція генетично резистентних клітин може пере-
творитися на продуктивну за допомогою вірусу-помічника. Напри-
клад, аденовіруси мавп і вірус SV40 слугують помічниками для 
аденовірусів людини в клітинах нирки мавпи. 

Гостра і хронічна інфекції. Залежно від динаміки інфекційного 
процесу продуктивна й абортивна інфекції поділяють на гостру і хро-
нічну. За гострої інфекції в зараженій клітині відбувається утворення 
вірусного потомства, після чого інфекційний процес припиняється і 
клітина або гине, або виживає і не містить вірусних компонентів. За 
хронічної інфекції заражена клітина продукує віріони або вірусні ком-
поненти тривалий час аж до своєї природної загибелі (не від цієї вірус-
ної інфекції), й дочірні клітини зберігають інфекційний стан. 

Частіше хронічної форми набуває абортивна інфекція, оскільки 
вірусний генетичний матеріал зазвичай не входить до складу віріо-
нів потомства, а нагромаджується в клітинах і передається в дочірні 
клітини. Так, при зараженні клітин гризунів вірусом SV40 виникає 
абортивна інфекція, що супроводжується утворенням Т- і трансплан-
таційного антигенів, а структурні вірусні білки не синтезуються. 
Якщо такі клітини підтримувати в стаціонарному стані, абортивна 
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інфекція зберігається впродовж кількох тижнів до природної заги-
белі клітин, тобто має хронічний характер. При субкультивуванні 
заражених клітин відбувається швидка втрата Т- і трансплантацій-
ного агентів, таким чином інфекційний процес набуває гострої фор-
ми. Переривання інфекції в цьому разі пов’язане, очевидно, з руй-
нуванням вірусного генетичного матеріалу і неможливістю переда-
ти вірусоспецифічні антигени в обидві дочірні клітини. 

Причиною хронічної інфекції можуть бути ДІ-частинки, які, по-
трапляючи в чутливу клітину разом з інфекційними віріонами, 
конкурують із ними за фактори репродукції та перешкоджають 
утворенню інфекційного потомства. Внаслідок цього клітини не ги-
нуть, а зберігають інфекційний стан. При появі в системі нових чу-
тливих клітин знову виникає продуктивна інфекція з утворенням 
ДІ-частинок, і такий інфекційний цикл повторюється багато разів.  

Літична і нелітична інфекції. Залежно від частки зараже-
ної клітини інфекція може бути літичною (цитолітичною) й неліти-
чною (нецитолітичною). Літична інфекція завершується загибеллю 
(лізисом) клітини. Нелітична інфекція безпосередньо не призво-
дить до лізису клітини, яка може функціонувати певний час, про-
дукуючи вірусне потомство.  

ЦИТОПАТОЛОГІЯ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ 
Деструкцію клітин, що виникає за літичної інфекції, називають 

цитопатичним ефектом (ЦПЕ), або цитопатогенною дією 
вірусу (ЦПД). Зазвичай ці терміни застосовують для позначення 
морфологічних змін в інфікованих клітинах, хоча вірусна інфекція 
клітин супроводжується не лише пошкодженням клітинної структу-
ри, а й пригніченням синтетичних процесів і порушенням функціо-
нальної активності. У зараженій клітині відбувається зміна метабо-
лізму, що зумовлено синтезом вірусоспецифічних макромолекул, 
активацією або гальмуванням ферментних систем клітини, пошко-
дженням її хромосомного апарату та органел. 

Вірус, який спричинює цитопатичний ефект, називаєють цито-
патогенним. Ця властивість характерна для більшості вірусів тва-
рин, що лежить в основі патогенезу вірусних інфекцій і широко ви-
користовується в лабораторній діагностиці для індикації збудника в 
культурі клітин. 

Цитопатичні зміни інфікованих вірусом клітин представлені 
специфічними і неспецифічними або малоспецифічними ушко-
дженнями. До неспецифічних уражень належать каламутне набу-
хання клітини внаслідок порушення проникності плазмолеми, мар-
гінація хроматину, хромосомні аберації, пікноз ядер. Вакуолізація 
цитоплазми досить часто є малоспецифічною ознакою вірусної ін-
фекції, проте в деяких випадках вона набуває настільки виражено-
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го і своєрідного характеру, що вважається специфічною. Наприклад, 
одна з назв вірусу SV40 — вакуолізувальний вірус. Специфічними 
цитопатичними змінами заражених клітин є утворення вірусних 
тілець-включень і симпластів. Специфічні й неспецифічні процеси, 
що відбуваються в інфікованій клітині, можуть призвести до її де-
струкції та загибелі. 

Причини цитопатичного ефекту і подальшої загибелі клітин  
різні: 

1) блокування клітинного геному на ранніх стадіях інфекції та 
ушкодження його в процесі інфекції; 

2) порушення метаболізму клітинних макромолекул; 
3) інтенсивне виснаження білкових та енергетичних ресурсів 

клітини внаслідок переключення її систем на синтез вірусоспеци-
фічних макромолекул; 

4) нагромадження великої кількості структурних вірусних білків, 
які мають цитотоксичну дію; 

5) пошкодження лізосом і звільнення гідролітичних ферментів, 
які спричинюють аутоліз клітини; 

6) порушення структури плазматичної мембрани і лізис клітини 
внаслідок інтенсивного виходу віріонів потомства. 

Усі ці причини пошкодження клітин виявляються та поєднують-
ся певним чином за різних вірусних інфекцій. 

Деякі віруси зумовлюють характерний цитопатичний ефект, який 
полягає в злитті заражених клітин між собою (або інфікованих із но-
рмальними) та утворенні багато-
ядерних клітин — симпластів 
(син.: синцитії, полікаріоцити). 
Вони можуть містити до 100 і на-
віть 1000 ядер. В основі форму-
вання симпластів лежить той са-
мий механізм, який забезпечує 
проникнення вірусу в клітину 
шляхом інтеграції суперкапсидної 
оболонки віріона з плазмолемою, а 
саме: з ліпідами плазматичних 
мембран сусідніх клітин взаємоді-
ють вірусні білки злиття. Симпла-
стоутворення характерне для ба-
гатьох складно організованих ві-
русів (Paramyxoviridae, Herpesvi-
ridae і Retroviridae). 

Розрізняють два типи злиття 
клітин (рис. 54): 1) ззовні (ранній 
полікаріоцитоз); 2) зсередини (піз-
ній полікаріоцитоз). 

 
а                                 б 

Рис. 54. Утворення симпластів  
(А.Г. Букрінська, 1986) 

а — злиття зовні; б — злиття зсередини 
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Злиття ззовні спостерігається на ранніх стадіях інфекції (в пер-
ші 3 год) за високої множинності зараження (близько 1000 віріонів 
на клітину). Ранній полікаріоцитоз обумовлений білками адсорбо-
ваного на клітинах вірусу і не потребує експресії вірусного геному й 
синтезу вірусних компонентів, причому інактивація інфекційної 
активності вірусу УФ-променями, ультразвуком або прогріванням 
не впливає на симпластоутворення. Злиття зсередини виникає на 
пізніх стадіях інфекційного процесу — через кілька годин чи діб 
після інфікування помірними або малими дозами вірусу. Пізній по-
лікаріоцитоз збігається з інтенсивною фазою репродукції вірусу й 
зумовлений синтезованими вірусними глікопротеїнами, що 
модифікують плазмолему клітини. 

У заражених клітинах часто виявляють вірусні тільця-
включення. Вони локалізуються в ядрі або цитоплазмі інфікова-
них клітин, розрізняються за морфологією й тинкторіальними влас-
тивостями (базофільні та ацидофільні). Природа тілець-включень 
різна, що залежить від виду вірусу. Це можуть бути скупчення вірі-
онів потомства (при аденовірусній інфекції ВРХ), нагромадження 
вірусних білків (при грипі) або змінений клітинний матеріал (при 
простому герпесі). При більшості інфекцій тільця-включення — це 
вірусні «фабрики» (місця, де відбувається синтез компонентів вірусу 
і складання віріонів потомства). У вірусних «фабриках» виявляють 
клітинні структури (рибосоми, мембрани, мікротрубочки, осміофі-
льні волокна). Тільця-включення є специфічною морфологічною 
ознакою вірусної інфекції та мають діагностичне значення. 

Підводячи підсумок патогенезу вірусних інфекцій на клітинному 
рівні, можна дійти висновку, що результатом взаємодії вірусу з 
чутливою клітиною є: 

1) загибель клітини; 
2) трансформація клітини, що характеризується здатністю до 

необмеженого поділу; 
3) формування хронічної інфекції — своєрідної рівноваги між ві-

русом і клітиною без прояву цитопатичних змін, що призводить до 
персистенції збудника в організмі хазяїна. 

 ВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ КЛІТИННИХ ПОПУЛЯЦІЙ 
In vivo та in vitro вірус зазвичай взаємодіє не з поодинокими клі-

тинами, а з клітинними популяціями. Внаслідок цього виникає до-
сить складна гетерогенна система, в якій вірусна інфекція може 
протікати не так, як на клітинному рівні. 

Які фактори визначають принципові відмінності між систе-
мами вірус – клітина і вірус – клітинна популяція? 

По-перше, гетерогенність клітинної популяції за чутливістю до 
вірусу в певний момент. Чутливість клітин до вірусу в кожній клі-
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тинній популяції коливається в широких межах, що зумовлено ге-
нетичними або фізіологічними чинниками. З генетичних факторів 
велике значення має наявність на плазмолемі специфічних рецеп-
торів, потрібних для адсорбції та проникнення вірусу в клітину. 
Крім того, обов’язкова присутність у клітині відповідних протеолі-
тичних ферментів, які беруть участь у депротеїнізації вірусу. Фізіо-
логічна резистентність клітини може бути пов’язана з клітинним 
циклом і виникає під час мітозу. 

По-друге, гетерогенність вірусної популяції, що спричинює інфек-
ційний процес. У складі вірусної популяції поряд з інфекційними зав-
жди знаходяться дефектні віріони (зокрема ДІ-частинки), які вплива-
ють на репродукцію вірусу. Крім того, в популяції вірусу можуть 
з’явитися мутанти, що відрізняються за цитопатичною активністю. 

По-третє, здатність інфікованих клітин впливати на чутливість 
оточуючих клітин до вірусу. Заражені клітини утворюють не тільки 
інфекційні віріони. На ранній стадії інфекції клітини продукують 
інтерферон, який адсорбується контактуючими клітинами та інду-
кує в них антивірусний стан. 

По-четверте, поширення вірусу в клітинній популяції. Якщо не 
всі клітини цієї популяції заражені одночасно, великий вплив на 
перебіг інфекційного процесу має поширення вірусного потомства, 
що здійснюється двома шляхами: 1) через позаклітинне середовище; 
2) безпосередньо від клітини до клітини. 

Поширення через екстрацелюлярний простір є універсальним для 
всіх вірусів. Якщо в позаклітинному середовищі містяться фактори, 
що нейтралізують вірус (антитіла, інгібітори), поширення збудника 
порушується, і це може істотно змінити характер інфекційного проце-
су в клітинній популяції. Деякі віруси, зокрема герпесвіруси, здатні 
уражати сусідні клітини, обминаючи екстрацелюлярний простір, що 
дає їм змогу уникати дії вірусонейтралізувальних чинників. 

Безперечно, характер інфекційного процесу, що відбувається в 
клітинній популяції, багато в чому залежить від особливостей вірус-
ної інфекції на рівні клітини. Проте в клітинній популяції спостері-
гається асинхронність і гетерогенність інфекційного процесу. 

Асинхронність — це неоднакова динаміка розвитку інфекції в 
окремих клітинах популяції, що виникає за рахунок як неоднорідно-
сті клітин і віріонів, так і випадкових процесів (неодночасність адсор-
бції, проникнення і депротеїнізації вірусу в окремих клітинах). На-
приклад, при тотальному зараженні клітин нирки африканської зе-
леної мавпи вірусом SV40 через 10 – 12 год у деяких клітинах 
з’являється Т-антиген, а 100%-ве інфікування клітин досягається 
лише через 40 год. Інакше кажучи, асинхронність у цій системі вимі-
рюється десятками годин. У системі поліовірус – клітини Hela асинх-
ронність утворення вірусного потомства становить кілька годин. 
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Гетерогенність — це якісна відмінність інфекційного процесу 
в різних клітинах популяції. Наприклад, в одних клітинах відбува-
ється продуктивна літична інфекція, в інших — абортивна нелітич-
на, а в деяких — інфекційний процес взагалі не розвивається. Гете-
рогенність інфекційного процесу визначається неоднорідністю клі-
тин і віріонів, дією інтерферону та інших інтерферувальних компо-
нентів, що утворюються під час інфекції (наприклад, ДІ-частинки). 

ПАТОГЕНЕЗ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ  
НА РІВНІ ОРГАНІЗМУ 

У патогенезі вірусних інфекцій розрізняють такі стадії: 
1) проникнення вірусу в організм; 
2) первинна репродукція вірусу; 
3) поширення вірусу в організмі; 
4) локалізація вірусу в організмі; 
5) пошкодження чутливих клітин; 
6) імунна відповідь; 
7) персистенція вірусу. 
Не всі віруси проходять зазначені стадії щоразу, коли заражають 

організм. Патогенез вірусних інфекцій багато в чому залежить від 
специфіки збудника і хазяїна, взаємовідносини яких на рівні орга-
нізму виявляються по-різному. Клінічний прояв хвороби далеко не 
завжди є чутливим індикатором попередньої інтенсивної репродук-
ції й поширення вірусу в організмі, а також формування противірус-
ного імунітету. 

ПРОНИКНЕННЯ ВІРУСУ В ОРГАНІЗМ 
Шляхи проникнення вірусу в організм різні, що визначається ло-

калізацією чутливих клітин і механізмом передавання збудника від 
одного хазяїна до іншого. Основні вхідні ворота інфекції для більшо-
сті вірусів — слизові оболонки респіраторного і травного каналів. 

Аерогенний (повітряно-крапельний) шлях. Вірус може по-
трапити в організм у складі крапель або з частинками пилу, причому 
чим вони дрібніші, тим глибше проникають віруси, досягаючи альве-
ол. Аерогенний шлях проникнення властивий вірусам двох груп: 

1) респіраторні віруси, що розмножуються в епітелії слизових оболо-
нок дихальних шляхів, спричинюючи місцеву (рідше генералізовану) 
інфекцію, наприклад, віруси грипу, парагрипу-3 ВРХ, РС-вірус ВРХ; 

2) віруси, для яких дихальні шляхи є лише вхідними воротами 
інфекції; такі віруси спричинюють генералізований процес, нерідко 
з вторинним ураженням дихальних шляхів, наприклад, віруси на-
туральної віспи, кору, червоної висипки, вітряної віспи, ньюкасл-
ської хвороби, віспи овець, кіз і свиней. 
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Аліментарний (фекально-оральний) шлях проникнення 
характерний для вірусів двох груп: 

1) кишкові віруси, що уражають епітеліальні клітини слизової 
оболонки кишок і спричинюють гастроентерити, наприклад рота-, 
корона-, каліци-, астровіруси; 

2) віруси, які не спричинюють місцевого ураження слизової обо-
лонки кишок, а призводять до генералізованого процесу, напри-
клад, віруси гепатиту А, поліомієліту, хвороби Тешена, СМЕДІ, ен-
теровіруси свиней. 

Контактний шлях зараження відбувається у разі безпосеред-
нього контакту здоровою тварини з хворою через шкіру, видимі слизові 
оболонки (в тому числі статевих органів) або при непрямому контакті 
через фактори навколишнього середовища (зокрема парентерально). 

Зараження через шкірний покрив відбувається в разі порушення 
його цілісності, навіть при мікроскопічних ушкодженнях. Так мо-
жуть проникати в організм віруси віспи корів, вісповакцини, конта-
гіозного молюска, папіломи, простого герпесу. При укусах переда-
ються вірус сказу і В-вірус мавп. Через кон’юнктиву проникають 
аденовіруси людини і ВРХ. 

Статевим шляхом в організм потрапляють віруси, які містяться 
в спермі або вагінальному слизу. У людини при статевих контактах 
можуть передаватися папіломавіруси, спричинюючи кондиломи та 
злоякісні пухлини геніталій, а також вірус простого герпесу, що 
спричинює місцеве ураження генітальних органів. Статевим шля-
хом передаються віруси гепатиту В, імунодефіциту людини, конта-
гіозного молюска, інфекційного ринотрахеїту ВРХ, вірусної діареї 
ВРХ, ринопневмонії коней. 

Деякі віруси можуть потрапити в організм парентеральним шля-
хом: через контаміновані інструменти або препарати крові. Такий 
шлях передавання можливий для вірусів гепатиту В, цитомегалії та 
імунодефіциту людини. Вірус лейкозу ВРХ може переноситися над-
звичайно малою кількістю крові: для зараження тварини достатньо 
ввести внутрішньошкірно 2500 лімфоцитів крові (це 0,0005 см3 цільної 
крові). Тому під час проведення ветеринарних заходів (вакцинація, 
туберкулінізація, кастрація, обрізання рогів, відбір крові) для кожної 
тварини потрібно використовувати окремий стерильний інструмент. 
Недотримання цього елементарного санітарного правила різко підви-
щує загрозу інфікування тварин неблагополучних господарств. Окрім 
того, потрібно унеможливити передавання вірусу лейкозу ВРХ із біо-
препаратами, що виготовляються з крові (гіперімунні сироватки, не-
специфічні гамма-глобуліни, сироватки реконвалесцентів). 

Парентеральний шлях проникнення вірусів у організм (у медич-
ній практиці його ще називають ятрогенним) включає не тільки 
зараження через контаміновані інструменти і препарати крові, а й 
при трансплантації органів і гормонотерапії. Так, виникнення хво-
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роби Крейтцфельдта – Якоба в людей може бути пов’язане із засто-
суванням інфікованих трансплантатів рогівки або твердої мозкової 
оболонки, нейрохірургічних інструментів і соматотропного гормону, 
отриманого з гіпофізу померлих. Зареєстровані одиничні унікальні 
випадки зараження людей вірусом сказу внаслідок пересадження 
рогівки від інфікованих донорів. 

Існує велика екологічна група арбовірусів, які передаються через 
укуси кровосисних членистоногих (комарів, кліщів, москітів, мок-
риць). Цей шлях зараження називається трансмісивним. Таким 
способом проникають віруси кліщового енцефаліту, жовтої пропасни-
ці, інфекційної катаральної гарячки овець, інфекційної анемії коней. 

Вертикальний шлях. Це передавання вірусу від батьків по-
томству, що здійснюється чотирма шляхами. 

Внутрішньоутробне зараження плоду спричинюють віруси че-
рвоної висипки, цитомегалії, вітряної віспи, лімфоцитарного 
хоріоменінгіту, імунодефіциту людини, діареї ВРХ, інфекційного 
ринотрахеїту ВРХ, лейкозу ВРХ, ринопневмонії коней, алеутської 
хвороби норок; у птахів трансоваріально передаються віруси лей-
козу, саркоми Рауса, ньюкаслської хвороби, грипу, інфекційного 
бронхіту, інфекційного ларинготрахеїту, хвороби Марека, гепатиту 
каченят. 

Генетичне передавання трапляється при інтеграційних інфекці-
ях, коли вірусний геном вбудовується в геном гермінальних клітин, 
з яких формуються яйцеклітини і сперматозоїди (віруси лейкозів і 
сарком тварин). Перинатальне зараження виникає при прохо-
дженні плоду через інфіковані родові шляхи (можливе при цитоме-
галії, ВІЛ-інфекції, вірусній діареї ВРХ). Лактогенне зараження — 
з молоком матері передаються віруси імунодефіциту людини, хворо-
би Ауєскі, лейкозу ВРХ. 

 

ПЕРВИННА РЕПРОДУКЦІЯ ВІРУСУ 
Багато вірусів, перед тим як поширитися в організмі, розмножу-

ються в місці проникнення (біля вхідних воріт інфекції). Напри-
клад, первинна репродукція вірусу сказу відбувається в м’язових 
клітинах у місці укусу, де його виявляють до 18 діб. Вірус поліоміє-
літу проникає через травний канал і, перед тим як досягнути ЦНС, 
розмножується в лімфоїдних фолікулах слизової оболонки рота, 
глотки і тонких кишок. Первинна репродукція вірусу хвороби Ауєскі 
відбувається в місці проникнення — слизовій оболонці рота, верхніх 
дихальних шляхів або шкірі, а вже потім збудник різними шляхами 
поширюється по всьому організму. Віруси, що спричинюють осеред-
кові інфекції, інтенсивно розмножуються біля вхідних воріт інфек-
ції, де і виникає клінічний прояв хвороби, наприклад, при грипі, 



Патогенез вірусних інфекцій 

 143

інфекційному гастроентериті свиней, ротавірусній і коронавірусній 
інфекціях ВРХ. 

ПОШИРЕННЯ ВІРУСУ В ОРГАНІЗМІ 
З місця проникнення віруси поширюються в організмі трьома 

шляхами: гематогенним, лімфогенним і нейрогенним. 
Гематогенний шлях є основним у поширенні вірусів у органі-

змі. Вірусемія є звичайним симптомом при більшості вірусних інфек-
цій. Вона розвивається під час інкубаційного періоду і зберігається 
впродовж перших днів хвороби. У разі деяких вірусних інфекцій 
вірусемія є постійною, наприклад, при лейкозі ВРХ, інфекційній 
анемії коней і африканській чумі свиней. 

У кровоносну систему віруси можуть потрапляти такими шляхами: 
1) за допомогою лейкоцитів, які пересуваються з первинного міс-

ця репродукції в капіляри; 
2) з лімфатичних судин, які дренують вхідні ворота інфекції, або 

з лімфатичної системи через грудну протоку; 
3) безпосереднім залученням судинного епітелію в первинно ін-

фікованих тканинах. 
При більшості інфекцій вірус не пасивно переноситься плазмою 

крові, а розвивається динамічний процес, який охоплює макрофаги, 
лейкоцити, еритроцити, тромбоцити та ендотеліальні клітини. Віру-
семія підтримується шляхом постійного надходження вірусу в 
кров’яне русло або при порушенні механізмів елімінації. Багато ві-
русів фагоцитуються макрофагами, які розносять їх по організму і 
захищають від імунних факторів. Транспортування фагоцитованого 
вірусу в лімфатичні вузли може лише сприяти інфекції, якщо збуд-
ник розмножується в лімфоїдній тканині, надходячи звідти в кров. 
Окрім макрофагів, віруси можуть зв’язуватися з іншими клітинни-
ми елементами крові. Так, віруси грипу і парагрипу адсорбуються 
на еритроцитах; віруси кору, простого герпесу, поліомієліту, кліщо-
вого енцефаліту, хвороби Марека — на лейкоцитах. Вірус чуми ВРХ 
переноситься еритроцитами і лейкоцитами, вірус чуми м’ясоїд-
них — лейкоцитами і тромбоцитами. Деякі віруси здатні репроду-
куватися в лейкоцитах (віруси діареї ВРХ, чуми свиней), лімфоци-
тах (вірус лейкозу ВРХ) та еритроцитах (вірус інфекційної анемії 
коней). Є віруси, зокрема віспи, що розмножуються в клітинах су-
динного ендотелію, звідки безпосередньо потрапляють у кров. 

Лімфогенний шлях. З місця первинної локалізації віруси мо-
жуть поширюватися по лімфатичних судинах. Яскравим прикладом 
цього процесу є ураження лімфатичних вузлів після підшкірної 
противіспяної вакцинації, при кору, червоній висипці, інфікування 
мигдалин і аденоїдів при аденовірусній інфекції людини. Уражен-
ня мигдалин і лімфатичних вузлів спостерігається при інфекційно-
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му гепатиті, парвовірусній інфекції та чумі собак. Інфіковані лім-
фатичні вузли можуть бути вторинним осередком інфекції. 

Нейрогенний шлях. Деяким вірусам властиве поширення в ор-
ганізмі з місця проникнення вздовж периферійних нервів. Напри-
клад, вірус сказу поширюється від місця укусу по аксоплазмі пери-
ферійних нейронів, зв’язуючись із ацетилхоліновими рецепторами 
нервово-м’язових синапсів. Швидкість дисемінації збудника по нер-
вових стовбурах становить близько 3 мм/год. Досягнувши ЦНС, ві-
рус інтенсивно розмножується там і по відцентрових нервах потра-
пляє в слинні залози і рогівку ока. При сказі виявляють тотальне 
ураження ЦНС. Можлива генералізація інфекційного процесу з ло-
калізацією вірусу у внутрішніх органах і крові. 

Вірус вітряної віспи — оперізувального лишаю проникає в орга-
нізм через слизову оболонку верхніх дихальних шляхів і після пер-
винної репродукції просувається доцентрово вздовж чутливого нер-
ва у ЦНС зі швидкістю 20 – 40 см на добу. Вірус може персистувати 
в дорсальних гангліях і при активізації поширюватися по чутливо-
му нерву у відцентровому напрямку. Запальна реакція в задніх ко-
рінцях спинного мозку і спинномозкових гангліях та ураження 
чутливого нерва спричинюють больову реакцію й висипку на шкірі. 

Вірус хвороби Ауєскі, потрапивши в організм через слизові обо-
лонки ротової порожнини і верхніх дихальних шляхів, після лока-
льної репродукції поширюється по нюховому, трійчастому та язико-
глотковому нервах до ЦНС, де інтенсивно розмножується, спричи-
нюючи симптоми менінгоенцефаліту. 

ЛОКАЛІЗАЦІЯ ВІРУСУ В ОРГАНІЗМІ 
Після проникнення в організм і дисемінації з кров’ю, лімфою або 

нейрогенним шляхом вірус досягає відповідних тканин, де відбува-
ється його основна репродукція. Здатність вірусу розмножуватися в 
певних типах клітин організму називається тропізмом. За цією 
властивістю віруси поділяються на п’ять основних груп: 

1) нейротропні, які розмножуються в нервових клітинах (віруси 
сказу, хвороби Тешена, східного, західного і венесуельського енце-
фаломієлітів коней); 

2) дерматропні, або епітеліотропні, які розмножуються в клітинах 
шкіри і слизових оболонок (віруси віспи, ящуру, контагіозної ектими 
овець і кіз, везикулярного стоматиту, везикулярної хвороби свиней): 

3) пневмотропні, які розмножуються в клітинах слизових оболо-
нок верхніх дихальних шляхів і легень (віруси грипу свиней і ко-
ней, парагрипу-3 ВРХ, респіраторно-синцитіальний вірус ВРХ); 

4) політропні, які розмножуються в кількох типах клітин (вірус 
інфекційного ринотрахеїту ВРХ, вірус діареї ВРХ, аденовірус ВРХ); 
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5) пантропні, які розмножуються в усіх типах клітин (віруси чуми 
ВРХ, чуми м’ясоїдних, чуми свиней, африканської чуми свиней, африкан-
ської чуми коней, хвороби Ауєскі, ньюкаслської хвороби, грипу птахів). 

Поняття тропізму є певною мірою умовним. Так, вірус вітряної 
віспи – оперізувального лишаю відомий як дерматропний, проте він 
уражає не лише шкіру, а й периферійну нервову систему. 

Віруси поширюються по всьому організму, проте їхня репродук-
ція відбувається лише в тих клітинах, в яких вони можуть реалізу-
вати свою генетичну інформацію. Отже, в основі тропізму вірусів 
лежить чутливість до них певних клітин (а отже тканин і органів), 
що у свою чергу зумовлено: 1) наявністю на плазмолемі специфіч-
них рецепторів, які забезпечують адсорбцію та проникнення вірусу; 
2) наявністю в клітині відповідних ферментів, потрібних для депро-
теїнізації вірусу та синтезу й модифікацій вірусних компонентів. 
Тропізм вірусів називають обмеженням, яке залежить від хазяїна. 

Патогенність вірусу, як відомо, є генетичною ознакою, що зумов-
лена констеляцією (взаємодією) генів. Фенотиповим проявом пато-
генності є вірулентність, яка залежить від чинників, властивих клі-
тинам і організму хазяїна. Ця ознака значно варіює в різних систе-
мах. Загальновизнано відмінність у вірулентності штамів одного і 
того самого вірусу. Наприклад, штами вірусу ньюкаслської хвороби 
поділяються на велогенні (високовірулентні), мезогенні (середньої 
вірулентності) та лентогенні (непатогенні навіть для добових курчат, 
які знайшли широке практичне застосування як живі вакцини). 

Вірулентність вірусу не ідентична обмеженню, що залежить від 
хазяїна. Проте при деяких інфекціях фактори, які визначають віру-
лентність збудника, можуть спричинювати інфекційний процес. 
Наприклад, вірулентність вірусу грипу в різних системах зумовлена 
ступенем нарізання гемаглютиніну-попередника на дві субодиниці 
(велику і малу), що здійснюється клітинними протеазами. Нарізан-
ня залежить як від розміру, структури і конформації ділянки білка, 
так і від наявності й концентрації специфічних клітинних протеаз. 
За відсутності нарізання інфекція не виникає, а різний його ступінь 
визначає вірулентність вірусу в цій клітинній системі. 

На вірулентність вірусу впливають багато чинників організму: 
конституція, вік, годівля, природний чи набутий імунітет, супутні 
інфекції, стрес тощо. 

ПОШКОДЖЕННЯ ЧУТЛИВИХ КЛІТИН 
Основним проявом вірулентності вірусу є деструкція чутливих 

клітин у тканинах-мішенях і виникнення внаслідок пошкодження 
тканин фізіологічних змін в організмі. Конкретні причини, що призво-
дять до цитопатичного ефекту і загибелі клітин, розглянуто в розділі 
«Цитопатологія вірусних інфекцій». Іноді ураженню тканин сприяє 
імунна відповідь хазяїна, як це не парадоксально звучить. Наприклад, 
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при інфекційній анемії коней, африканській чумі свиней та алеутській 
хворобі норок імунні комплекси вірус – антитіло – комплемент відкла-
даються в різних тканинах, спричинюючи тяжкі патологічні зміни (це 
питання висвітлено в розд. 9 «Противірусний імунітет»). 

Із зростанням числа зруйнованих вірусом клітин порушується 
функціонування відповідних органів, що призводить до клінічного 
прояву хвороби. Проміжок часу з моменту проникнення вірусу в ор-
ганізм до появи перших клінічних симтомів захворювання назива-
ють інкубаційним періодом. Тривалість його залежить від швидко-
сті поширення збудника в організмі й досягнення чутливих клітин. 

Залежно від вірулентності вірусу та імунологічної реактивності 
організму перебіг інфекційного процесу відбувається в різних фор-
мах: осередкова, генералізована, гостра, інапаратна, латентна, хро-
нічна і повільна інфекції. Це питання розглядається в розд. «Кла-
сифікація вірусних інфекцій на рівні організму». 

ІМУННА ВІДПОВІДЬ 
Під час вірусної інфекції активізуються клітинна і гуморальна 

ланки імунної системи (це питання детально висвітлено в розд. 9 
«Противірусний імунітет»). Імунні реакції організму виявляються 
на різних стадіях патогенезу. Першим бар’єром є інгібітори і секре-
торні антитіла класу IgA, які нейтралізують вірус у місці проник-
нення (слизових оболонках респіраторного і травного каналів). Як-
що вірус долає першу лінію захисту, він проникає в найближчі тка-
нини, де відбувається його локальна репродукція та створюється 
первинний осередок інфекції. Тут розвивається місцева запальна 
реакція, активізуються імунокомпетентні клітини, функціонують 
антитіла, інгібітори, комплемент, виробляється інтерферон. Якщо 
вірус долає захисні механізми біля вхідних воріт інфекції, на шляху 
просування його до чутливих клітин активно діють інгібітори, гумо-
ральні антитіла (головним чином IgG та IgM), комплемент, який 
посилює вірусонейтралізувальну дію антитіл. Коли вірусу вдається 
досягти чутливих клітин, де відбувається його інтенсивна репроду-
кція, в організмі активно виробляється інтерферон, який індукує 
антивірусний стан у багатьох клітинах; здійснюється деструкція 
заражених клітин під дією антитіл (у кооперації з комплементом і 
кілерами), цитотоксичних Т-лімфоцитів, макрофагів. 

Якщо в організмі встигають активізуватися клітинні й гуморальні 
фактори імунітету, перш ніж будуть уражені життєво важливі органи 
і розвинуться необоротні зміни, починається видужування. У процесі 
реконвалесценції організм поступово звільняється від збудника. Про-
те після видужання вірус може тривалий час зберігатися в організмі, 
що призводить до формування вірусної персистенції. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ НА РІВНІ ОРГАНІЗМУ 
В основу класифікації вірусних інфекцій покладено чотири фак-

тори: 
1) генералізація інфекції; 
2) тривалість інфекції; 
3) прояв клінічних симптомів захворювання; 
4) виділення вірусу в навколишнє середовище. 
Усі вірусні інфекції поділяють на дві великі групи: осередкові та 

генералізовані. 
У разі осередкової інфекції патогенна дія вірусу виявляється 

біля вхідних воріт у зв’язку з його локальною репродукцією. Осере-
дкова інфекція має короткий інкубаційний період, рідко супрово-
джується вірусемією, імунітет після перехворювання нетривалий, і 
основну роль у ньому відіграють секреторні антитіла класу IgА. 
Прикладом осередкових інфекцій є грип тварин і людини, параг-
рип-3 ВРХ, ротавірусна і коронавірусна інфекції ВРХ, інфекційний 
гастроентерит свиней. 

За генералізованої інфекції вірус після короткочасного роз-
множення в місці проникнення поширюється в організмі, досягаючи 
чутливих клітин і тканин, де відбувається його основна репродук-
ція. Генералізованій інфекції властивий тривалий інкубаційний 
період, вірусемія, формування досить напруженого імунітету, провід-
на роль у якому належить антитілам класу IgG. Генералізованими 
інфекціями є, наприклад, віспа, кір, поліомієліт, сказ, хвороба Ауєс-
кі, ньюкаслська хвороба. 

Як осередкова, так і генералізована інфекції характеризуються 
двома типами взаємодії вірусу з організмом (рис. 55): 

1) короткочасне перебування збудника в організмі, що може ви-
ражатися у двох формах інфекційного процесу: гостра та інапарат-
на інфекції; 

2) тривале перебування збудника в організмі — вірусна персис-
тенція, що виявляється у трьох формах інфекційного процесу: ла-
тентна, хронічна і повільна інфекції. 
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Генералізована

Вірусна персистенція Нетривале перебування вірусу

Гостра Інапаратна Латентна Хронічна Повільна

Осередкова

Вірусна персистенція Нетривале перебування вірусу

Гостра Інапаратна Латентна Хронічна

 
Рис. 55. Класифікація вірусних інфекцій на рівні організму 

Гостра інфекція характеризується розвитком клінічних ознак 
захворювання, триває відносно короткочасно, протікає з виділенням 
вірусу в навколишнє середовище і закінчується загибеллю або ви-
дужанням. У процесі реконвалесценції вірус елімінується з організ-
му завдяки імунним механізмам, і формується імунітет різного сту-
пеня напруженості. 

Інапаратна інфекція — це безсимптомна інфекція, що супро-
воджується нетривалим перебуванням вірусу в організмі і виділен-
ням його в навколишнє середовище. Після звільнення організму від 
збудника доказом його перебування слугує поява або підвищення 
титрів специфічних антитіл у сироватці крові. 

Для правильного розуміння поняття «персистенція вірусу» 
слід уточнити, що таке тривале і нетривале перебування збудника в 
організмі. Нетривале перебування — це термін, що не перевищує 
часу знаходження вірусу в організмі за гострої інфекції, в тому чис-
лі такі періоди, як інкубаційний і неускладненого клінічного про-
яву хвороби. Тому будь-яке збереження вірусу в організмі хазяїна 
після цього терміну вважається вже як тривале перебування, тобто 
власне персистенція. Усі форми вірусної персистенції — латентна, 
хронічна і повільна інфекції — характеризуються тривалим вірусо-
носійством, яке розрізняється за механізмом, проявом і наслідками. 

Латентна інфекція — це безсимптомна персистенція вірусу, 
за якої, як правило, порушується повний цикл його репродукції й у 
клітинах хазяїна збудник персистує в дефектному стані або у ви-
гляді субвірусних структур (у тому числі ДНК-провірусу). Репродук-
ція вірусу може порушуватися на будь-якому етапі, і тоді виділення 
збудника з такої системи потребує спеціальних, часто досить склад-
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них лабораторних методів. Іноді персистенція вірусу визначається 
тільки імунологічними або молекулярно-біологічними методами. У 
разі латентної інфекції може відбуватися репродукція зрілого вірусу 
і виділення його в навколишнє середовище. 

У людей латентні інфекції можуть спричинити віруси простого 
герпесу, кору, червоної висипки, поліомієліту, кліщового енцефалі-
ту, вітряної віспи — оперізувального лишаю, імунодефіциту, онко-
генні ретровіруси. 

У ветеринарній практиці в господарствах промислового типу завда-
ють великих економічних збитків пневмоентерити телят, збудниками 
яких є віруси ПГ-3, ІРТ, РС-вірус, ВД, аденовірус, ротавірус, коронаві-
рус та ін. Ці інфекційні агенти зумовлюють у телят гострий перебіг 
хвороби зі значною загибеллю, особливо при бактеріальних усклад-
неннях, а в дорослих тварин — здебільшого латентну інфекцію. Такі 
безсимптомні вірусоносії є небезпечним джерелом збудника інфекції. 

Латентні інфекції можуть спричинити віруси класичної та афри-
канської чуми свиней, інфекційного гастроентериту свиней, хвороби 
Ауєскі, ньюкаслської хвороби, алеутської хвороби норок. Сказ може 
протікати у вигляді латентної інфекції. В європейських країнах, 
Індії, Ірані описано випадки захворювання на сказ людей, покуса-
них клінічно здоровими собаками, в слині яких було виявлено вірус. 
У країнах Латинської Америки (Бразилії, Мексиці, Аргентині) ла-
тентними носіями вірусу сказу є кажани-вампіри, які передають 
його через укуси, залишаючись клінічно здоровими. 

Під впливом будь-яких зовнішніх факторів може відбутися активі-
зація персистувального вірусу в організмі, його інтенсивна репродук-
ція, що часто призводить до розвитку гострої форми інфекційного 
процесу. Хрестоматійним прикладом слугує дуже поширена герпети-
чна інфекція людини з її довготривалою, практично довічною персис-
тенцією вірусу в чутливих гангліях трійничного нерва. Внаслідок 
переохолодження, перегрівання, сильної перевтоми, при різних за-
хворюваннях вірус простого герпесу різко активізується і спричинює 
характерні везикулярні ураження на губах і крилах носа. Активація 
персистувального вірусу в організмі може призвести до розвитку не 
тільки гострої, а й хронічної, а також повільної інфекцій. 

Хронічна інфекція — це персистенція вірусу, що супроводжу-
ється появою одного або кількох симптомів захворювання з наступ-
ним розвитком патологічного процесу впродовж тривалого часу. Пе-
ребіг хронічної інфекції характеризується ремісіями, що чергуються 
з періодами загострень (рецидивів), коли вірус виділяється в навко-
лишнє середовище. Хронічну інфекцію можуть спричинити віруси 
класичної та африканської чуми свиней, парагрипу-3 ВРХ, діареї 
ВРХ, інфекційного ринотрахеїту ВРХ, аденовірус ВРХ, чуми м’ясоїд-
них. У людини в хронічну форму може перейти гепатит В (у 6 – 15 % 
випадків), що є однією з причин первинного раку печінки. 
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Повільна інфекція — це персистенція вірусу, що характеризу-
ється багатомісячним і навіть багаторічним інкубаційним періодом, 
подальшим поступовим, прогресуючим розвитком симптомів захво-
рювання і неминуче летальним наслідком. Для повільної інфекції 
властивою є поява патологічних змін, як правило, в одному органі 
або тканинній системі. 

Збудниками повільних інфекцій можуть бути віруси, які здатні 
зумовити й інші форми інфекційного процесу. Наприклад, вірус кору 
персистує в лімфоїдній тканині і, проникнувши через гематоенцефа-
лічний бар’єр, через 1,5 – 18 років після перехворювання спричинює 
підгострий склерозивний паненцефаліт (ПСПЕ). Ця повільна інфе-
кція характеризується ураженням ЦНС і проявляється прогресуючим 
розпадом інтелекту, руховими розладами, ригідністю і завжди закін-
чується летально. При ПСПЕ в заражених нейронах виникає аборти-
вна інфекція, що супроводжується різким зниженням або навіть від-
сутністю синтезу матриксного білка, який є медіатором складання 
віріонів потомства. Наслідком цього є нагромадження в клітинах ве-
ликої кількості нуклеокапсидів вірусу кору і прогресуючий розвиток 
патологічного процесу. У патогенезі ПСПЕ відіграє роль постійна 
антигенна стимуляція імунокомпетентних клітин. Це спричинює гі-
перпродукцію антитіл, які у свою чергу нейтралізують локалізовані 
на плазмолемі вірусні антигени, чим забезпечують недоступність за-
раженої клітини для цитотоксичних Т-лімфоцитів. 

Вірус червоної висипки в разі внутрішньоутробного зараження 
плоду спричинює повільну інфекцію — вроджену червону висипку, 
що характеризується аномаліями розвитку, зокрема класичним син-
дромом — катаракта, глухота, пороки серця — та ураженням ЦНС 
(судоми, паралічі, зниження розумового розвитку, іноді до повної 
ідіотії). Тератогенна дія вірусу зумовлена насамперед пригніченням 
мітотичної активності ембріональних клітин, а також безпосереднім 
цитодеструктивним впливом (зокрема пошкодженням хромосомного 
апарату) та ураженням судин плаценти, що призводить до хроніч-
ної ішемії тканин плоду. Важливий патогенетичний аспект вро-
дженої червоної висипки — ураження імунокомпетентних клітин, 
унаслідок чого порушується клітинний імунітет. Пізнім ускладнен-
ням є прогресуючий паненцефаліт і неминуча смерть. 

Повільну інфекцію можуть спричинити вірус простого герпесу та 
аденовірус людини (типи 7 і 32) у разі внутрішньоутробного зара-
ження плоду, внаслідок чого в дітей розвивається підгострий енце-
фаліт. Результатом вертикальної передачі вірусу лімфоцитарного 
хоріоменінгіту в людини є аномалії розвитку плоду — гідроцефалія 
та хоріоретиніт (зрощення мозкових оболонок) — і неминуча заги-
бель на 2 – 3-му році життя. Відома повільна грипозна інфекція в 
мишей, яка розвивається в потомства внаслідок внутрішньоутроб-
ного зараження і характеризується прогресуючим відставанням у 
рості, порушенням координації рухів, дистрофічними змінами у 
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ЦНС, імунокомпетентних клітинах і залозах внутрішньої секреції 
та завжди закінчується летально. 

Сказ може протікати у вигляді повільної інфекції з тривалим ін-
кубаційним періодом — від 8 міс до 3 років і більше. Описані випад-
ки сказу у людей через 4 – 19 років після проведення повного курсу 
імунізації. До повільних інфекцій належать інфекційна анемія ко-
ней та алеутська хвороба норок, хоча цим захворюванням властиві 
й інші форми прояву інфекційного процесу. 

Одним з яскравим прикладів повільної інфекції є вісна-меді, що 
уражає в основному овець (рідше кіз) і проявляється у двох формах: 
менінгоенцефаліт (вісна) і хронічна прогресуюча інтерстиціальна 
пневмонія (меді). Збудник вісни-меді як типовий представник ро-
дини Retroviridae персистує в організмі у вигляді ДНК-провірусу 
(в основному неінтегрованого з клітинним геномом) у ЦНС, легенях, 
селезінці, лімфатичних вузлах, лімфоцитах крові й макрофагах. 
Після тривалого інкубаційного періоду — від 6 міс до 8 і більше ро-
ків — повільно розвиваються симптоми захворювання і через 3 – 
8 міс неминуче настає загибель. 

До повільних інфекцій належать й інші хвороби, що спричиню-
ються представниками родини Retroviridae, роду Lentivirus (від лат. 
lentis — повільний): СНІД, імунодефіцит мавп, імунодефіцит котів, 
артрит-енцефаліт кіз, легеневий аденоматоз овець, прогресуюча 
пневмонія овець. 

Збудниками вищезгаданих повільних інфекцій тварин і людини 
є класичні віруси, що належать до різних таксономічних груп і мо-
жуть зумовити й інші форми інфекційного процесу: гостру і хроніч-
ну, латентну та інапаратну інфекції. Усі ці форми інфекційного 
процесу, як із короткочасним перебуванням збудника в організмі, 
так і зумовлені вірусною персистенцією, тісно зв’язані між собою, і 
одна з них може перейти в іншу. 

Які основні механізми вірусної персистенції? Важлива роль 
у цьому належить передусім ДІ-частинкам та інтеграції геномів 
вірусу і клітини, що розглянуто в розділі «Класифікація вірусних 
інфекцій на клітинному рівні». Крім того, персистенцію субвірусних 
структур можуть спричинити ts-мутанти. Наприклад, штам S рео-
вірусу людини при інтрацеребральному зараженні новонароджених 
щурів спричинює енцефаліт із високою летальністю, а ts-мутант 
цього збудника — повільно прогресуючу гідроцефалію та неминучу 
загибель через кілька місяців після зараження. Вірусна персистен-
ція може виникнути за рахунок різних імунопатологічних реакцій 
організму. Наприклад, при інфекційній анемії коней, африканській 
чумі свиней і особливо алеутській хворобі норок нагромаджуються 
високі титри антитіл, які не здатні нейтралізувати вірус. Причиною 
вірусної персистенції може бути імунодефіцитний стан (вроджений 
чи набутий) або імунологічна толерантність, що детально висвітле-
но в розд. 9 «Противірусний імунітет». І, нарешті, при деяких інфек-
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ціях (скрейпі, куру) істотну роль у персистенції збудника відіграє 
генетичний механізм.  

Найкращою ілюстрацією повільних інфекцій людини і тварин є 
трансмісивні губкоподібні енцефалопатії (ТГЕ). Це незви-
чайна група захворювань, які супроводжуються характерними ура-
женнями ЦНС: сильно виражена вакуолізація нейронів, унаслідок 
чого мозкова тканина набуває вигляду губки (status spongiosus), 
дегенерація та випадіння нервових клітин, розростання опорної 
тканини мозку і формування амілоїдних бляшок. До ТГЕ людини 
належать куру, хвороба Крейтцфельдта – Якоба, синдром Герст-
манна – Штрейсслера – Шейнкера, аміотрофічний лейкоспонгіоз 
(хвороба Міотча), фатальне родинне безсоння, хронічна прогресую-
ча енцефалопатія дитячого віку (хвороба Альперса). У ветеринарній 
практиці відомі такі ТГЕ, як скрейпі, губкоподібна енцефалопатія 
ВРХ, трансмісивна енцефалопатія норок, губкоподібна енцефалопа-
тія котячих, хронічна виснажлива хвороба оленів і лосів, 
губкоподібна енцефалопатія зоопаркових копитних. 

Збудниками ТГЕ людини і тварин є пріони — білкові інфекційні 
частинки (від англ. protein infeсtious particle). Це паличкоподібні стру-
ктури завдовжки 100 – 200 нм і діаметром 10 – 20 нм, які складаються 
приблизно з 1000 однакових молекул низькомолекулярного білка (сіа-
логлікопротеїна з мол. масою 27 – 30 кД). У екстрактах мозку хворих 
на ТГЕ людей і тварин (у тому числі експериментально заражених) 
виявляють пучки з волокнистою структурою — скрейпіасоційовані 
фібрили (САФ), що є агрегатами «пріонових паличок» (рис. 56). 
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У складі пріонів не міститься нуклеїнових кислот. Де ж тоді 
знаходиться генетична інформація? Встановлено, що пріонний 
білок (PrP) існує у двох ізоформах (рис. 57): 

1) нормальна, або клітинна, — PrPС (prion protein cellular); 
2) аномальна, або патологічна, інфекційна, — PrPSC (prion pro-

tein scrapiе), яка здатна утворювати САФ. 
Ген пріона знаходиться в геномі клітин ссавців і продукує нор-

мальну ізоформу пріонного білка PrPС, що синтезується в багатьох 
органах і тканинах, але найбільше у ЦНС. PrPС утворюється на 
шорстких мембранах ендоплазматичної сітки і транспортується в 
секреторних везикулах на поверхню плазмолеми клітини. Під час 
транспортування відбувається процесинг PrPС. 

Нормальний пріонний білок має дуже важливе значення в життє-
діяльності організму. Він бере участь у передаванні нервових імпуль-
сів і найголовніше — відіграє визначальну роль у підтриманні так 
званих циркадних ритмів (від лат. circa — біля і dies — день), регулю-
ючи добові цикли активності та спокою в клітинах, органах і в органі-
змі загалом. Можливо, PrPС відіграє роль у процесі старіння організму. 
Накопичені впродовж багатьох років факти свідчать про те, що карти-
на патоморфологічних змін у мозковій тканині при пріонних хворобах 
людини і тварин дуже подібна до такої, яка трапляється в процесі 
старіння. На сьогоднішній день визначені нуклеотидні послідовності 
гена PrP людини, хом’яка, миші, щура, вівці та ВРХ. 

 
а                                                          б 

Рис. 56. Пріон скрейпі (Б. Філдс та ін., 1989): 
а — пріонові палички; б — скрейпіасоційовані фібрили 
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Обидві ізоформи прі-
онного білка — клітинна 
та інфекційна — мають 
абсолютно однакову амі-
нокислотну послідовність, 
а відрізняються лише за 
конфігурацією. Встановле-
но, що PrPС має 24 % α-спі-
ральних і 31 % β-склад-
частих структур, тоді як у 
PrPSС β-складчасті струк-
тури становлять 43 %, а 
α-спіральні — 30 %. Кон-
версія PrPС у PrPSС може 
відбуватися під дією ек-
зогенного інфекційного 
пріонного білка і при му-
таціях гена PrP. Усі ТГЕ 
людини і тварин є ре-
зультатом зміни конформації нормального пріонного білка. Глибокі 
конформаційні зміни PrPС є посттрансляційними, вони лежать в 
основі розмноження пріонів. 

Механізм конверсії PrPС у PrPSС виглядає так: формується ком-
плекс PrPС – PrPSС, до якого приєднується невідомий наразі білок, 
що функціонує як шаперон* і бере участь у перетворенні α-спіралей 
на β-складчасті структури. Утворений PrPSС у свою чергу з’єднується 
з наступною молекулою PrPС і перетворює її на інфекційну ізофор-
му. Оскільки в заражених клітинах синтез PrPС не змінюється, від-
бувається ланцюгова реакція, нагромаджується PrPSС, який 
спричинює дегенеративні зміни і загибель клітин. 

Пріони здатні проходити видовий бар’єр. 
Скрейпі відома в Європі впродовж понад 250 років. Вона трапля-

ється в різних країнах світу. Хвороба характеризується тривалим 
інкубаційним періодом (до 5 років), порушенням координації рухів, 
сильним свербежем, паралічами і неминучою загибеллю через кі-
лька місяців. У природних умовах можливі різні шляхи зараження: 
1) при контакті з хворими тваринами; 2) при утриманні на фермах, 
де раніше реєструвалися випадки захворювання; 3) при поїданні 
плаценти і на пасовищах, заражених плідними водами; 4) внутріш-
ньоутробно. Існує генетична схильність до хвороби. Чутливість 
овець коливається від 5 до 78 % залежно від породи. Рідко хворіють 
кози, які мають 100%-ву сприйнятливість. 

                                                      
* Шаперони — це білки, які впливають на утворення вторинної і третинної 

структури інших білків. 

 
а                                               б 

Рис. 57. Пріонний білок (F.Conen, 1996): 
а — клітинна ізоформа; б — інфекційна ізоформа 
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Трансмісивну енцефалопатію норок (ТЕН) вперше зареєстрова-
но у США в 1947 р. Норки заразилися при поїданні непроварених 
нутрощів і голів овець, інфікованих скрейпі. Хворі норки виділяють 
збудника з калом, контамінуючи ним корм. Норки можуть зарази-
тися також при укусах і канібалізмі. Інкубаційний період триває від 
5 міс до одного року. Клінічні ознаки ТЕН дуже подібні до скрейпі: 
сильна збудливість, порушення координації рухів, самопогризання і 
неминуча загибель через кілька тижнів. Обов’язковим профілактич-
ним заходом при ТЕН є ретельне проварювання субпродуктів овець 
при згодовуванні норкам. 

У 1978 і 1982 рр. у США в стадах оленів і лосів уперше описано 
хворобу, подібну до скрейпі овець, — хронічну виснажливу хворобу 
оленів і лосів. Можливо, тварини заразилися на пасовищах, конта-
мінованих збудником скрейпі. 

Губкоподібну енцефалопатію ВРХ (ГЕ ВРХ, «хворобу скажених 
корів») вперше зареєстровано в 1986 р. у Великій Британії й тільки 
в цій країні вона набула епізоотичного поширення. До кінця 1997 р. 
60 % молочних і 16 % м’ясних стад Великої Британії виявилися не-
благополучними, а до грудня 2000 р. було утилізовано (спалено) 
близько 179 тис. корів. Одиничні випадки захворювання зареєстро-
вано в 15 країнах світу (всього близько 1000 на вересень 1999 р.). 
ГЕ ВРХ оголошена як особливо небезпечна хвороба. 

Чому саме у Великій Британії з’явилася нова нозологічна фор-
ма ТГЕ? Встановлено, що причиною виникнення цієї хвороби стало 
застосування в раціоні ВРХ м’ясо-кісткового борошна, виготовленого 
з туш хворих на скрейпі овець. Важливим фактором була зміна тех-
нології виробництва м’ясо-кісткового борошна з метою підвищення 
рентабельності (зниження температури і скорочення часу обробки 
трупів). За таких умов збудник скрейпі, який характеризується ви-
сокою стійкістю, зберігся і, очевидно, подолав видовий бар’єр. Хоч за 
біологічними властивостями збудник ГЕ ВРХ відрізняється від збу-
дника скрейпі, проте не можна виключити його походження від 
якогось штаму скрейпі, який істотно змінився і стабілізувався в 
процесі адаптації до організму ВРХ. Унаслідок заборони на згодо-
вування м’ясо-кісткового борошна різко знизилася кількість випад-
ків захворювання ГЕ ВРХ. Інших шляхів передавання збудника в 
природних умовах не встановлено. 

Губкоподібну енцефалопатію описано у різних видів антилоп і 
оленів, які утримувалися в зоопарках і не контактували з великою і 
дрібною рогатою худобою. У раціон їм теж вводили м’ясо-кісткове 
борошно. Інкубаційний період при ГЕ ВРХ триває від 2,5 до 8 років. 
Клінічні ознаки дуже подібні до інших ТГЕ: боязливість, агресив-
ність, локомоторні порушення, гіперстезія, неадекватна реакція на 
звук і загибель упродовж 4 міс. 

Збудник ГЕ ВРХ здатний проходити видовий бар’єр. Описані ви-
падки губкоподібної енцефалопатії у свійських і диких котів, пум, 
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гепардів, оцелотів, тигрів та левів після вживання консервів або 
сирого м’яса хворої ВРХ. Встановлено безпосередній зв’язок між ГЕ 
ВРХ і хворобою Крейтцфельдта – Якоба в людей. Це спорадичне 
захворювання, яке поширене в цілому світі та реєструється щорічно 
з частотою 1 випадок на 1 млн. населення. Хвороба уражає людей 
віком від 30 до 70 років, характеризується тривалим інкубаційним 
періодом (від 18 міс до 20 років), локомоторними розладами, прогре-
суючим недоумством, паралічами і неминуче закінчується смертю 
через 7 – 24 міс після прояву клінічних ознак. 

 Близько 10 – 15 % випадків захворювання становлять родинні 
осередки, що генетично детерміновано, а 85 % виникають спонтан-
но, можливо, в результаті мутації гена пріона. У 1 – 5 % випадків 
хвороба розвивається як інфекційна, тобто внаслідок екзогенного 
впливу. Людина може заразитися при споживанні м’яса і головного 
мозку хворої ВРХ. Не виключається проникнення збудника ГЕ ВРХ 
через мікротравми шкіри і слизових оболонок. Певну небезпеку 
становлять фармацевтичні й косметичні препарати, виготовлені з 
тканин інфікованих тварин. Встановлено зв’язок хвороби Крейтц-
фельдта – Якоба зі споживанням продуктів харчування із свинини, 
баранини і морських молюсків. 

На особливу увагу заслуговує вивчення ризику передачі збудни-
ка хвороби Крейтцфельдта – Якоба від людини людині ятрогенним 
шляхом (1 % випадків захворювання): при трансплантації органів 
(зокрема при пересадженні рогівки ока або твердої мозкової оболон-
ки), при хірургічних операціях із використанням контамінованих 
інструментів або електродів, при гормонотерапії (ін’єкції людського 
гормону росту, одержаного з гіпофізу померлих).  

Великий інтерес становить куру — рідкісна ендемічна хвороба, 
яка трапляється лише серед папуасів племені форе в гірських ра-
йонах Нової Гвінеї. Механізм виникнення куру пов’язаний із похо-
вальним обрядом, невід’ємною частиною якого був ритуальний ка-
нібалізм як прояв трауру і поваги до померлих. Основну участь у 
цьому ритуалі брали жінки і діти, тому захворюваність серед них 
була в 4 – 5 разів вищою, ніж серед чоловіків. Зараження відбува-
лося аліментарно, а також через пошкоджену шкіру, слизову обо-
лонку носа і кон’юнктиву (під час розчленування трупів голими ру-
ками). Короткочасне прогрівання на розпечених каменях у бамбу-
кових циліндрах м’язів, головного мозку та інших внутрішніх орга-
нів померлого не інактивувало збудника, оскільки температура все-
редині циліндрів в умовах високогір’я не перевищувала +95 °С. 

Інкубаційний період при куру становить 25 – 30 років і більше. 
Хвороба характеризується ейфорією, прогресуючим порушенням ко-
ординації рухів, паралічами і неминучою смертю через 6 – 24 міс. За 
26-річний період (з 1957 по 1982 р.) від куру померло понад 2500 лю-
дей. У результаті заборони ритуального канібалізму в регіоні посту-
пово знизилася захворюваність. Якщо в 1957 р. було зареєстровано 
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220 випадків куру, то в 1966 р. — 120. Починаючи з 1980-х рр. смерт-
ність від куру різко зменшилася і становить одиничні випадки на рік, 
що дає змогу припустити повне зникнення куру найближчим часом. 

Чому на земній кулі існує єдиний ендемічний осередок куру? Мо-
жливо, спорадичний випадок хвороби Крейтцфельдта – Якоба, яка 
поширена в цілому світі, в умовах незвичайних етнічних традицій 
Нової Гвінеї дав початок унікальній епідемії. Серійні пасажі мозко-
вої тканини в людей могли призвести до зміни клінічної картини 
хвороби, а також вірулентності вихідного агента. Крім того, не ви-
ключається роль генетичного фактора. 

Синдром Герстманна – Штрейсслера – Шейнкера має клініч-
ний перебіг, подібний до куру і хвороби Крейтцфельдта – Якоба. 
Після інкубаційного періоду тривалістю 5 – 30 років розвивається 
прогресуюча атаксія, недоумство, і через 4 – 5 років настає смерть. 
Аміотрофічний лейкоспонгіоз (хвороба Міотча) характеризується 
інкубаційним періодом 3 – 14 років, прогресуючими атрофічними 
парезами скелетних м’язів, порушенням дихання спінального типу і 
закінчується летально через 2 – 3 роки. У виникненні цих ТГЕ істот-
ну роль відіграють генетичні механізми. Джерела і шляхи переда-
вання збудників інфекції поки що невідомі.  

Спадковими захворюваннями є фатальне родинне безсоння, що 
уражає членів однієї родини і супроводжується стійким порушен-
ням сну (при цьому жодні снодійні препарати не допомагають), і 
хронічна прогресуюча енцефалопатія дитячого віку (хвороба Аль-
перса), яка супроводжується головним болем, порушенням зору, 
епілепсією, ураженням печінки і підшлункової залози. 

Наведені приклади свідчать про спільність збудників ТГЕ тва-
рин і людини. Це змушує приділяти особливу увагу дослідженню 
факторів ризику зараження людей від тварин або через продукти 
харчування чи фармацевтичні препарати тваринного походження.  

? Контрольні запитання  

1. Які фактори визначають патогенез вірусних інфекцій? 2. Схаракте-
ризуйте вірусні інфекції на клітинному рівні. 3. Що таке цитопатичний 
ефект вірусу та які його причини? 4. Назвіть можливі наслідки взаємодії 
вірусу з клітиною. 5. Назвіть стадії патогенезу вірусних інфекцій на рівні 
організму. 6. Якими шляхами проникають віруси в організм? 7. Як відбува-
ється поширення вірусу в організмі? 8. Що таке тропізм вірусу і чим він 
зумовлений? 9. Схарактеризуйте вірусні інфекції на рівні організму. 
10. Назвіть основні механізми персистенції вірусів. 
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ОНКОГЕННІ ВІРУСИ 

ТРАНСФОРМАЦІЯ КЛІТИН ТА ОНКОГЕНЕЗ 
Здатність вірусів спричинювати пухлини було встановлено на 

початку ХХ ст. У 1908 р. датські дослідники В. Еллерман і О. Банг 
виявили, що лейкоз курей можна передати від хворої курки здоро-
вій за допомогою профільтрованих екстрактів лейкоцитів і сироват-
ки крові. У 1911 р. американець П. Раус представив докази вірусної 
природи щільної пухлини курей — саркоми, перещеплюючи її за 
допомогою безклітинних фільтратів. 

Ці дослідження поклали початок онковірусології, що вивчає 
онкогенні віруси. Становлення цього самостійного розділу вірусоло-
гії було пов’язане не тільки і не стільки з відкриттям нових онко-
генних вірусів, а насамперед з теоретичними дослідженнями, спря-
мованими на розуміння їхньої природи і механізму трансформації 
клітин. Одним з основоположників онковірусології та імунології пу-
хлин є всесвітньо відомий радянський вірусолог, мікробіолог та іму-
нолог, академік Л.О. Зільбер, автор вірусогенетичної теорії похо-
дження пухлин (1944 – 1961 рр.). Ця теорія ґрунтується на інтегра-
ції вірусного геному з клітинним, що детально розглянуто в розд. 6 
«Патогенез вірусних інфекцій». 

До онкогенних належать віруси, які здатні перетворювати нор-
мальну клітину на пухлинну, в тому числі й такі, що трансформу-
ють клітини лише in vitro, хоч in vivo їхній онкогенний ефект не 
виявляється. На сьогоднішній день відомо близько 200 вірусів, які 
спричинюють пухлини в хребетних (починаючи з риб і закінчуючи 
ссавцями). Вони належать до різних таксономічних груп: шести 
родин ДНК-вмісних вірусів (Adenoviridae, Poxviridae, Papilloma-
viridae, Polyomaviridae, Herpesviridae і Hepadnaviridae) та однієї 
родини РНК-вмісних (Retroviridae). За останнє десятиріччя встанов-
лено роль вірусу гепатиту С із родини Flaviviridae у виникненні ра-
ку печінки в людини. 

Трансформація клітин — це спадкові зміни її властивостей 
під впливом чужорідної генетичної інформації, в тому числі вірусної. 
Трансформовані in vitro клітини відрізняються від нормальних за 
низкою ознак. Передусім це ознаки «соціальної» поведінки, тобто вза-
ємовідносини клітин із субстратом росту і між собою. Нормальні клі-
тини починають ділитися тільки після прикріплення і розпластання 
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на твердому субстраті, і цей поділ триває до появи контакту між сусі-
дніми клітинами. Контактна інгібіція зумовлена наявністю із зовні-
шнього боку плазмолеми білка фібронектину, який утворює на клі-
тинній поверхні відносно нерухому фібрилярну сітку, зв’язану через 
плазматичну мембрану з елементами цитоскелету. Внаслідок конта-
ктної інгібіції через 2 – 5 діб на склі формується моношар клітин. 

На відміну від нормальних, трансформовані клітини здатні діли-
тися без прикріплення до твердого субстрату або сполучаються з ним 
лише відростками. Слабкий зв’язок із субстратом призводить до на-
повзання клітин одна на одну і формування багатошарових осередків 
із хаотичним розміщенням клітин. У трансформованих клітинах 
зникає білок фібронектин, унаслідок чого вони втрачають властивість 
контактної інгібіції та здатні ділитися за високої концентрації на 
склі. Трансформовані клітини розмножуються в середовищах із ни-
зьким вмістом ростових факторів (сироватки). У них спостерігається 
посилення активного транспорту деяких поживних речовин (зокрема 
цукрів), зростання анаеробного гліколізу, підвищена секреція проте-
аз або їхніх активаторів, зміна вмісту деяких циклічних нуклеотидів, 
порушення цитоскелету (системи мікрофібрил і мікротрубочок). При 
трансформації змінюється морфологія клітин (частіше вони набува-
ють округлої форми), з’являються вірусоспецифічні антигени. Багато 
ознак трансформації характерні для нормальних клітин, які ділять-
ся. Їх можна індукувати включенням у культуральне середовище ви-
сокої концентрації сироватки, обробкою клітин протеолітичними фе-
рментами та іншими факторами, які зумовлюють зміну плазматичної 
мембрани і стимулюють клітинну проліферацію. 

Важливою ознакою трансформації клітин є їхня здатність інду-
кувати пухлини після введення в організм тварин відповідного ви-
ду. Проте трансформовані in vitro клітини не завжди мають власти-
вості пухлинних клітин, тобто здатність проявляти онкогенність in 
vivo. Іноді це пов’язано з імунологічною реакцією організму. У таких 
випадках пухлинну природу трансформованих клітин можна про-
демонструвати при введенні великої кількості клітин тваринам з 
ослабленою імунологічною реактивністю (наприклад, так званим 
голим мишам або тваринам, обробленим імунодепресантами). Од-
нак і за цих умов не завжди виявляють пухлинні властивості 
трансформованих in vitro клітин. Тим більше не завжди в трансфор-
мованих клітинах з’являються ознаки злоякісного переродження — 
малігнізації: здатність до інвазивного росту і метастазування. Іс-
нує поняття «імморталізація клітин», коли клітини in vitro 
стають безсмертними, тобто перетворюються на клітинні лінії з не-
обмеженим строком життя, проте в них повністю відсутня онкоген-
ність для будь-яких видів експериментальних моделей. Хоча понят-
тя «трансформована клітина» і «пухлинна клітина» (особливо «малі-
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гнізована клітина») неідентичні, ключовий механізм трансформу-
вальної та пухлинної активності вірусів, очевидно, один і той самий. 
Пухлинна клітина — це клітина, трансформована вірусом in 
vivo, яка стійко змінила свою «соціальну» поведінку в організмі. Ви-
вчення трансформувальної активності вірусів in vitro відкриває ши-
рокі можливості для розуміння механізму їхньої пухлинної дії. 

Клітини, трансформовані онкогенним вірусом, завжди містять 
його генетичний матеріал. Про це свідчать такі ознаки: 

1) безпосереднє виявлення вірусного генетичного матеріалу за 
допомогою методу молекулярної гібридизації або в полімеразній 
ланцюговій реакції; 

2) формування інфекційних віріонів потомства або індукція цьо-
го процесу; 

3) утворення вірусоспецифічних іРНК; 
4) синтез вірусних білків.  
У трансформованих клітинах виявляють вірусний геном в інтег-

рованому стані (адено-, поліома-, герпес-, гепадна- і ретровіруси) або 
у вигляді епісом (папілома- і герпесвіруси). Інтегрований із клітин-
ною ДНК вірусний геном може бути повним (наприклад, у випадку 
недефектних штамів вірусу саркоми Рауса з родини Retroviridae, 
вірусу Епштейна – Барр із родини Herpesviridae) або дефектним 
(завжди в аденовірусів і часто в поліома-, герпес- і ретровірусів). 

Геном онкогенного вірусу не тільки присутній у трансформова-
них клітинах, а й функціонує, тобто має місце транскрипція з утво-
ренням вірусоспецифічних іРНК і трансляція із синтезом вірусних 
білків (структурних і неструктурних). У клітинах, заражених онко-
генними вірусами, можуть з’являтися неструктурні вірусні білки, 
які є показником клітинної трансформації. Це антигени Т (від лат. 
tumor — пухлина) і трансплантаційні. Т-антигени синтезуються 
на початкових стадіях репродукції онкогенних вірусів (зокрема по-
ліома-, аденовірусів, вірусу саркоми Рауса з родини Retroviridae). 
Отже, вони є ранньою ознакою процесу перетворення нормальної 
клітини на трансформовану. Трансплантаційні антигени виявля-
ють, як правило, на поверхні вже трансформованих клітин. 

Яким чином онкогенний вірус перетворює нормальну клітину 
на пухлинну? Це питання має виняткове значення не тільки для 
онкології та вірусології, а й для розуміння таких важливих аспектів 
біології, як диференціація та регуляція поділу клітин. Велику роль 
у вирішенні цієї проблеми відіграла вірусогенетична теорія похо-
дження пухлин академіка Л.О. Зільбера. 

Можна уявити собі два принципово різні механізми дії онкоген-
ного вірусу на клітину: 
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1) вірусний геном здійснює запуск процесу трансформації, проте 
не бере участі в його підтриманні (гіпотеза запуску); 

2) для виникнення і підтримання трансформованого стану клітини 
потрібна постійна присутність вірусного геному (гіпотеза присутності). 

Якщо вірна друга гіпотеза, то вірусний геном може впливати на 
клітину такими механізмами: 

1) вірусний геном включається в клітинний і займає таке поло-
ження, за якого порушується контроль клітинного поділу; функціо-
нування вірусного геному при цьому необов’язкове (гіпотеза поло-
ження); 

2) не вірусний геном, а продукти його експресії безпосередньо 
відповідають за виникнення і підтримання трансформованого стану 
клітини (гіпотеза функціонування). 

Встановлено, що для прояву трансформувальної та онкогенної ак-
тивності вірусів потрібна лише частина їхнього геному, яку називають 
трансформувальною ділянкою. Специфічні гени пухлинних вірусів, 
продукти яких безпосередньо відповідають за перетворення нормаль-
ної клітини на трансформовану і за підтримання трансформованого 
фенотипу, називають трансформувальними генами, або онкогенами. 

У РНК-вмісних ретровірусів виявлено до 35 онкогенів — v-onc. 
Усі вони мають клітинне походження. Прототипами вірусних онко-
генів є висококонсервативні клітинні гени — c-onc, які називають 
протоонкогенами (син.: клітинні онкогени, клітинні трансфор-
мувальні гени). Вони знаходяться в геномі всіх хребетних, а деякі 
виявлені в безхребетних (наприклад, у дрозофіли) і навіть дріж-
джів. Припускається участь протоонкогенів у регуляції клітинного 
поділу і диференціації. Встановлено експресію певних c-onc у різних 
ембріональних тканинах. Клітинні гени були захоплені ретровіру-
сами в процесі інтеграції ДНК-копії вірусної РНК із клітинним ге-
номом (внаслідок рекомбінації ДНК-провірусу із c-onc) і підпали під 
контроль вірусних регуляторних механізмів. Онкогени не потрібні 
для репродукції ретровірусів і можуть утрачатися (наприклад, вірус 
саркоми Рауса при втраті гена src перетворюється на вірус лімфоїд-
ного лейкозу птиці). Проте продуктами експресії онкогенів є вірусні 
трансформувальні білки (онкобілки), що відповідають за 
перетворення нормальної клітини на трансформовану. 

В онкогенних ДНК-вмісних вірусів, на відміну від ретровірусів, 
трансформувальні гени, очевидно, неклітинного походження, оскільки 
не мають гомології з протоонкогенами і не рекомбінуються з клітинною 
ДНК. Ці гени є невід’ємною частиною вірусного геному, й їхні функції 
потрібні насамперед для реплікації вірусної ДНК. Так, у поліомавіру-
сів продуктом ранньої транскрипції є Т-антиген, який не тільки 
спричинює трансформацію клітин, а й ініціює реплікацію вірусної 
ДНК. 
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Який механізм дії вірусних трансформувальних білків на клі-
тину? Вірусні онкобілки активізують або пригнічують роботу спе-
цифічних клітинних генів (протоонкогенів), які контролюють поділ і 
диференціацію клітин. Отже, трансформований фенотип клітини 
залежить від функціонування не тільки вірусного онкогена, а й пе-
вних клітинних генів. 

Клітинне походження онкогенів ретровірусів не дає змоги вважа-
ти віруси єдиним етіологічним фактором природного канцерогенезу. 
Очевидно, найуніверсальнішим патогенетичним механізмом канце-
рогенезу є порушення роботи клітинних генів, які відповідають за 
регуляцію «соціальної» поведінки клітин. Вивчення онкогенів ретро-
вірусів дало змогу ідентифікувати клітинні онкогени людини і бага-
тьох видів еукаріотів. Змінена експресія с-onc вносить свій вклад у 
патогенез різноманітних злоякісних пухлин тварин і людини. 

Клітинні онкогени можуть активізуватися внаслідок крапкових 
мутацій або ампліфікації (посиленої транскрипції), пов’язаної із 
сильним промотором. Клітинні онкогени — це змінені варіанти но-
рмальних генів; вони ідентифіковані в багатьох пухлинах тварин і 
людини. Можливо, що виявлені в складі ретровірусів онкогени (до 
35) є основною частиною трансформувальних генів хребетних. 

Важливу роль у канцерогенезі (в тому числі вірусному) відіграють 
клітинні гени-супресори. Продукти їхньої експресії беруть участь у 
негативному контролі клітинного поділу і тим самим пригнічують 
трансформацію нормальної клітини в пухлинну. Нині відомо близько 
10 генів-супресорів. Якщо вони нормально функціонують, клітина 
дуже стійка до різноманітних канцерогенних факторів. У більшості 
спонтанних пухлин людини гени-супресори або відсутні внаслідок 
делеції відповідної ділянки геному, або не функціонують через по-
шкодження їхніх регуляторних елементів, або в результаті мутації 
експресують функціонально неповноцінний білок. 

Яким чином онкогенні віруси справляються з клітинними 
генами-супресорами? З’ясовано, що продукти трансформувальних 
генів ДНК-вмісних вірусів можуть виключати гени-супресори не 
генетичними (делеції, мутації), а епігенетичними механізмами. 

Обов’язковою умовою вірус-індукованої трансформації клітини є 
хронічна інфекція, за якої життєздатність клітини не порушується і 
синтезуються вірусні трансформувальні білки — продукти вірусних 
онкогенів. Для того, щоб трансформація набула стійкого характеру, 
вірусний онкоген повинен закріпитися в клітині та постійно функ-
ціонувати з утворенням специфічної іРНК і відповідного онкобілка. 
Найкращий механізм закріплення v-onc у клітині — інтеграція ві-
русного і клітинного геномів. 

Отже, найхарактернішою (проте не єдиною) формою інфекційно-
го процесу, що призводить до трансформації клітини, є хронічна 
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інтеграційна інфекція (абортивна або продуктивна), за якої вірус-
ний геном ковалентно зв’язаний із геномом клітини. 

Канцерогенез — це складний багатоступеневий процес, пов’яза-
ний з активацією вірусних або клітинних онкогенів та інактивацією 
генів-супресорів. Як показали дослідження in vitro, першим етапом 
злоякісного переродження клітин є імморталізація, коли первинні 
клітини культури перетворюються на клітинні лінії з необмеженим 
строком життя. Імморталізація запобігає запрограмованому старін-
ню первинних клітин, яке в нормі відбувається в клітинній культу-
рі. На другому етапі виникає трансформація клітини з індукцією 
повного набору характерних фенотипових змін. Властивості клітин, 
які трансформовані in vitro та in vivo, далеко не завжди збігаються. 
Завершальний етап канцерогенезу — малігнізація, тобто злоякісне 
переродження трансформованих клітин. 

Властивості клітин, що трансформовані одним і тим самим віру-
сом, широко варіюють. Це залежить не тільки від особливостей віру-
су і клітин, а й умов, за яких відбувається відбір трансформованих 
клітин. Поки що немає точних критеріїв, окрім досліду на тваринах, 
які дали б змогу оцінити малігнізацію трансформованих клітин. 
Так, ембріональні клітини миші, заражені вірусом саркоми Рауса, 
при введенні в організм сингенних мишей* індукують злоякісні пу-
хлини. Ті самі клітини при культивуванні in vitro впродовж кількох 
тижнів набувають ознак трансформованих і втрачають онкогенні 
потенції. Очевидно, у вихідній зараженій клітинній популяції міс-
тилися трансформовані клітини, здатні до росту in vivo. У процесі 
культивування вони були витіснені трансформованими клітинами, 
пристосованими до росту in vitro. Цей приклад засвідчує важливість 
умов відбору варіантів трансформованих клітин для прояву в них 
здатності до злоякісного переродження. 

Наведемо приклади природного вірус-індукованого канцерогенезу. 
Віруси лейкозу Раушера і пухлин молочних залоз мишей із родини 
Retroviridae на першому етапі спричинюють інтенсивну проліферацію 
певних клітин (еритробласти при лейкозі Раушера і клітини молочної 
залози при раку цього органа). Трансформовані клітини не є злоякіс-
ними: вони не здатні до інвазивного росту і метастазування. Проте на 
другому етапі окремі трансформовані клітини малігнізуються і дають 
початок злоякісній пухлині. Роль вірусів на другому етапі, очевидно, 
неістотна, а має місце мутація певних клітинних генів. 

Подібна ситуація спостерігається стосовно вірусу папіломи Шоупа з 
родини Papillomaviridae. На першому етапі вірус індукує в диких аме-
риканських кролів доброякісні пухлини шкіри. На другому етапі, який 
                                                      

* Сингенні миші — це ідентичні близнята, що розвиваються з однієї заплідненої 
яйцеклітини, або тварини, які належать до однієї генетично чистої лінії. 
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настає не завжди (у 25 % випадків), відбувається малігнізація клітин, і 
папілома перетворюється на карциному. Вірус Епштейна-Барр із ро-
дини Herpesviridae спочатку спричинює в людини трансформацію лі-
мфоцитів, а пізніше — малігнізацію трансформованих клітин, що при-
зводить до розвитку лімфоми Беркітта або назофарингеальної карци-
номи. Високоонкогенні адено-, поліомавіруси, вірус саркоми Рауса (з 
родини Retroviridae) здатні відразу надати злоякісного неопластичного 
потенціалу принаймні частині трансформованих клітин. 

Різна роль вірусів у малігнізації трансформованих ними клітин, 
очевидно, залежить від властивостей вірусних онкогенів. За здатні-
стю брати участь у малігнізації клітин онкогенні віруси можна по-
ділити на три групи: 

1) віруси, які спричинюють малігнізацію клітин (високоонкогенні 
аденовіруси груп А і В, поліомавіруси, вірус саркоми Рауса з родини 
Retroviridae); 

2) віруси, які безпосередньо не малігнізують клітини, але ство-
рюють ґрунт для цього процесу: в організмі нагромаджується попу-
ляція трансформованих клітин, серед яких виникають (незалежно 
від вірусу) поодинокі малігнізовані клітини (папілома-, герпесвіру-
си, віруси лейкозу Раушера і пухлин молочних залоз мишей із ро-
дини Retroviridae); 

3) віруси, які трансформують клітини тільки in vitro (аденовіруси 
груп С, D, E і F). 

Отже, малігнізація клітин може бути окремим випадком вірус-
індукованої трансформації або виникає як незалежна від вірусу 
зміна трансформованої клітини. Віруси не можуть розглядатися як 
єдина універсальна причина пухлин. Проте вивчення вірусного кан-
церогенезу дуже важливе для розуміння механізму перетворення 
нормальної клітини на пухлинну. Подальше дослідження молеку-
лярних і клітинних механізмів вірус-індукованої трансформації є 
важливим завданням онковірусології. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОНКОГЕННИХ ВІРУСІВ 
Онкогенні аденовіруси. До них належать аденовіруси людини 

(51 тип, що поділяється на шість груп: A, B, C, D, E і F), ВРХ (10 ти-
пів), овець (6 типів), кіз (2 типи), свиней (5 типів), коней (2 типи), 
собак (2 типи), мавп (27 типів), мишей (2 типи), землерийок, морсь-
ких свинок, птахів (курей — 11 типів, індиків — 2 типи, гусей — 3 
типи, качок — 2 типи, голубів). 

Усі відомі аденовіруси людини здатні трансформувати клітини 
гризунів in vitro. Але лише представники груп А, В і D спричинюють 
пухлини в новонароджених сірійських хом’ячків, які є однією з най-
кращих моделей для встановлення онкогенності вірусів. Високоонко-
генними є віруси групи А (типи 12, 18, 31). При інокуляції в достатній 
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дозі (105 – 107 БТО) хом’ячкам підшкірно, внутрішньолегенево або 
інтрацеребрально вони індукують утворення сарком практично в 100 % 
випадків упродовж 1 – 4 міс. Ці віруси спричинюють пухлини і в ін-
ших видів лабораторних тварин (щурів, мишей). Слабкоонкогенні 
аденовіруси групи В і D індукують утворення пухлин у незначної кі-
лькості тварин через 4 – 18 міс після зараження. Онкогенний ефект 
знаходиться в прямій залежності від дози введеного вірусу і обернено 
пропорційний віку лабораторних тварин. Виділити вірус із пухлин не 
вдається. Індуковані аденовірусами пухлини трансплантабельні та 
формують стабільні клітинні лінії з необмеженим строком життя й 
онкогенною активністю для хом’ячків. 

Онкогенні потенції аденовірусів людини щодо лабораторних тва-
рин залежать від вмісту ГЦ-пар у вірусній ДНК. Так, у високоонко-
генних вірусів на ГЦ-пари припадає 48 – 79%, слабоонкогенних — 
50 – 52 %, неонкогенних — 57 – 61 %. Трансформація клітин зумов-
лена інтеграцією вірусної ДНК із клітинним геномом. Трансформу-
вальні гени аденовірусів людини становлять 11 – 14 % його величи-
ни, причому в межах груп вони дуже подібні. Трансформовані in 
vivo та in vitro клітини продукують Т- і трансплантаційний антиге-
ни. Ідентифіковано три Т-антигени аденовірусів, які потрібні для 
повної трансформації клітин. 

З аденовірусів тварин високоонкогенними для хом’ячків є аденові-
рус африканських зелених мавп SA7 (штам С8) і аденовірус ВРХ тип 3. 

Немає жодних доказів участі аденовірусів у виникненні пухлин у 
природних хазяїв, у тому числі людини. Тривалий пошук трансфор-
мувальних генів аденовірусів у ДНК пухлинних клітин людей, хво-
рих на рак, за допомогою високочутливого методу молекулярної 
гібридизації закінчився безрезультатно. 

Онкогенні поксвіруси. До них належать: вірус міксоматозу 
кролів, віруси фіброми кролів, зайців і білок, вірус пухлин мавп 
Яба, вірус контагіозного молюска. Усі ці віруси спричинюють у своїх 
природних хазяїв доброякісні пухлини з коротким інкубаційним 
періодом (1 – 2 тижні). Це зазвичай: 1) фіброми, які складаються 
головним чином із фіброзної сполучної тканини (віруси фіброми 
кролів, зайців і білок); 2) фібромоподібні вузлики (вірус міксоматозу 
кролів); 3) гістіоцитоми (вірус пухлин мавп Яба); 4) пухлинні розро-
стання епітелію (вірус контагіозного молюска). 

Контагіозний молюск — це доброякісне пухлинне шкірне захво-
рювання людини, яке дуже поширене на островах Тихого океану (в 
5 % населення). На шкірі (частіше в ділянці геніталій) з’являються 
еритематозні вузлики з перламутровим відтінком. 

Міксоматоз кролів може завдати кролівництву великих економіч-
них збитків, пов’язаних із масовою загибеллю тварин (до 100 %). У 
деяких країнах (Австралії, Франції) вірус спеціально використову-
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вався для знищення диких кролів, які становили загрозу посівам та 
окультуреним пасовищам. 

Механізм трансформувальної дії поксвірусів невідомий. Можли-
во, вони, на відміну від інших онкогенних вірусів, закріплюються в 
клітині не шляхом інтеграції їхнього геному з клітинним, а через 
постійне нагромадження в цитоплазмі заражених клітин вірусоспе-
цифічних компонентів (у тому числі вірусного генетичного матеріа-
лу). При цьому забезпечується передавання інфікованого стану в 
дочірні клітини. Існує припущення, що всі представники родини 
Poxviridae здатні індукувати проліферацію заражених клітин. Про-
те більшість із них зумовлюють швидку деструкцію клітин, тоді як 
онкогенні поксвіруси характеризуються менш інтенсивною репро-
дукцією й різко зниженою цитолітичною властивістю. 

Онкогенні папіломавіруси. До них належать віруси папіломи 
людини (63 типи), ВРХ (6 типів), овець, кіз, свиней, коней, собак, 
котів, мавп, кролів, щурів, хом’яків, лосів, оленів. 

Папіломавіруси спричинюють у своїх природних хазяїв доброякі-
сні пухлини епітелію (часом із захопленням фіброзної сполучної 
тканини), які можуть перероджуватися на злоякісні. З папіломаві-
русів тварин до розвитку раку у своїх природних хазяїв причетні 
три види: віруси папіломи ВРХ тип 4, кролів і багатососкового щура 
Mastomys natalensis. 

Вірус папіломи ВРХ тип 4 індукує рак травного каналу і сечового 
міхура, але тільки у тих тварин, які живляться папороттю, що 
містить канцероген. Віруси папіломи ВРХ типи 1 і 2 спричинюють 
пухлини в експериментальних умовах у телят, мишей, кролів, пи-
щухи і хом’ячків. У коней типи 1 і 2 спричинюють фібросаркому, 
причому не тільки в експерименті, а й, можливо, в природних умо-
вах. 

Вірус папіломи Шоупа спричинює в диких американських кролів 
пухлини, які частіше переживають зворотний розвиток, але у 25 % 
випадків перероджуються на карциноми. В експерименті цим віру-
сом вдається заразити свійських кролів, при цьому в 75 % випадків 
папіломи шкіри злоякісно перероджуються. 

Вірус папіломи багатососкового щура Mastomys natalensis спри-
чинює в природних умовах рак шкіри. 

В експерименті злоякісні пухлини в новонароджених хом’ячків 
індукують віруси папіломи овець, лосів та оленів. 

Папіломавіруси людини спричинюють підошовні бородавки, бо-
родавки на руках, плоскі бородавки, так звані папіломи м’ясників, 
гострокінцеві кондиломи (генітальні бородавки), папіломи гортані, 
осередкову гіперплазію порожнини рота і бородавчасту епідермоди-
сплазію. Є вагомі докази участі папіломавірусів людини в етіології 
аногенітального раку. Встановлено, що типи 6, 10, 11, 16 і 18 спри-
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чинюють рак шийки матки, а тип 10 — рак зовнішніх статевих ор-
ганів у жінок. ДНК папіломавірусів виявляють у 35 – 50 % випадків 
раку шийки матки (за даними деяких фахівців — понад 95 %) і 25 % 
випадків раку зовнішніх статевих органів. Генітальні бородавки в 
жінок у 5 % випадків перероджуються на карциноми. Кондиломи 
прямої кишки теж можуть перетворитися на карциноми. 

Бородавчаста епідермодисплазія, що супроводжується дисемінацією 
папілом, у третини хворих перероджується на плоскоклітинний рак. 
Розвиток раку пов’язаний із папіломавірусами типів 5, 8, 9 і 10. Тип 30 
спричинює плоскоклітинну карциному гортані. Можливо, папіломаві-
руси беруть участь у виникненні плоскоклітинних карцином стравохо-
ду, язика і дихальних шляхів людини. Припускається, що близько 
10 % злоякісних пухлин людини мають папіломавірусну етіологію. 

Механізм трансформувальної дії папіломавірусів досліджений 
недостатньо. Немає чутливої культури клітин, на якій можна було б 
вивчати процес репродукції папіломавірусів. Виявлена трансфор-
мувальна активність in vitro вірусів папіломи ВРХ типів 1 і 2 щодо 
клітин ембріонів ВРХ, хом’яків і мишей. На відміну від більшості 
онкогенних ДНК-вмісних вірусів, папіломавіруси не вбудовують 
свій геном у ДНК клітини. Їхня кільцева дволанцюгова ДНК прису-
тня в трансформованих клітинах у вигляді епісом. Реплікацію віру-
сного геному регулює стан диференціації клітини-хазяїна. Експре-
сується лише та частина вірусного геному, яка містить трансформу-
вальні гени. У трансформованих базальних клітинах епідермісу, які 
проліферують із виникненням папілом, віріони потомства або 
взагалі не формуються, або утворюються в невеликій кількості. 

Онкогенні поліомавіруси. До них належать поліомавіруси 
людини (BK і JC), мавп (SV40) і мишей. Вони легко трансформують 
клітини in vitro та індукують різноманітні пухлини в лабораторних 
тварин, але не спричинюють рак у своїх природних хазяїв. Поліо-
мавіруси людини і мавп у новонароджених хом’ячків через 3 – 9 міс 
після підшкірного введення спричиняють утворення сарком. Вірус 
поліоми мишей індукує впродовж кількох місяців пухлини в ново-
народжених хом’ячків, мишей, щурів, морських свинок і кролів 
(саркоми, аденокарциноми, карциноми наднирників, фіброми, кіст-
кові пухлини та ін.). До трансформувальної дії поліомавірусів чут-
ливий широкий спектр клітинних культур (клітини хом’яка, миші, 
щура, кроля, ВРХ, свині, мавпи, людини). Трансформовані клітини 
легко стають перещеплюваними і можуть зумовити утворення пух-
лин у лабораторних тварин. Трансформація клітин поліомавіруса-
ми зумовлена інтеграцією вірусного геному з клітинним. У транс-
формованих клітинах виявляють Т- і трансплантаційні антигени. 
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Онкогенні герпесвіруси. До них належать: віруси простого гер-
песу людини (типи 1 і 2), цитомегаловірус людини, вірус саркоми 
Капоші, вірус Епштейна – Барр, герпесвіруси коней (типи 1, 2 і 3), 
вірус хвороби Марека, герпесвірус морських свинок, вірус Люкке 
(герпесвірус жаб), герпесвірус американських жорсткошерстних 
кролів, герпесвіруси павіанів, білячих і павукоподібних мавп. 

Онкогенні герпесвіруси здатні трансформувати лімфоцити in vitro 
та індукувати лімфоїдні пухлини в природних хазяїв. Так, вірус хво-
роби Марека спричинює в курей Т-клітинну лімфому; в трансформо-
ваних Т-лімфоцитах in vivo та in vitro виявляють від 20 до 130 копій 
вірусного геному на одну клітину. Герпесвірус американських жорстко-
шерстних кролів індукує лімфоми, а герпесвірус морських свинок — 
лімфоцитарну лейкемію. Герпесвіруси павіанів, білячих і павукопо-
дібних мавп спричинюють лімфоми в деяких видів південноамери-
канських мавп (зокрема мармозеток), але для своїх природних хазяїв 
вони непатогенні. У трансформованих клітинних лініях на клітину 
припадає від 4 до 300 копій вірусної ДНК у вигляді епісом. Герпесві-
руси коней типи 1, 2 і 3 здатні трансформувати клітини лише in vitro, 
причому ДНК вірусу типу 1 інтегрує з клітинним геномом. 

Герпесвіруси можуть трансформувати не тільки лімфоцити, а й 
епітеліальні клітини і фібробласти. Так, вірус Люкке спричинює 
аденокарциному нирок в американських леопардових жаб. Вірус 
простого герпесу типи 1 і 2 та цитомегаловірус людини трансфор-
мують in vitro фібробласти ембріона хом’яка. При цьому отримано 
клітинні лінії, які виявляють онкогенність для хом’ячків. З транс-
формованих клітин легко отримують перещеплювані лінії фіброб-
ластоїдних клітин. 

Серед герпесвірусів людини інтерес становить вірус Епштейна – 
Барр. Він уражає В-лімфоцити і бере участь у виникненні таких 
злоякісних захворювань людини, як лімфома Беркітта в африкан-
ських дітей, карцинома носоглотки в китайців та імунобластоїдна 
лімфома кісткового мозку. У пухлинних клітинах виявляють чис-
ленні копії вірусної ДНК у вигляді епісом і в інтегрованому стані. 
Зокрема, при лімфомі Беркітта (яка локалізується найчастіше у 
верхній щелепі, нирках, яєчниках, шлунку, підшлунковій залозі, 
лімфатичних вузлах і головному мозку) на одну клітину припадає 
до 45 копій вірусного геному. У виникненні цих хвороб поряд із ві-
русом беруть участь й інші чинники. Так, у розвитку лімфоми Бер-
кітта важлива роль належить експресії клітинного онкогена. Крім 
того, істотне значення має імунодепресивний вплив збудника маля-
рії, білкового голодування і, можливо, генетичний фактор. Назофа-
рингеальна карцинома, що трапляється серед дорослих китайців 
Південно-Східної Азії, зумовлена, очевидно, такими факторами, як 
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генетичними і навколишнього середовища. Кофактором при імуно-
бластоїдній лімфомі є імунодефіцит. 

Вірус Епштейна – Барр спричинює також інфекційний мононук-
леоз, який деякі фахівці розглядають як доброякісне пухлинне за-
хворювання. Клітини крові (моноцити, лімфоцити) людей, що пере-
хворіли на інфекційний мононуклеоз, добре ростуть in vitro як пе-
рещеплювані лінії, на відміну від аналогічних клітин здорових осіб. 

Цитомегаловірус людини, можливо, є причиною раку простати, 
товстої кишки і шийки матки. У пухлинних клітинах виявляють по 
0,2 – 6 копій інтегрованої ДНК. Проте цитомегаловірус має надзви-
чайне поширення, його виявляють і в нормальних тканинах. Тому 
поки що незрозуміло, чи саме цей вірус спричинює трансформацію 
клітин, чи він є лише кофактором. 

Вірус простого герпесу людини тип 2, можливо, має відношення 
до виникнення раку шийки матки. Хоча в пухлинній тканині рідко 
виявляють вірусну ДНК, проте в 35 – 67 % хворих встановлена віру-
сна іРНК. Можливо, вірус простого герпесу людини тип 2 потрібен 
тільки для ініціації пухлини, а не для підтримання пухлинного ро-
сту. Як показали серологічні дослідження, немає жодної різниці в 
титрі специфічних антитіл до вірусу простого герпесу у хворих із 
неоплазією шийки матки і здорових жінок. 

Вірус саркоми Капоші спричинює пігментну саркому шкіри в 
людей на фоні ослабленого клітинного імунітету, наприклад, у хво-
рих на СНІД. 

Онкогенні гепаднавіруси. До них належать віруси гепатиту В 
людини, лісових бабаків і качок, які спричинюють рак печінки у 
своїх природних хазяїв. 

Вірус гепатиту В має значне поширення в людській популяції: 
близько 5% людей є довічними вірусоносіями. Гепатоцелюлярна 
карцинома людини — одне з найпоширеніших злоякісних захворю-
вань у світі. У Південно-Східній Азії вона становить до 20 % усіх 
злоякісних пухлин і посідає перше місце як причина смерті від он-
кологічних захворювань. Головну роль в її етіології відіграє вірус 
гепатиту В, а кофакторами є алкоголь та афлотоксини. Серед носіїв 
вірусу гепатиту В гепатома трапляється у 223 рази частіше. Пухли-
ни з’являються в середньому через 35 років після зараження, як 
правило, на фоні хронічного гепатиту. У 60 – 90 % хворих на гепа-
тому виявляють супутній цироз. 

Механізм онкогенної дії вірусу гепатиту В не з’ясований. Пух-
линні клітини звичайно містять вірусну ДНК в інтегрованому стані. 
Проте інтеграція вірусного геному з клітинним відбувається при 
гострій і хронічній формах гепатиту. Інтегрована вірусна ДНК тра-
пляється в значно меншій кількості (< 1 копії на клітину), ніж віль-
на ДНК (> 500 копій на клітину). 
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Інтеграцію вірусного геному з клітинним відмічають і у випадку 
вірусу гепатиту В лісових бабаків, який індукує у своїх природних 
хазяїв гепатоми частіше, ніж вірус гепатиту В людини. У неволі 
гепатома розвивається впродовж року приблизно в третини зараже-
них тварин, причому ніколи не супроводжується цирозом. 

Вірус гепатиту В качок, можливо, спричинює рак печінки у своїх 
природних хазяїв, але вірусної ДНК у пухлинних клітинах поки що 
не виявлено.  

Онкогенні ретровіруси. До них належать: Т-лімфотропні віру-
си приматів 1 і 2 (людини і мавп) та 3 (мавп); віруси лейкозу ВРХ, 
саркоми і лейкозу котів, саркоми шерстистих павукоподібних мавп, 
лейкозу гібонів, лейкозу і саркоми мишей, пухлини молочних залоз 
мишей; віруси лімфоїдного лейкозу, саркоми, еритробластозу, рети-
кулоендотеліозу, мієлобластозу, мієлоцитоматозу і карциноми пти-
ці; онковіруси типу С свиней і морських свинок; віруси лангурів і 
Мезон – Пфайзера мавп, ретровіруси білячих мавп і гадюк, вірус 
аденокарциноми легень овець. 

Онкогенні ретровіруси досить поширені в природі. Вони знайдені 
в усіх хребетних, у яких їх шукали, в тому числі у людини. Найкраще 
досліджені ретровіруси птахів і мишей. Незважаючи на значне 
поширення, кожен конкретний ретровірус виділяють від тварини пе-
вного виду, хоча описані випадки міжвидового передавання збудни-
ка. Ця видова специфічність характерна і для тих ретровірусів, які в 
експериментальних умовах можуть заражати організми інших видів. 

Для більшості ретровірусів властива висока специфічність щодо 
клітин хазяїна. За здатністю заражати клітини різного походження 
ретровіруси поділяються на три групи: 

1) екотропні (від лат. eco — дім), які інфікують лише клітини 
природного хазяїна і близькоспоріднених видів; 

2) ксенотропні (від лат. xeno — чужий), які погано розмножу-
ються в клітинах природного хазяїна, але добре репродукуються в 
клітинах інших видів тварин; 

3) амфотропні (від лат. ampho — подвійний), які розмножуються 
в клітинах як природного хазяїна, так і інших видів. 

Ретровірусам властивий унікальний спосіб реплікації, що вклю-
чає синтез ДНК-провірусу на матриці віріонної РНК та інтеграцію 
його з клітинним геномом. Звичайно в зараженій клітині виявля-
ють 1 – 4 копії провірусної ДНК, хоча іноді їхня кількість вимірю-
ється десятками. Інтегрований ДНК-провірус функціонує як зви-
чайні клітинні гени і передається дочірнім клітинам за законом 
Менделя. Тривала експресія вірусних генів, як правило, не супро-
воджується цитопатичним ефектом, оскільки більшість ретровірусів 
не спричинює загибелі клітин, а спричинює хронічну інфекцію. При 
ретровірусній інфекції або посилюється клітинна проліферація, або 
не виявляють жодних змін характеру росту клітин. 
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Розрізняють екзогенні та ендогенні ретровіруси. Екзогенні ретрові-
руси поширюються як звичайні інфекційні агенти горизонтально (кон-
тактно або через молоко) чи вертикально (внутрішньоутробне зара-
ження ембріона). За спектром хазяїв вони є екотропними або амфотро-
пними. Ендогенні ретровіруси поширюються тільки вертикально гене-
тичним шляхом, якщо інтеграція ДНК-провірусу відбулася в геном 
гермінальних клітин, з яких формуються яйцеклітини і сперматозоїди. 

Таким чином, ендогенні ретровіруси знаходяться в складі клі-
тинного геному своїх природних хазяїв від народження і передають-
ся потомкам за спадковістю як звичайні клітинні гени. Ендогенні 
ретровіруси строго підкоряються клітинним контролюючим механі-
змам. У природних умовах більшість ендогенних ретровірусів зна-
ходиться в «мовчазному» стані. Це виробилося в процесі еволюції 
взаємовідносин ендогенних вірусів з організмом хазяїна, яка, оче-
видно, відбувалася в напрямку обмеження неконтрольованої репро-
дукції вірусу і набуття ним нормальних функцій, корисних для ор-
ганізму. Якби ендогенний вірус приносив шкоду своєму хазяїну, по-
гіршуючи його виживання, це призвело б до зникнення заражених 
індивідів, і вірус не зміг би зберегтися в природі. Якби вірусні гени 
не виконували корисної для організму функції, вони теж були б 
знищені в результаті спонтанного мутаційного процесу. Очевидно, в 
наш час в інфекційній формі збереглися лише такі ендогенні віру-
си, функціонування генетичного матеріалу яких було корисним для 
організму. Хазяї-вірусоносії отримали перевагу, пов’язану із захис-
том організму від зараження спорідненим екзогенним вірусом. 

Хоча роль ендогенних вірусів у нормальних клітинних процесах 
ще не встановлено, не виключається їхня участь у диференціюванні 
клітин (зокрема лімфоїдних). Якщо це так, то в організмі повинні 
скластися захисні механізми, які обмежують спонтанну репродук-
цію ендогенного вірусу. Ендогенні ретровіруси за спектром хазяїв 
зазвичай ксенотропні або екотропні. Вони або взагалі не можуть 
розмножуватися в клітинах тварин даного виду, або погано репро-
дукуються в клітинах конкретного індивіда, хоча здатні інфікувати 
клітини інших індивідів даного виду. Іноді репродукція ендогенно-
го вірусу відбувається, але йому «заборонено» заражати певний вид 
клітин (наприклад, Т-лімфоцити). 

Внаслідок своїх особливостей ендогенні ретровіруси обмежені 
одним видом тварин та еволюціонують разом з ним. При цьому ві-
русний генетичний матеріал змінюється швидше внаслідок мута-
ційного процесу, ніж весь інший генетичний матеріал клітини. Це 
призводить до існування в клітинному геномі дефектних ендоген-
них провірусів, які частково або повністю нездатні виконувати віру-
сні функції. Можна припустити, що в процесі еволюції ретровіруси 
багаторазово вторгалися в геном гермінальних клітин хребетних, 
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але лише зрідка закріплялися у формі повного провірусу. 
Активація ендогенного ретровірусу внаслідок спонтанних мутацій 

або під впливом різних індукувальних факторів (іонізуюче випромі-
нювання, канцероген) може призвести до малігнізації клітин. У лю-
дини поки що не виявлено біологічної активності ендогенних вірусів. 

У складі геному ретровірусів містяться три гени, необхідні для 
реплікації: gag, pol, env. Цілісність цих реплікативних генів не є 
обов’язковою умовою експресії ДНК-провірусу. Серед ретровірусів 
значно поширені дефектні за реплікацією віруси, що втратили один 
або більше реплікативних генів. Дефектний геном може бути 
врятований за допомогою повноцінного вірусу-помічника, який по-
стачає дефектному партнеру продукти пошкоджених генів. При 
цьому дефектний РНК-геном «одягається» недефектними білками, 
що кодуються близькоспорідненим вірусом-помічником (фенотипове 
змішування). У багатьох онкогенних ретровірусів, окрім 
реплікативних генів, є ще один ген — онкоген v-onc, який 
відповідальний за трансформацію клітин. Переважна більшість ре-
тровірусів мають повноцінні гени gag, pol, env і не несуть гена v-onc, 
тобто такі віруси є компетентними за реплікацією, але дефектними 
за трансформацією. І навпаки, майже всі онкогенні ретровіруси, що 
містять ген v-onc і здатні зумовити трансформацію клітин, дефектні 
за реплікацією та виділяються в комплексі з вірусами-помічниками. 
Віруси, які мають ген v-onc, називаються трансформувальними (ві-
руси гострих лейкозів ІІ типу і сарком). 

За онкогенною активністю ретровіруси поділяють на п’ять груп. 
1. Неонкогенні віруси. До них належать більшість ендогенних ві-

русів (як повноцінних, так і дефектних), які захищають організм від 
інфекції онкогенними вірусами. Неонкогенні ретровіруси можуть 
набувати онкогенних властивостей унаслідок рекомбінацій або рід-
ше — мутацій у ділянці реплікативних генів (особливо env). 

2. Віруси лімфоїдних лейкозів. Це слабкоонкогенні віруси, які 
репродукуються в культурі клітин без видимих наслідків, а в певної 
частини чутливих тварин після тривалого інкубаційного періоду 
(від кількох місяців до року) спричинюють лейкоз. Ці віруси зазви-
чай недефектні за реплікацією і не містять гена v-onc. 

3. Віруси гострих лейкозів І типу. До них належать віруси із се-
редньою і сильною онкогенною потенцією (як повноцінні, так і де-
фектні). Ці віруси трансформують in vitro різні клітини (крім фібро-
бластів) і в значної частини (до 100 %) чутливих тварин після корот-
кого або середнього інкубаційного періоду (від 2 тижнів до кількох 
місяців) спричинюють різні лейкози (лімфоїдний, мієлоїдний та ін.). 
Ці віруси не мають у своєму складі гена v-onc. Типові представни-
ки — Т-лімфотропні віруси людини і мавп, вірус лейкозу ВРХ. 

4. Віруси гострих лейкозів ІІ типу. Це високоонкогенні віруси, 
які трансформують in vitro фібробласти та інші типи клітин і майже 
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в 100 % чутливих тварин спричинюють різні лейкози після коротко-
го інкубаційного періоду (кілька тижнів). Усі віруси цієї групи де-
фектні за реплікацією і містять ген v-onc. Типовий представник — 
вірус мієлоцитоматозу птиці. 

5. Віруси сарком. Це високоонкогенні віруси, які трансформують 
in vitro фібробласти і практично у всіх чутливих тварин спричиню-
ють після короткого інкубаційного періоду (кілька тижнів) різні ви-
ди неоплазій, в основному саркоми. Усі віруси цієї групи дефектні 
за реплікацією (за винятком вірусу саркоми Рауса) і містять ген 
v-onc. Типові представники — віруси саркоми птиці, мишей, котів, 
шерстистих павукоподібних мавп. 

 

? Контрольні запитання  

1. Що таке імморталізація, трансформація та малігнізація клітин? 
2. Назвіть основні механізми онкогенної дії вірусу на клітину. 3. Схаракте-
ризуйте онкогенні віруси. 
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ЕКОЛОГІЯ ВІРУСІВ ТА ЕПІЗООТОЛОГІЯ 
ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ 

 
 
Екологія вірусів вивчає їхні взаємозв’язки з навколишнім сере-

довищем у всій його різноманітності та наслідки цих взаємовідно-
син як для вірусів, так і для довкілля, в тому числі людину і тварин. 
Виникнення цього наукового напряму у вірусології зумовили дві 
обставини:  

1) всезростаючі темпи антропогенного перетворення біосфери 
внаслідок науково-технічного прогресу;  

2) необхідність прогнозувати появу і розвиток епідемічних та епі-
зоотичних спалахів вірусних хвороб людини і тварин. 

Вивчення складного ланцюга подій, що випливають із взаємодії 
вірусів із довкіллям, яке постійно змінюється, повинно проводитися 
з використанням екологічного підходу. Принциповою його особливі-
стю є розглядання виду як сукупності особин популяцій і комплекс-
не вивчення популяційних взаємовідносин збудників із хазяями в 
мінливих умовах існування. При цьому особлива увага звертається 
на вивчення еволюції вірусів та їхніх хазяїв. 

Популяція є одиницею еволюції. Популяції виду, екологічно або 
географічно ізольовані одна від одної, подібні, але не ідентичні. 
Кожна популяція характеризується генофондом, який визначає її 
властивості. Еволюція відбувається за постійної зміни частот генів у 
популяції, коли закон гомеостазу порушується за рахунок рекомбі-
наційного і мутаційного процесів, тиску природного добору і відтво-
рення особин із зміненим генотипом і дрейфом генів у невеликих 
генетично ізольованих популяціях. Вивчення генофонду популяцій 
і спрямованості його змін має винятково важливе значення в роз-
критті причин, що призводять до виникнення епідемій та епізоотій. 

Традиційні напрями епідеміологічних та епізоотологічних дослі-
джень  вірусних інфекцій накопичили значний досвід щодо боротьби з 
епідеміями й епізоотіями, які вже виникли. Проте в багатьох випадках 
конкретні причини, що призводять до їхньої появи, залишаються до 
цього часу нез’ясованими. Для прогнозування епідемій та епізоотій та 
запобігання їм обов’язково необхідно з’ясувати такі питання:  

1) де вірусна популяція зберігається в період між епідеміями та 
епізоотіями?  

Розд і л  8
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2) як відбувається вихід вірусних популяцій з екологічних ніш, 
що дає початок епідемії та епізоотії?  

3) чому час від часу змінюються властивості вірусної популяції, 
що часто визначає розвиток пандемій та панзоотій?  

Відповіді на ці питання дали б можливість поліпшити складан-
ня прогнозів спалахів вірусних хвороб людини і тварин та намітити 
найраціональніші й ефективніші шляхи запобігання їм. Це основна 
кінцева мета досліджень з екології вірусів для практики. Вирішен-
ня цих питань неможливе без фундаментальних досліджень, які 
стосуються розкриття основних закономірностей збереження вірусів 
як біологічних видів у біосфері, вивчення шляхів їхньої еволюції, 
виявлення впливу факторів навколишнього середовища на взаємо-
відносини популяцій вірусів та їхніх хазяїв, вивчення основних за-
конів руху генетичного матеріалу у вірусних популяціях і форму-
вання їхнього генофонду. 

ЕКОЛОГІЧНА НІША ВІРУСІВ 
Екологічна ніша вірусів у загальному розумінні — це місце, 

яке вони посідають у біосфері. Екологічна ніша — широке поняття, 
яке включає територію, що займають певні вірусні популяції, їхні 
взаємовідносини з іншими організмами і роль у біоценозах*. 

Не будучи організмами, віруси водночас є своєрідною формою 
життя з усіма характерними його проявами. Віруси здатні присто-
совуватися до мінливих умов довкілля та еволюціонувати. Позбав-
лені власних систем синтезу білків, вони є автономними генетич-
ними структурами, які назавжди прив’язані до внутрішнього сере-
довища організму — від найпростішої прокаріотної клітини до ви-
щого багатоклітинного організму. Ці організми і становлять еколо-
гічну нішу вірусів.  

Віруси паразитують у бактеріях, найпростіших, грибах, різних ви-
дах рослин і тварин. У різних вірусів коло природних хазяїв  
(інакше кажучи, спектр патогенності) варіює. Відомі віруси з ши-
роким спектром патогенної активності, наприклад, віруси сказу, 
ящуру, грипу А, хвороби Ауєскі, ньюкаслської хвороби. Багато вірусів 
здатні паразитувати в організмах лише одного виду, зокрема віруси 
кору, червоної висипки, європейської та африканської чуми свиней, 
хвороби Тешена, гепатиту каченят. Існують віруси з двофазним ти-
пом поширення в природі, коли відбувається послідовна зміна хазяїв 
або інший живий організм є механічним переносником. Наприклад, 
комахи нарівні з організмом тварини або рослини можуть бути міс-
цем репродукції вірусів. Це типова двофазна система, в якій вірус 
                                                      

* Біоценоз (син.: біогеоценоз, екосистема) — це взаємозв’язок популяції з неживим 
середовищем. 
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послідовно змінює двох хазяїв, що утворюють стійкий біоценоз і за-
безпечують збереження й поширення вірусу в природі. 

Віруси тварин, які передаються через укуси кровосисних членис-
тоногих (кліщів, комарів, москітів, мокриць), становлять екологічну 
групу арбовірусів (від англ. аrthropod-borne viruses — віруси, що 
передаються членистоногими). 

МЕХАНІЗМ ВИНИКНЕННЯ І ПОШИРЕННЯ  
ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ  

ТА ПЕРЕДАВАННЯ ЗБУДНИКІВ 
Вірусні хвороби характеризуються певним епізоотичним проце-

сом, який у своїй основі спрямований на збереження в природі збуд-
ника. Епізоотичний процес виявляється у виникненні й поширенні 
вірусних інфекцій унаслідок ланцюгового передавання збудника від 
заражених тварин сприйнятливим здоровим. Безперервність ланцю-
га послідовних заражень тварин забезпечує збереження в природі 
вірусів як біологічних видів, а отже, і саме існування вірусних хвороб. 
У процесі еволюції віруси пристосувалися до паразитування в органі-
змі тварин певного виду й одночасно до умов довкілля в ході постій-
ного переміщення від одного хазяїна до іншого. Обов’язковою умовою 
виникнення кожного випадку вірусної хвороби є наявність трьох ла-
нок епізоотичного ланцюга: джерела збудника інфекції, механізму 
його передавання та сприйнятливого організму. 

Джерело збудника інфекції — це заражений організм твари-
ни або людини, де вірус здатний зберігатися, розмножуватися і ви-
ділятися в навколишнє середовище або безпосередньо передаватися 
іншому сприйнятливому індивіду. Джерелом збудника інфекції є 
клінічно хворі тварини і люди, вірусоносії в стадії реконвалесценції 
та латентні вірусоносії. Залежно від джерела збудника інфекції 
вірусні хвороби поділяють на три групи:  

1) зоонози, що властиві тільки тваринам і джерелом збудника 
інфекції є тварина (наприклад, чума свиней, африканська чума 
свиней, африканська чума коней, хвороба Тешена, хвороба Ауєскі, 
чума ВРХ, чума м’ясоїдних, алеутська хвороба норок);  

2) антропонози, які характерні тільки людині та джерелом 
збудника інфекції є людина (наприклад, кір, поліомієліт, червона 
висипка, гепатит В); 

3) зооантропонози (антропозоонози), які спільні для людини 
і тварин, а джерелом збудника інфекції є тварина і дуже рідко люди-
на (наприклад, сказ, кліщовий енцефаліт, лімфоцитарний хоріоме-
нінгіт, східний, західний і венесуельський енцефаломієліти коней).  

Найбільш інтенсивним і небезпечним джерелом збудника інфек-
ції є клінічно хворі тварини в разі гострого перебігу хвороби. За 
хронічних інфекцій вірус виділяється у великих кількостях у період 
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рецидивів. Небезпечним джерелом збудника інфекції є тварини в 
разі інапаратних і латентних інфекцій, своєчасне діагностування 
яких досить утруднене. 

З організму віруси можуть виділятися різними шляхами: з ка-
лом, сечею, слиною, видихуваним повітрям, виділеннями з носа, 
рота, очей, статевих органів, спермою, ексудатом осередкових ура-
жень шкіри і слизових оболонок. Конкретні шляхи виділення віру-
сів з організму залежать від їхнього тропізму і патогенезу хвороби. 
Наприклад, віруси грипу ссавців, парагрипу-3 ВРХ, РС-вірус ВРХ 
виділяються з носовим секретом і видихуваним повітрям; коронаві-
рус і аденовірус ВРХ — із носовим секретом і калом; вірус інфекцій-
ного ринотрахеїту ВРХ — із виділеннями з носа, очей, статевих ор-
ганів, спермою, молоком, калом, сечею; ротавіруси ВРХ і свиней, 
парвовірус собак — із каловими масами; вірус сказу — зі слиною; 
вірус ящуру — зі слиною, лімфою з афт, молоком, сечею, калом; ві-
рус чуми свиней — із сечею, калом, виділеннями з носа і очей; вірус 
хвороби Ауєскі — з виділеннями з носа, очей, вагіни, молоком. 

Строки перебування вірусів в організмі тварини чи людини різні, 
що залежить від біологічних особливостей збудника, патогенетичних 
особливостей хвороби та імунологічної реактивності організму. Виді-
лення вірусів з організму може тривати і після зникнення клінічних 
ознак хвороби в період реконвалесценції. Нерідко після видужання 
тварини тривалий час залишаються вірусоносіями, представляючи 
собою небезпечне джерело збудника інфекції. Так, вірусоносійство піс-
ля перенесення хвороби Ауєскі становить 6 – 12 міс, ящуру — від 7 – 
8 міс до 2 років, інфекційної анемії коней — від 3 – 5 міс до 18 років. 

Латентні вірусоносії можуть бути серед здорових тварин, які кон-
тактували з хворими. Нерідко джерелом збудника інфекції для 
сільськогосподарських тварин слугують дикі тварини, зокрема при 
сказі, хворобі Ауєскі, ящурі, чумі свиней. 

Як вже зазначалося, існують віруси з широким спектром патоген-
ності, що уражають різні види тварин. Сукупність тварин певних біо-
логічних видів, які є природними хазяями даного вірусу і забезпечу-
ють його розмноження та існування в природі, називається резерву-
аром збудника інфекції. Об’єкти неживої природи (повітря, вода, 
ґрунт, корми, підстилка, предмети догляду), куди віруси потрапляють 
із виділеннями хворих тварин, слугують лише факторами пере-
давання збудника інфекції, оскільки не можуть бути природним 
середовищем їхнього існування. Факторами передавання вірусів мо-
жуть бути трупи тварин, сировина і продукти тваринництва. 

Отже, джерело збудника інфекції — це перша обов’язкова ланка 
епізоотичного ланцюга, що забезпечує можливість виникнення і 
поширення вірусної хвороби. Своєчасне виявлення, знешкодження 
або ліквідація джерела збудника інфекції є одним із важливих про-
тиепізоотичних заходів. 
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Навіть за наявності джерела збудника інфекції та сприйнятливих 
тварин жоден випадок вірусної хвороби не виникне, поки не відбу-
деться передача вірусу від заражених організмів здоровим. Це здійс-
нюється за допомогою механізму передавання збудника інфек-
ці — еволюційного пристосування вірусів до переміщення від джерела 
збудника інфекції до здорових сприйнятливих тварин, що забезпечує 
нові випадки зараження і безперервність епізоотичного процесу. 

Механізм передавання збудника інфекції складається з трьох 
фаз: 1) виділення вірусу із зараженого організму; 2) перебування 
його в довкіллі; 3) проникнення вірусу в організм нового хазяїна. 
При більшості вірусних інфекцій механізм передавання збудника 
протікає за трифазним типом із виходом вірусу в навколишнє сере-
довище. Такий механізм передавання збудника називається гори-
зонтальним. З особливостями його фаз зв’язані конкретні шляхи 
передавання вірусів: аерогенний (повітряно-крапельний), аліментар-
ний (фекально-оральний), трансмісивний і контактний.  

Аерогенний, або повітряно-крапельний, шлях передавання 
властивий пневмотропним вірусам (наприклад, віруси грипу, пара-
грипу-3 ВРХ, РС-вірус ВРХ), а також тим збудникам, для яких ди-
хальні шляхи слугують вхідними воротами інфекції (віруси віспи 
людини, овець, кіз і свиней, ньюкаслської хвороби). Аліментар-
ний, або фекально-оральний, шлях передавання характерний 
для збудників гастроентеритів (наприклад, ротавірус і коронавірус 
ВРХ), а також для вірусів, для яких слизова оболонка кишок є вхід-
ними воротами інфекції (віруси хвороби Тешена, гепатиту А, поліо-
мієліту). Трансмісивний шлях передавання — через укуси кро-
восисних членистоногих — властивий арбовірусам. Контактний 
шлях передавання здійснюється при безпосередньому контакті 
здорової тварини з хворою через шкіру, видимі слизові оболонки 
(очей, респіраторного і травного каналів, статевих органів) або при 
непрямому контакті через фактори навколишнього середовища. 
Наприклад, вірус сказу передається при укусах тварин, аденовірус 
ВРХ — через кон’юнктиву, віруси діареї та інфекційного ринотрахе-
їту ВРХ — статевим шляхом, віруси гепатиту В, імунодефіциту лю-
дини, лейкозу ВРХ — парентеральним шляхом.  

При вірусних інфекціях трапляється ще один механізм переда-
вання збудника — вертикальний (від батьків потомству). На 
відміну від горизонтального, він не супроводжується виходом вірусу 
в довкілля, а реалізується чотирма шляхами: внутрішньоутробне 
зараження плоду, генетичне передавання, перинатальне і лакто-
генне зараження. 

Багато вірусів здатні проходити через плацентарний бар’єр і 
спричинювати загибель або аномалії розвитку плоду. У медичній 
практиці велику небезпеку становить вірус червоної висипки, особливо 
в перші 3 міс вагітності в період формування ембріона, коли вроджені 
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дефекти розвитку виникають у 60 % випадків (класичний синдром — 
катаракта, глухота, пороки серця). Цитомегаловірусна інфекція у ва-
гітних жінок може призвести до мертвонародженості, аномалій розвит-
ку плода (зокрема ураження ЦНС), а вірус лімфоцитарного хоріомені-
нгіту спричинює в плода гідроцефалію й хоріоретиніт (зрощення моз-
кових оболонок). У ветеринарній практиці різноманітні дефекти роз-
витку ембріона спричинює вірус діареї ВРХ: аборти, муміфікація пло-
ду, мертвонародженість, гіпоплазія мозочка, гідроцефалія, деформація 
скелетних м’язів. Віруси хвороби Ауєскі та чуми свиней спричинюють 
аборти, муміфікацію плоду, мертвонародженість; віруси інфекційного 
ринотрахеїту ВРХ і ринопневмонії коней — аборти; віруси ящуру та 
алеутської хвороби норок — аборти, мертвонародженість. У птиці 
трансоваріально передаються віруси грипу, хвороби Марека, ньюкасл-
ської хвороби, інфекційного бронхіту, лейкозу, інфекційного бурситу, 
синдрому зниження несучості, гепатиту каченят. 

Генетичне передавання характерне для онкогенних вірусів 
(віруси лейкозів і сарком тварин) і зумовлене інтеграцією вірусного 
геному з геномом гермінальних клітин, з яких формуються яйцеклі-
тини і сперматозоїди. Перинатальне зараження виникає при 
проходженні плоду через інфіковані родові шляхи, а лактоген-
не — через молоко матері. Наприклад, при ссанні новонародженим 
можуть передаватися віруси хвороби Ауєскі й лейкозу ВРХ. 

Отже, шляхи передавання вірусів дуже різноманітні. При прове-
денні протиепізоотичних заходів особливу увагу слід звертати на вияв-
лення цих шляхів і розрив механізму передавання збудника інфекції. 

Третьою обов’язковою ланкою епізоотичного ланцюга є сприй-
нятливі тварини. Існують вірусні хвороби, до яких неімунні тва-
рини певного виду сприйнятливі майже в 100 % випадків (напри-
клад, ящур, чума ВРХ, європейська та африканська чума свиней, 
африканська чума коней, міксоматоз кролів). Відомі такі хвороби, 
до яких сприйнятливі не всі тварини даного виду в тій чи іншій 
групі, незважаючи на явну можливість поголовного зараження (на-
приклад, хвороба Ауєскі, хвороба Тешена). Тому важливо знати не 
тільки індивідуальну, а й популяційну сприйнятливість поголів’я. 
Співвідношення в стаді сприйнятливих та імунних тварин до пев-
ного збудника інфекції називають імунологічною структурою ста-
да, яка залежить від багатьох чинників. 

До неспецифічних факторів, що визначають природну резистент-
ність організму тварини певного виду, належать порода, вік, стать, 
фізіологічний стан, умови годівлі, утримання та експлуатації, стресо-
ві впливи. Специфічними факторами є природне перехворювання 
поголів’я або вакцинація (чи пасивна імунізація), внаслідок чого 
створюється імунітет до конкретного збудника інфекції. Внаслідок 
спільної дії неспецифічних і специфічних факторів у стаді формуєть-
ся популяційний (груповий) імунітет. При аналізі сприйнятливості 
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тварин як третьої рушійної сили епізоотичного процесу потрібно вра-
ховувати популяційну сприйнятливість і популяційний імунітет для 
того, щоб правильно оцінити імунологічну структуру стада і намітити 
заходи щодо забезпечення максимальної резистентності поголів’я. 

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПЕРСИСТЕНЦІЇ ВІРУСІВ  
Виникнення, розвиток і згасання епідемій та епізоотій визнача-

ються характером взаємодії між популяціями збудника інфекції та 
сприйнятливого хазяїна. У процесі еволюції складаються найвдаліші 
для збереження виду взаємозв’язки між вірусами і природними хазя-
ями. Це найчастіше відповідає середньому рівню вірулентності збуд-
ника і сприйнятливості організму. У багатьох випадках оптимальним 
для вірусної популяції типом взаємовідносин із хазяями є вірусна пе-
рсистенція (хронічні й латентні інфекції), що характеризується три-
валим перебуванням збудника в організмі. Особливо велике значен-
ня такий тип взаємовідносин має в період, несприятливий для пере-
давання даного збудника і для стану популяції хазяїна. Хазяїн є од-
ночасно ідеальним сховищем вірусу і найдосконалішим засобом його 
поширення. Одночасно з вірусоносійством хазяїн набуває захисту від 
гострої інфекції гомологічним вірусом. Персистенція вірусів у органі-
змі птахів і кажанів забезпечує дисемінацію адаптованих збудників 
на великі території в період сезонних міграцій. Хронічні й латентні 
інфекції відіграють вирішальну роль у занесенні вірусів у нові регіо-
ни і збереженні їх у міжепідемічний і міжепізоотичний періоди. Епі-
демії та епізоотії — лише епізоди в житті вірусних популяцій. 

Серед вірусів людини і тварин численну екологічну групу станов-
лять арбовіруси (понад 400 видів), які передаються кровосисними 
членистоногими. Резервуаром цих вірусів можуть бути ящірки, змії, 
їжаки, кроти, миші, білки, зайці, лисиці, єноти, олені, птахи. Особ-
ливу роль у збереженні арбовірусів відіграють латентні вірусоносії. 
Живлячись кров’ю інфікованих тварин, членистоногі самі заража-
ються, проте не хворіють, а підтримують латентну інфекцію (іноді 
впродовж усього життя). Кусаючи здорових тварин, членистоногі 
передають їм збудник і таким чином забезпечують постійне підтри-
мання арбовірусів у природі та значне їхнє поширення. Цьому ще 
більшої мірою сприяють птахи, які не тільки розносять арбовіруси з 
континенту на континент, а й є причиною регулярного виникнення 
природних осередків у тих місцевостях, де неможлива цілорічна цир-
куляція арбовірусів. Стресові впливи на птахів під час тривалих 
перельотів і зміна кліматичних умов можуть призвести до загост-
рення хронічних і латентних інфекцій з явищами вірусемії, достат-
ньої для зараження кровосисних членистоногих, і початку цирку-
ляції даного вірусу в природному осередку. 
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Вірусна персистенція іноді призводить до зміни властивостей ві-
русної популяції, зокрема до зниження або підвищення патогенних 
властивостей збудника. 

ЗНАЧЕННЯ ЧЛЕНИСТОНОГИХ В ЕКОЛОГІЇ ВІРУСІВ 
Кровосисні членистоногі є специфічними переносниками адап-

тованих до них арбовірусів, передаючи їх через укус сприйнятливим 
хребетним хазяям (біологічна передача). Переносниками арбовірусів 
можуть бути комарі, москіти, мокриці, кліщі. Найбільше значення в 
поширенні арбовірусних інфекцій мають комарі та кліщі.  

Передавання вірусів членистоногими здійснюється різними 
шляхами. Кліщі можуть заражатися аліментарно в процесі мета-
морфозу (у фазі личинки, німфи та імаго) і передавати віруси вер-
тикальним шляхом: трансоваріально (через яйце) і трансфазово. 
При цьому вони функціонують не тільки як переносники, а й як ре-
зервуар арбовірусів у природних осередках. Личинки комарів зара-
жаються аліментарно, передаючи вірус лялечці та імаго. У комарів 
можливий статевий шлях зараження і рідко — трансоваріальний.  

Здатність певного виду переносника до ефективного біологічного 
передавання конкретного вірусу генетично детермінована і зале-
жить від сукупності генетичних властивостей обох популяцій. Зна-
чення переносників у резервації й циркуляції арбовірусів у природі 
визначають такі основні критерії: 

1) здатність вірусу до репродукції в тканинах членистоногого за 
тією чи іншої температури та мінімальної дози інфікування; 

2) здатність вірусу долати бар’єри стінки кишок і слинного апа-
рата з нагромадженням у слині в концентрації, достатній для зара-
ження хребетного при укусі; 

3) висока щільність популяції переносника. 
На моделі арбовірусів чітко простежується вплив абіотичних 

факторів, зокрема температурного, на формування ареалу. Біоло-
гічний цикл, який повинні пройти віруси в організмі переносників, 
залежить від сум ефективних температур навколишнього середо-
вища. Нижній температурний поріг репродукції вірусів у членисто-
ногих частіше знаходиться в межах +16 … +18 °С. Якщо температур-
ні умови не відповідають необхідним параметрам, то в даній місце-
вості або в даний час неможлива циркуляція арбовірусів. Це стосу-
ється насамперед арбовірусів, що передаються комарами, в більшос-
ті видів яких не встановлена трансоваріальна передача вірусів.  

За підвищення температури навколишнього середовища до 
+28 … +30 °С значно скорочується зовнішній інкубаційний період, 
під час якого вірус розмножується в епітеліальних клітинах кишок 
переносника, а потім, проникнувши крізь стінку кишок в органи і 
тканини, нагромаджується в слинному апараті в кількості, достат-
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ній для ефективного зараження хребетного при укусі. Якщо зара-
ження комарів відбувається на фоні ураження личинками нематод 
(мікрофіляріями), то це істотно підвищує їхню здатність до переда-
вання вірусу. Саме тому найсприятливіші умови для циркуляції 
арбовірусів, які передаються комарами, є в екваторіальному поясі. 
Постійна висока температура і підвищена вологість у екваторіаль-
ному поясі визначають оптимальні умови для циркуляції вірусів, 
що передаються в основному комарами, а також іншими кровосис-
ними членистоногими — москітами і мокрицями. Роль кліщів у 
цьому кліматичному поясі незначна.  

У субекваторіальному поясі температурні умови теж оптимальні 
впродовж року. Проте існує різною мірою виражений сухий період, 
під час якого настають сезонні депресії популяції більшості видів 
комарів. Це дещо знижує кількість циркулюючих тут вірусів, які не 
мають достатньої екологічної пластичності для переживання в не-
сприятливий період. У сухий сезон спостерігається пік чисельності 
деяких видів комарів. Адаптація вірусів до цих видів забезпечує 
можливість їхньої цілорічної циркуляції. Для інших вірусів потрібні 
додаткові механізми у вигляді іксодових кліщів і, можливо, персис-
тенції в організмі хребетних. Ці механізми набувають усе більшого 
значення в міру подальшого просування в полярних напрямках. 

У межах тропічного поясу умови принципово змінюються за ра-
хунок зимового періоду, коли температура нижча за мінімальне 
значення, за якого можлива репродукція в членистоногих більшості 
арбовірусів. Це пояснює різке зменшення числа циркулюючих тут 
вірусів, зв’язаних із комарами. А кількість вірусів, адаптованих до 
іксодових кліщів, зростає. 

У субтропічному поясі за рахунок збільшення несприятливого 
зимового періоду число зв’язаних із комарами арбовірусів продов-
жує скорочуватися. Тут ще більше, ніж у тропіках, затруднено збе-
реження вірусних популяцій у зимовий період. Зростає роль іксодо-
вих кліщів у резервації арбовірусів як у зимовий період, так і в умо-
вах значного поширення у субтропіках арідних зон (із нестачею во-
логи), де роль комарів істотно знижується. 

У помірному поясі період, сприятливий для активної циркуляції 
арбовірусів, дуже короткий. Зв’язані з комарами арбовіруси в осно-
вному можуть траплятися на територіях, які граничать із субтропі-
ками, причому і тут умови для активної циркуляції арбовірусів ви-
никають не кожний сезон. Тривалий і суворий зимовий період над-
звичайно затруднює спрацювання механізму перезимування. Най-
імовірніше епізодичне занесення вірусної популяції перелітними 
птахами з місць зимівлі або механічне занесення комарів із повіт-
ряними масами. Останній варіант зазвичай трапляється в країнах 
із мусонним кліматом, що показано на моделі вірусу японського ен-
цефаліту. Частіше тут утворюються сезонні осередки. Проте у разі 
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адаптації занесеної вірусної популяції до місцевих представників 
членистоногих (передусім іксодових кліщів) і хребетних можливе 
створення стійких осередків. Іксодові кліщі забезпечили вкорінення 
адаптованих до них арбовірусів на пташиних базарах у північній 
частині помірного поясу аж до границі із субарктичним поясом. 

На півночі помірного поясу й, очевидно, в Субарктиці є активні 
природні осередки ряду адаптованих до комарів представників ро-
дини Bunyaviridae. Адаптація цих збудників відбувалася за раху-
нок зниження нижнього температурного порогу репродукції вірусів 
у комарах до 0 – 10 °С з інтенсивним трансоваріальним передаван-
ням та з перезимуванням вірусної популяції в яйцях, відкладених 
інфікованими комарами восени. 

В арктичному поясі на узбережжі гніздяться близько 30 видів 
птахів (переважно морські колоніальні види). Проте через відсутність 
іксодових кліщів і комарів тут немає умов для формування природ-
них осередків арбовірусних інфекцій із трансмісивним передаван-
ням. Однак не виключається можливість адаптації деяких вірусів до 
інших шляхів передавання (контактний, аерогенний, аліментарний). 

Найбільша кількість арбовірусів (не менше 236) виділена від ко-
марів. Личинки комарів легко заражаються багатьма арбовірусами 
аліментарно. У комарів можливий також статевий шлях заражен-
ня. Ефективними переносниками ряду арбовірусів є мокриці й мос-
кіти. З інших кровосисних комах треба назвати пташиних клопів, 
які паразитують на ластівках і слугують переносниками деяких то-
гавірусів. У експериментальних дослідженнях встановлено, що в 
разі парентерального зараження певні арбовіруси здатні розмножу-
ватися і в некровосисних комахах. Наприклад, репродукція вірусу 
японського енцефаліту виявлена при зараженні жуків і мотилів, а 
вірусу Синдбіс — дрозофіл. 

Іксодові кліщі слугують ефективними переносниками і резерву-
аром близько 70 арбовірусів завдяки тривалому циклу метаморфозу 
(до 5 – 7 років), здатності до трансфазового й трансоваріального пе-
редавання збудника. Вони поширені на всіх континентах і здебіль-
шого є трихазяїнними паразитами. Особливо велике значення іксо-
дових кліщів в умовах помірного поясу. Стійкі природні осередки 
арбовірусних інфекцій виявлені на півночі Європи, Азії, Північної 
Америки та у високих широтах південної півкулі. На прибережних і 
острівних територіях високих широт обох півкуль розміщені чис-
ленні гніздища морських колоніальних птахів — пташині базари. 
Облігатними паразитами цих птахів є Ixodes uriae, Ixodes putus та 
Ixodes signatus, причому щільність популяцій хазяїв і паразитів ве-
личезна. З 1м2 вдається зібрати до 7000 кліщів (до 20 тис. усіх фаз 
метаморфозу кліщів на 1 кг підстилки), а з одного птаха — десятки і 
навіть сотні (а в окремих випадках і тисячі) кліщів, що забезпечує 
активну циркуляцію арбовірусів. Ці біоценози є природними осеред-
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ками принаймні 5 арбовірусів, які влітку можуть заноситися птаха-
ми на материк, де в їхню циркуляцію включаються комарі. 

З аргасовими кліщами зв’язано близько 40 арбовірусів. Аргасові 
кліщі належать до кровососів, які підстерігають у сховищі. Для них 
характерна поліфагія, тобто властивість живитися на будь-якому 
хребетному — від рептилії до людини. Аргасові кліщі здатні до три-
валого голодування (понад 9 років), життєвий цикл досягає 20 – 25 
років. Ці властивості визначають можливість тривалого збереження 
арбовірусів у аргасових кліщах із виникненням винятково стійких 
природних осередків, які приурочені здебільшого до арідних районів 
південної частини помірного поясу і до субтропіків. Багато видів ар-
гасових кліщів тісно пов’язані з птахами, що створює можливість 
трансконтинентального занесення арбовірусів, адаптованих до кліщів. 

Значну роль у резервації ряду арбовірусів (близько 10) у природ-
них осередках відіграють гамазові кліщі, які в еволюційному плані 
є найдревнішими членистоногими й поширені у всіх кліматичних 
поясах і на всіх континентах. 

ЗНАЧЕННЯ ХРЕБЕТНИХ В ЕКОЛОГІЇ ВІРУСІВ 
Як зазначено вище, в екології більшої частини арбовірусів основ-

ну роль відіграють членистоногі. Періодичне включення в парази-
тарну систему третього члена — хребетного — корисне для вірусної 
популяції, оскільки створює умови для збагачення її генофонду. 
Іноді включення теплокровних тварин у циркуляцію змінює хід 
еволюції арбовірусів і призводить до освоєння вірусною популяцією 
нових екологічних ніш. Велике значення для вірусів, які ще не на-
були здатності до трансмісивного передавання або вже втратили її, 
мають хребетні. 

Епізоотичне й епідемічне значення різних видів хребетних ви-
значається сукупністю обставин, основне значення серед яких ма-
ють такі: 

1) характер контактів із кровосисними членистоногими; 
2) сприйнятливість до вірусів, зокрема розвиток вірусемії (не мен-

ше 2 – 2,5 lg ЛД50/0,01 см3 для мишенят-сисунів), достатньої для за-
раження кровосисних членистоногих; 

3) ступінь щільності популяції; 
4) напрямок сезонних міграцій; 
5) здатність підтримувати персистенцію вірусів; 
6) ступінь контакту з людиною й свійськими тваринами (синан-

тропність). 
Птахи відіграють провідну роль не тільки в резервації вірусів у 

природних осередках, а й в їхньому транспортуванні на величезні 
відстані під час сезонних міграцій. У еволюційному плані птахи — 
один із найдревніших резервуарів збудників інфекційних хвороб, у 
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тому числі вірусної етіології. Мільярди мігруючих птахів порівню-
ють із гігантським насосом, який двічі на рік перекачує адаптова-
них до їхнього організму збудників із континенту на континент. 
Щільність популяцій багатьох видів дуже висока, що є важливою 
умовою розвитку епізоотії. У місцях зимівлі й на шляхах міграції 
здійснюються контакти між різними видами птахів, екологічно і 
географічно ізольованими один від одного під час гніздування. У ці 
періоди може відбуватися обмін вірусами, що циркулюють у різних 
біоценозах. Деякі види птахів належить до синантропних, тісно ко-
нтактуючи з людським житлом і свійськими тваринами. Це створює 
передумови для занесення збудників у синантропні біоценози й 
розвитку епізоотій, а потім і епідемічних спалахів. 

Птахи мають винятково важливе значення в резервації та поши-
ренні арбовірусів. Від птахів та їхніх ектопаразитів виділено понад 
100 арбовірусів, зокрема віруси східного, західного і венесуельського 
енцефаломієлітів коней, японського енцефаліту, кліщового енцефа-
літу, Синдбіс, лісу Семліки, пропасниці Західного Нілу, кримсько-
конголезької геморагічної пропасниці. У разі адаптації деяких екзо-
тичних арбовірусів до місцевих видів кліщів відбувається їхня резер-
вація й утворення стійких природних осередків. Включення в цир-
куляцію в сприятливу пору року комарів є передумовою виникнен-
ня епізоотичних та епідемічних спалахів.  

Птахи відіграють значну роль у циркуляції вірусів грипу А. Вони 
є основним резервуаром цього збудника в природі. Серед птахів 
встановлено широку циркуляцію різких антигенних варіантів віру-
су, в тому числі й епідемічних штамів. Так, епідемічні штами гон-
конгського комплексу А(Н3N2), крім свійської птиці, були неодно-
разово ізольовані від диких птахів у різних районах світу: кайр і 
диких качок на Далекому Сході, галок і ворон у Центральній Росії, 
горлиць і трясогузок у Західній Україні, горобців в Угорщині, топір-
ців і бакланів у Норвегії. 

Птахи відіграють важливу роль у поширенні вірусу ньюкаслської 
хвороби, яка завдає значних економічних збитків і належить до особ-
ливо небезпечних інфекцій. Окрім свійської птиці, цей збудник ви-
ділений від голубів, ворон, галок, шпаків, горобців, лебедів, папуг 
та інших видів. 

Важливу роль у екології вірусів відіграють дикі ссавці. З кажа-
нами пов’язано близько 40 арбовірусів. Окремі види кажанів подібно 
до птахів здійснюють сезонні міграції, іноді на тисячі кілометрів. Ка-
жани поширені повсюдно, крім полярних областей і деяких океанічних 
островів. Щільність їхніх популяцій висока, багато видів тяжіють до 
синантропних біоценозів. У кажанів розвивається тривала вірусемія, 
існує регулярне трансплацентарне передавання вірусів. В умовах зи-
мування (+5 … +10 °С) віруси місяцями зберігаються в їхньому органі-
змі, нагромаджуючись переважно в бурому жирі. Усі ці обставини зу-
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мовлюють важливе епідемічне та епізоотичне значення кажанів у цир-
куляції й особливо в резервації адаптованих до них вірусів. 

З гризунами встановлено зв’язок близько 100 арбовірусів. По-
всюдне їхнє поширення у всіх ландшафтних зонах і кліматичних 
поясах, висока щільність популяцій, тісні зв’язки з кровосисними 
членистоногими, висока чутливість до зараження, схильність до пер-
систенції вірусів із трансплацентарним передаванням, синантроп-
ність багатьох видів — усе це визначає винятково важливе значен-
ня гризунів у підтриманні природних осередків арбовірусів. Зокре-
ма, з гризунами екологічно зв’язані такі небезпечні збудники, як 
лімфоцитарного хоріоменінгіту і геморагічних пропасниць — арген-
тинської, болівійської, Лаcса та з нирковим синдромом. 

В екології низки вірусів важлива роль належить приматам, які 
є резервуаром збудників пропасниць Чикункунья, О’Ньонг-Ньонг, 
денге джунглів, лісу Семліки, жовтої пропасниці джунглів, гемора-
гічних пропасниць Марбург і, можливо, Ебола, а також вірусу іму-
нодефіциту людини. 

Природні осередки сказу в різних частинах світу підтримуються 
за рахунок лисиць, вовків, шакалів, кажанів та інших диких тва-
рин. В екології деяких вірусів важлива роль належить свійським 
тваринам, зокрема свиням (вірус японського енцефаліту) і коням 
(віруси венесуельського, східного і західного енцефаломієлітів ко-
ней). Холоднокровні тварини теж мають певне екологічне значен-
ня. Наприклад, у Канаді вірус західного енцефаломієліту коней ви-
ділили в 40 % підв’язкових змій і в 30 % леопардових жаб. 

Щільність популяції хазяїна є однією з важливих умов спалаху 
вірусного захворювання. Тваринницькі господарства промислового 
типу з високою концентрацією поголів’я підлягають загрозі виник-
нення епізоотії та створюють передумови для розвитку епідемічних 
спалахів. Так, інтенсивний розвиток свинарства в Японії призвів до 
різкого збільшення циркуляції вірусу японського енцефаліту. Регу-
лярні спалахи пропасниць Західного Нілу і Синдбіс у ПАР тісно 
пов’язані зі зростанням поголів’я курей на птахофабриках. Значне 
поширення венесуельського енцефаломієліту коней серед населен-
ня Венесуели, Колумбії, країн Центральної Америки і на півдні 
США зв’язано з попередніми епізоотіями серед коней. 

СПІЛЬНІСТЬ ЗБУДНИКІВ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ  
ТВАРИН І ЛЮДИНИ 

Арбовіруси. Здатність до ураження одними й тими самими або 
близькими вірусами людини і тварин особливо яскраво проявляєть-
ся серед екологічної групи арбовірусів. До неї входять понад 400 ви-
дів, що належать до різних таксономічних груп. Арбовіруси є збуд-
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никами природно-осередкових інфекцій із трансмісивним шляхом 
передавання. Багато з них спричинюють серед сільськогосподарсь-
ких тварин спустошливі епізоотії зі значними економічними збит-
ками (наприклад, африканська чума коней, африканська чума сви-
ней, інфекційна катаральна гарячка овець, лихоманка долини 
Ріфт, хвороба Найробі). Не менше ніж 100 арбовірусів, відомих на 
сьогоднішній день, здатні спричинити захворювання в людини. Мі-
льйонні епідемії пропасниць денге та О’Ньонг-Ньонг, десятки, а 
деколи сотні тисяч хворих на жовту пропасницю, венесуельський, 
східний і західний енцефаломієліти коней, різноманітні енцефаліти 
(кліщовий, каліфорнійський, Росіо, Сент-Луїс, долини Муррея), і 
пропасниці (москітні сицилійська й неаполітанська, карельська, 
долини Ріфт, Західного Нілу) — ось далеко не повний перелік не-
безпечних для людини арбовірусних інфекцій. 

Людина в більшості випадків є тупиком у циркуляції вірусів, хо-
ча існує чимало винятків (пропасниці жовта, москітні сицилійська й 
неаполітанська, денге, чикункунья, О’Ньонг-Ньонг), за яких у певні 
періоди переважає антропонозний цикл циркуляції. Клінічний 
прояв арбовірусних інфекцій у людини характеризується трьома 
основними синдромами: системна й геморагічна пропасниці та ен-
цефаліт. Частота появи окремих синдромів і тяжкість їхнього про-
яву широко варіюють. 

До арбовірусів належать представники п’яти родин: Togaviridae, 
Flaviviridae, Bunyaviridae, Reoviridae і Rhabdoviridae. 

Родина Togaviridae, рід Alphavirus об’єднує 31 вид, що поділя-
ється на 4 антигенні комплекси. 13 альфавірусів є патогенними для 
людини. Майже всі відомі альфавіруси передаються комарами, пе-
реважно підродини Culicinae, іноді — через пташиних клопів 
Oeciacus oeciacus. Природним резервуаром серед хребетних тварин 
найчастіше є птахи і гризуни, подекуди (пропасниці чикункунья, 
О’Ньонг-Ньонг) — примати. Птахи під час сезонних міграцій мо-
жуть здійснювати трансконтинентальне перенесення низки тогаві-
русів. Епідемічним спалахам зазвичай передує епізоотія серед ди-
ких птахів, синантропних і сільськогосподарських тварин, а також 
спорадичні випадки захворювання людей. Тогавіруси поширені на 
всіх континентах, переважно в екваторіальному й субекваторіаль-
ному кліматичних поясах, а деякі з них — у тропіках і помірному 
поясі. Найбільше медичне значення мають венесуельський, східний 
і західний енцефаломієліти коней (захворюванню серед людей пе-
редують епізоотії серед коней), пропасниці чикункунья, О’Ньонг-
Ньонг, Росс-рівер, карельська, Синдбіс. 

Родина Flaviviridae, рід Flavivirus об’єднує 63 представники, які 
згруповані в 10 антигенних комплексів. 31 флавівірус є патогенним 
для людини. Низка флавівірусів спричинюють епідемічні спалахи 
енцефалітів (кліщового, японського, долини Муррея, Сент-Луїс, Ро-
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сіо), інші — тяжкі епідемії, що охоплюють у короткі строки сотні ти-
сяч людей і супроводжуються клінічним синдромом геморагічної 
пропасниці та шоку (пропасниці жовта, омська геморагічна, денге, 
хвороба лісу Кіассанур). Переносниками понад 30 флавівірусів є ко-
марі. Більша частина вірусів тісно зв’язана з птахами, деякі — з 
приматами (пропасниці жовта і денге джунглів). Близько 15 вірусів 
передаються кліщами, які слугують поряд із хребетними (частіше 
всього з гризунами) природним резервуаром. Поширеність флавівіру-
сів на всіх континентах, тяжкість клінічного перебігу і масовість 
спричинених ними захворювань визначають їхнє важливе медичне 
значення. Часто епідемії в людей виникають унаслідок поширення 
вірусу сільськогосподарськими тваринами. Наприклад, як уже за-
значалося, велику роль у розвитку епідемічних спалахів японського 
енцефаліту відіграють свині, які різко посилюють циркуляцію вірусу 
і слугують чутливим індикатором його інфекційної активності. Деякі 
флавівіруси мають ветеринарне значення, зокрема збудники менін-
гоенцефаліту індиків і шотландського енцефаломієліту овець (в 
останньому випадку виявлена захворюваність серед лікарів ветери-
нарної медицини, м’ясників, фермерів і лабораторних працівників). 

Родина Bunyaviridae є найчисленнішою в екологічній групі 
арбовірусів. Вона об’єднує понад 300 вірусів, які поділені на чотири 
роди: Bunyavirus, Phlebovirus, Nairovirus і Hantavirus. Буньявіруси 
поширені практично на всіх материках у всіх кліматичних поясах. 
У патології людини мають значення понад 40 буньявірусів. 

Рід Bunyavirus налічує 166 вірусів 18 антигенних комплексів. 
Для більшості представників роду переносниками слугують комарі, 
для деяких — мокриці та іксодові кліщі. Хребетними хазяями є гри-
зуни, зайцеподібні, мавпи. Найбільше медичне значення мають ві-
руси каліфорнійського енцефаліту і Тягіня.  

Рід Phlebovirus об’єднує 51 вірус 9 антигенних комплексів. Перенос-
никами є переважно москіти, а в ряді випадків — комарі та іксодові 
кліщі. Хребетні хазяї — гризуни, птахи, жуйні. Найбільше медичне 
значення мають віруси сицилійської й неаполітанської москітних про-
пасниць і лихоманки долини Ріфт. Останній вірус спричинює також 
масові епізоотії серед овець, кіз і ВРХ, що супроводжуються абортами і 
летальністю до 10 – 30 %, а серед новонароджених — до 100 %.  

Рід Nairovirus налічує 33 представники 7 антигенних комплек-
сів. Переносниками є іксодові кліщі. Найбільше медичне значення 
має вірус кримсько-конголезької геморагічної пропасниці, яка су-
проводжується тяжким геморагічним синдромом і понад 50%-ю ле-
тальністю під час спалахів. Ветеринарне значення має вірус хворо-
би Найробі, який уражає овець і кіз з ознаками геморагічного гаст-
роентериту й абортами та є патогенним для людини.  

До роду Hantavirus належать 6 вірусів антигенного комплексу ге-
морагічної пропасниці з нирковим синдромом. Природним резервуа-
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ром є мишоподібні гризуни. Трансмісивного передавання немає. При-
родні осередки інфекції поширені повсюдно, особливо в Європі та Азії. 

Родина Reoviridae, рід Orbivirus налічує 60 вірусів, які об’єдна-
ні в 11 антигенних комплексів. Для людини патогенними є три 
представники: віруси таких пропасниць із доброякісним перебігом, 
як Кемерово, Липовник і Чангвінола. Переносниками цих збудни-
ків є москіти і кліщі. Низка вірусів, які передаються в основному 
мокрицями, мають дуже важливе ветеринарне значення (віруси 
африканської чуми коней, інфекційної катаральної гарячки овець, 
епізоотичної геморагічної хвороби оленів). 18 орбівірусів ізольовано 
від комарів, 15 — з іксодових кліщів. Віруси комплексу Кемерово 
тісно пов’язані з птахами, що забезпечує можливість занесення збу-
дників на значні відстані. Для людини патогенним є також вірус 
колорадської кліщової пропасниці з роду Coltivirus. 

Родина Rhabdoviridae об’єднує 62 віруси, більша частина яких 
належить до арбовірусів, що згруповані в 9 антигенних комплексів. 
Патогенність для людини встановлена переважно в представників 
комплексу везикулярного стоматиту, які мають не стільки медичне, 
скільки ветеринарне значення. Переносниками слугують, як пра-
вило, комарі й москіти. Частина рабдовірусів екологічно зв’язана з 
кажанами. 

До арбовірусів належать деякі представники інших таксономіч-
них груп, зокрема вірус африканської чуми свиней із родини 
Asfarviridae, який передається аргасовими кліщами, а також вірус 
ньюкаслської хвороби з родини Paramyxoviridae, що виділений із 
кліщів і в людей спричинює пропасницю.  

Родина Arenaviridae. Усі 15 представників родини Arenaviridae, 
роду Arenavirus є збудниками природно-осередкових інфекцій і еколо-
гічно зв’язані з гризунами. Вони поділені на 3 антигенні комплекси. 
Для людини патогенними є чотири аренавіруси. Типовий представ-
ник — вірус лімфоцитарного хоріоменінгіту (ЛХМ), який має глоба-
льне поширення серед хатніх мишей, персистуючи в них упродовж 
усього життя і виділяючись із сечею, калом, спермою й носовим слизом 
у навколишнє середовище. У людини в разі аерогенного або алімента-
рного зараження розвивається серозний менінгіт, а при внутрішньоут-
робному зараженні — гідроцефалія та хоріоретиніт плоду. Вірус ЛХМ 
виділений також від полівок. Описані випадки захворювання людей, 
які заразилися в домашніх умовах від сирійських хом’яків. 

Окрім глобально поширення серед синантропних гризунів вірусу 
ЛХМ, усі інші аренавіруси ізольовані лише в Південній Америці та 
Африці. Три з них — віруси Ласса, Хунін і Мачупо — спричинюють 
тяжкі геморагічні пропасниці (Ласса, аргентинська і болівійська) з 
високою летальністю. Ендемічні осередки знаходяться в субеквато-
ріальному, екваторіальному й субтропічному кліматичних поясах. 
Аренавіруси досить поширені серед диких і напівсинантропних гри-
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зунів. Саме останні слугують причиною спалахів захворювання се-
ред людей. Це відбувається внаслідок міграцій гризунів у людське 
житло (пропасниця Ласса, болівійська геморагічна пропасниця) або 
під час сільськогосподарських робіт (збір маїсу в осередках арген-
тинської геморагічної пропасниці). У зв’язку з цим захворювання 
має сезонний характер; після відходу або знищення гризунів воно 
припиняється. Основним резервуаром вірусу Ласса є досить поши-
рений в Африці багатососковий щур Mastomys natalensis, вірусу Ху-
нін — миші Calomys musculinus і Calomys laucha, вірусу Мачупо — 
Calomys callosus. Серед гризунів аренавіруси поширюються горизон-
тальним і вертикальним шляхами. Люди заражаються через їжу, 
воду, повітря, пошкодження шкіри, контаміновані екскретами гри-
зунів, у основному сечею. Віруси Ласса, Хунін і Мачупо належать до 
числа найнебезпечніших для людини вірусів, тому робота з ними 
можлива тільки в спеціально обладнаних лабораторіях. 

Родина Filoviridae. Ця родина об’єднує два поширені в Африці 
віруси — Марбург та Ебола, які спричинюють у людини тяжкі гемо-
рагічні пропасниці з високою смертністю.  

Спалах геморагічної пропасниці Марбург було зареєстровано впер-
ше в 1967 р. у ФРН та Югославії серед лабораторних працівників (31 
особа), які готували культури клітин з органів клінічно здорових аф-
риканських зелених мавп Cercopithecus aethiops, зловлених в Уганді. 
При цьому встановлено пряме передавання збудника від людини 
людині при контакті з кров’ю, статевим шляхом або аерогенно. Оди-
ничні випадки захворювання виявлені в ПАР і Кенії в 1975 і 1982 рр.  

Резервуаром вірусу Марбург є мавпи. Популяційний імунітет у 
мавп в Уганді досягає 10 – 30 %. Антитіла виявлені не тільки в аф-
риканських зелених мавп, а й у бабуїнів, шимпанзе і гризунів. При 
зараженні людини в природних осередках джерела і шляхи переда-
вання збудника інфекції поки що невідомі. 

Вірус Ебола вперше ізольований у 1976 р. під час спалаху гемора-
гічної пропасниці в Судані (350 осіб) і Заїрі (250 осіб). Хвороба проті-
кала з вторинним зараженням медичного персоналу і 50 – 90%-ю ле-
тальністю. Спорадичні випадки захворювання зареєстровані в 1978 – 
1980 рр. у Судані, Заїрі й Кенії, в 1994 р. — у Кот д’Івуарі, в 1996 р. — 
у Габоні. У 1995 р. у Заїрі знову відмічено епідемічний спалах (233 
особи). У 2000 р. на африканському континенті зареєстровані лока-
льні спалахи захворювання. Антитіла до вірусу Ебола виявлені в жи-
телів Камеруну, Нігерії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї, Сенегалу і ПАР. Сер-
йозну небезпеку становить міграція населення з ендемічних районів. 
Можливо, вірус циркулює в Південно-Східній Азії, оскільки епізоотія 
геморагічної пропасниці виникла у США в 1989 р. серед мавп, заве-
зених із Філіппін. Резервуар вірусу Ебола поки що невідомий. Деякі 
фахівці вважають резервуаром збудника мавп. Описано випадки за-
хворювання серед працівників лабораторій, які досліджували прима-
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тів. Проте, на думку багатьох спеціалістів, мавпи не можуть бути 
природним резервуаром вірусу Ебола, оскільки перебіг інфекції гост-
рий, часто з летальним наслідком, як це було у США в 1989 р. 

Геморагічні пропасниці Марбург та Ебола належать до групи 
найнебезпечніших вірусних інфекцій людини, тому робота з їхніми 
збудниками може проводитися тільки в спеціально обладнаних ла-
бораторіях. 

Наведені приклади слугують яскравою ілюстрацією можливості 
виявлення в наш час раніше невідомих природно-осередкових вірус-
них інфекцій. Надзвичайно тяжкий клінічний перебіг цих захворю-
вань у людини свідчить про випадкові зв’язки між популяціями 
збудників і людей. У зв’язку з реальною загрозою занесення цих або 
аналогічних збудників на територію держави необхідно посилити 
карантинні заходи щодо імпортованих хребетних тварин (зокрема 
мавп), а також стосовно своєчасного виявлення хворих людей, які 
заразилися в ендемічних осередках. 

Родина Rhabdoviridae. Серед родини Rhabdoviridae великий ін-
терес викликає прототипний представник роду Lissavirus — вірус 
сказу. Екологія цього збудника зазнала значних змін, починаючи з 
1960-х рр. Повсюдно у світі переважають дикі природні осередки ра-
бічної інфекції. Основним резервуаром вірусу сказу в Європі, азійсь-
кій частині колишнього СРСР і Північній Америці є лисиці, які 
спричинюють 60 – 85 % випадків захворювання. Провідна роль ли-
сиць у сучасній епізоотології сказу пов’язана з непомірним збільшен-
ням чисельності їхньої популяції внаслідок знищення природних во-
рогів (вовків, рисей, ведмедів, орлів тощо) і надзвичайно високою 
сприйнятливістю. Встановлено, що середня щільність популяції ли-
сиць 5 гол. і більше на 250 га забезпечує високий рівень підтримання 
і поширення епізоотії. Сказ серед лисиць з’являється насамперед на 
територіях із масовим поширенням гризунів (зайці, білки, бабаки, 
щури, миші, хом’яки) — основного джерела корму. У 40 – 80 % зара-
жених лисиць перебіг сказу хронічний і латентний, що підтримує 
циркуляцію вірусу в природі. Крім лисиць, резервуаром збудника в 
Європі, Азії і Північній Америці є вовки, куниці, гризуни, у США — 
скунси, єноти-полоскуни, в Центральній і Південній Америці — ка-
жани (вампіри, комахоїдні й м’ясоїдні), в Південній Азії та Північній 
Африці — шакали, в Африці — мангусти, в Арктиці — песці. 

Сказ характеризується періодичністю епізоотій з інтервалом 2 – 3 
роки і сезонністю, що пов’язано з чисельністю диких тварин і біологі-
чними циклами їхньої активності. Дикі тварини передають вірус при 
укусах, причому виділення збудника зі слиною починається за 10 
днів до появи клінічних ознак. Людина і сільськогосподарські твари-
ни є випадковою ланкою в природному осередку. Найбільшу небез-
пеку для людей становлять собаки і коти, хоча кількість випадків 
сказу серед них приблизно в 9 разів менша, ніж серед диких тварин. 
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Окрім класичного механізму передавання збудника — укус – рана, 
можливе зараження і при ослизненні пошкодженої шкіри, а також 
аліментарно, аерогенно і внутрішньоутробно. Хоча людина є тупиком у 
циркуляції вірусу, зареєстровані одиничні випадки зараження людей 
вірусом сказу в результаті операції по пересадженню рогівки ока.  

До роду Lissavirus, окрім вірусу сказу, належать ще 8 антигенно 
споріднених вірусів, які виділені від людей, коней, кажанів, гризу-
нів, комарів і мокриць. 

Родина Poxviridae. Серед представників родини Poxviridae 
найбільшу небезпеку для людини становить вірус натуральної віс-
пи. Епідемії класичної віспи (variola major) із 20 – 50%-ю летальніс-
тю виникали впродовж століть у багатьох країнах, але головним її 
осередком була Південно-Східна Азія (Індія, Пакистан, Бангла-
деш). Глобальна ліквідація віспи в цілому світі стала можливою за-
вдяки реалізації спеціальної програми, прийнятої в 1958 р. на XI 
сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я. У 1975 р. віспа була ос-
таточно ліквідована в Південно-Східній Азії, хоч у 1974 р. в Індії 
зареєстровано 31 262 летальні наслідки. У 1977 р. відмічено спалах 
захворювання в останніх ендемічних осередках у Сомалі й Кенії, в 
1978 р. в Англії зареєстровані останні два випадки натуральної віс-
пи в результаті лабораторного зараження. У 1980 р. ВООЗ оголоси-
ла про повну ліквідацію віспи в цілому світі. 

Час показав, що ситуація ця стійка. Проте в африканських краї-
нах зареєстровано сотні випадків віспоподібного захворювання лю-
дей, спричинених вірусом віспи мавп. При цьому встановлена повіт-
ряно-крапельне передавання збудника від людини людині, але 
тільки впродовж одного циклу. Разом з тим спалахи віспи серед 
мавп відмічені лише в неволі, в природних умовах не описано жод-
ного випадку. Це можна розцінити як свідчення давніх стійких 
зв’язків між збудником і мавпами. При утриманні тварин у неволі 
під впливом різних стресових факторів відбувається загострення 
латентної інфекції з виникненням епізоотії. Поки що не з’ясовано, 
чи мавпи є основним хазяїном цього вірусу, чи тільки проміжною 
ланкою між справжнім резервуаром збудника і людиною, заражаю-
чись спорадично. У природних умовах відомі спалахи віспи серед 
мавп одночасно з епідемією в людей. У 2003 р. у США зареєстровані 
випадки захворювання людей на мавпячу віспу. 

Слід зазначити, що штами вірусу віспи, ізольовані від клінічно 
здорових мавп і гризунів у ендемічних районах Африки, практично 
не відрізняються від вірусу натуральної віспи за біологічними та ан-
тигенними властивостями. Їх назвали «білими дикими віспопо-
дібними вірусами», оскільки вони утворюють на ХАО курячих ембрі-
онів білі фокусні ураження (віспини), як вірус натуральної віспи. Хо-
ча було б явним перебільшенням стверджувати епідемічне значення 
цих фактів, разом з тим їх не можна недооцінювати, особливо з по-
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гляду реальності викорінення збудника натуральної віспи як біологіч-
ного виду. Крім можливого існування природних екологічних ніш, 
потрібно пам’ятати і про рекомбінацію між різними вірусами віспи. 

З родини Poxviridae патогенним для людини є вірус вісповакцини, 
який здатний спричинити не тільки місцеві ураження при випадко-
вому потраплянні на пошкоджену шкіру, а й генералізовану інфек-
цію. Вірус вісповакцини може циркулювати серед ВРХ, спричинюючи 
спалах захворювання. Патогенними для людини є віруси віспи й па-
равакцини корів, а також контагіозної ектими овець і кіз. Ці захво-
рювання мають професійний характер і уражають людей, які догля-
дають за хворими тваринами. Віспоподібне захворювання  людей в 
Африці спричинюють віруси Тана і Яба, які патогенні також для 
мавп. Вірус контагіозного молюска патогенний тільки для людини. 

Родина Herpesviridae. Представники родини Herpesviridae до-
сить поширені серед людей, ссавців, птахів, амфібій, риб і молюсків. 
Незважаючи на це, герпесвірусам властива, як правило, видова спе-
цифічність. Виняток становить В-вірус мавп, який передається людині 
при укусах або подряпинах. Цей вірус уражає в природних умовах аф-
риканських зелених мавп, макак резусів і циномольгусів. У мавп вста-
новлено латентну персистенцію вірусу. У 1 – 3 % імпортованих мавп 
виявляють герпетичні ураження ротової порожнини. У людини В-вірус 
спричинює енцефаліт із летальним наслідком і належить до групи 
найнебезпечніших вірусів. Значний обсяг імпорту мавп потребує орга-
нізації системи заходів із профілактики цього захворювання. 

Вірусні гепатити. Безпосередній зв’язок із тваринами просте-
жується і при таких масових інфекціях людини, як гепатити А і В, 
збудники яких належать відповідно до родин Picornaviridae і 
Hepadnaviridae. Неодноразово зареєстровані випадки спалаху гепа-
титу А серед працівників віваріїв, де утримувалися шимпанзе та 
інші види мавп. Збудник може передаватися не тільки від шимпан-
зе людині, а й серед мавп. Цілком можливе існування в африкансь-
ких країнах природних осередків гепатитів А і В. При серологічно-
му дослідженні шимпанзе в Африці у 25 % мавп виявлено антитіла 
до НВs-антигену вірусу гепатиту В. Експериментальна інфекція в 
шимпанзе протікає звичайно в легкій формі, без жовтяниці. Це мож-
на розцінити як доказ тривалих взаємовідносин між вірусом гепа-
титу В і мавпами, їхньої взаємної адаптації. НВs-антиген виявлено 
у популяціях комарів різних видів, зловлених у природних умовах у 
тропічному і помірному поясах. Можливо, кровосисні комахи віді-
грають значну роль у поширенні носійства НВs-антигену серед лю-
дей, передаючи збудник при укусах. 

Вірус гепатиту В має аналоги серед вірусів тварин, які належать 
до родини Hepadnaviridae. Це віруси гепатиту В лісових бабаків, 
пекінських качок, гусей, чапель, земляних і арктичних білок, при-
чому перші два з них так само, як і вірус гепатиту В, є онкогенними. 
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Було б цікаво і важливо знайти серед тварин лабораторну модель 
для вірусу гепатиту В. Поки що єдиною лабораторного моделлю, 
малодоступною для науковців, є шимпанзе. 

Родина Retroviridae. Серед представників родини Retroviridae 
великий інтерес викликає передусім вірус імунодефіциту людини, 
який має два типи: ВІЛ-1 і ВІЛ-2. Численні вірусологічні й сероло-
гічні дослідження, проведені в цілому світі, чітко довели етіологічну 
роль ВІЛ-1 як збудника пандемії СНІДу, що охопила земну кулю. 
ВІЛ-2 спричинює СНІД у 15 країнах Західної Африки, а також у 
деяких країнах Європи й Америки, куди він був завезений.  

Резервуаром ВІЛ є мавпи рідкісного підвиду шимпанзе — трогло-
дити (Pan troglodytes troglodytes), які водяться в Західній і Центра-
льній Африці та знаходяться на грані повного вимирання. Від афри-
канських мавп (шимпанзе, макаки, зелені мавпи) неодроразово виді-
ляли віруси імунодефіциту (SIV), які за своїми властивостями спорід-
нені ВІЛ і спричинюють імунодефіцитний синдром. Окрім того, мав-
пи чутливі до ВІЛ-інфекції, при експериментальному зараженні в 
них з’являються типові клінічні ознаки хвороби (мавпячий СНІД). 
Проте тільки від шимпанзе-троглодита в 1998 р. у США був виділе-
ний SIV із генетичною картою, близькоспорідненою ВІЛ. 

Первинний ендемічний осередок СНІДу виник у Центральній 
Африці. Від мавп людина могла заразитися через укуси або кров 
тварин під час полювання чи обробки туші. Можливо, під дією під-
вищеного радіаційного фону з’явився вірус-мутант, який подолав 
міжвидовий бар’єр і почав циркулювати в ізольованих племенах. 
Коли почалася масова міграція корінного африканського населен-
ня, вірус став поширюватися по цілому світу. З Центральної Афри-
ки він був завезений на Гаїті та у США, звідти — в Європу, Австра-
лію, Японію, Південну Азію. При цьому велику роль відіграли гомо-
сексуалісти і секс-туризм. Окрім того, США проводили масові заку-
півлі крові з країн третього світу, особливо з Гаїті. Європейці у свою 
чергу закуповували препарати крові з США. 

Серед шимпанзе основний шлях передавання вірусу, очевидно, 
статевий. Ця версія потребує експериментального підтвердження. 
Але кількість шимпанзе, що знаходяться в неволі й заражені SIV, 
дуже невелика, щоб ізолювати вірус у достатній кількості та провес-
ти експериментальні дослідження. 

Крім вірусу імунодефіциту мавп, існують й інші аналоги ВІЛ: ві-
руси імунодефіциту котів (FIV) і ВРХ (BIV). У цілому світі 1 – 12 % 
клінічно здорових і 10 – 20 % хворих котів є носіями FIV, який спри-
чинює характерний імунодефіцитний синдром (котячий СНІД). BIV 
теж має значне поширення в різних країнах світу: серед здорової ВРХ 
виявляють 1 – 7 % серопозитивних тварин, а в стадах із хронічними 
хворобами — 50 – 70 %. Проте в природних умовах прояв клінічних 
ознак хвороби (лімфосаркома, лімфоаденопатія та ін.) зареєстровано 
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тільки в корів, інфікованих одночасно BIV і вірусом лейкозу ВРХ. 
Патогенність для людини FIV і BIV не встановлена.  

Родина Orthomyxoviridae. Віруси грипу А досить поширені се-
ред людей і тварин. Віруси людського походження здатні спричини-
ти експериментальну інфекцію в мишей, сирійських хом’яків, щу-
рів, тхорів, білок, норок, мавп, а в природних умовах уражають сви-
ней, собак, коней, ВРХ, свійську птицю і диких птахів. Майже кож-
на епідемія грипу супроводжується викиданням збудників у попу-
ляції свійських і диких тварин (в тому числі птахів), де ці віруси 
можуть автономно циркулювати тривалий час. До кінця епідемії 
грипу у 80 – 90 % свійських тварин виявляють специфічні антитіла, 
а з легень і носоглоткових змивів виділяють збудників. У тварин, 
які контактували з хворими людьми, грипозна інфекція може про-
тікати субклінічно, але й часто виникають епізоотії зі значними 
збитками. Хрестоматійний приклад — перший спалах грипу свиней 
у США в 1918 р. під час пандемії «іспанки». Встановлено, що свині 
на фермах США заразилися від американських солдатів, які повер-
нулися з європейського фронту. Адаптувавшись до організму сви-
ней, вірус почав автономну циркуляцію та спричинив нову хворобу, 
яка протікала з тяжкими пневмоніями. Активна циркуляція вірусу 
іспанського комплексу А (Н1N1) серед свинопоголів’я США та інших 
країн, куди експортувалися свині із США, триває по сьогоднішній 
день. Під час пандемії гонконгського грипу в 1968 – 1969 рр. у бага-
тьох країнах світу встановлено широку автономну циркуляцію серед 
свиней вірусів гонконгського комплексу А (Н3N2), яка триває й нині. 

Можна навести чимало прикладів інтродукції епідемічних шта-
мів вірусу грипу А в популяції свійських і диких тварин й особливо 
птахів. У природних умовах саме птахи, які здійснюють міжконти-
нентальні перельоти, є основним резервуаром вірусів грипу А. Се-
ред птахів досить поширене безсимптомне вірусоносійство в кишках 
і клоаці. Масове виділення вірусів грипу А з послідом диких птахів 
у місцях гніздування призводить до забруднення навколишнього 
середовища, особливо водойм. Це створює додаткові умови для роз-
сіювання вірусів грипу А в біосфері. 

Одночасно з епідемічними штамами, серед свійських тварин мо-
жуть циркулювати епізоотичні штами, які спричинюють епізоотії зі 
значними збитками. У тварин встановлено міжвидове передавання 
вірусів грипу А. Так, пташині штами здатні спричинити захворю-
вання у свиней, а вірус грипу свиней може уражати індиків. 

Чи може людина заразитися грипом безпосередньо від твари-
ни? Зареєстровано спорадичні випадки спалаху грипу в людей, 
спричинені вірусами грипу свиней і чуми птиці, у тому числі з ле-
тальними наслідками. Інших доказів прямої адаптації вірусів грипу 
тварин до організму людини немає. Проте в організмі тварин і особ-
ливо птахів можуть виникнути рекомбінанти (гібриди) між дикими 



Розділ 8 

 194 

вірусами й епідемічними штамами. Деякі з цих рекомбінантів при 
певному поєднанні генів можуть стати родоначальниками нових 
пандемічних штамів вірусів, про що буде сказано пізніше. 

Пріонні інфекції. Яскравою ілюстрацією спільності збудників 
інфекцій тварин і людини є трансмісивні губкоподібні енцефалопа-
тії (ТГЕ). Вони спричинюються пріонами і характеризуються про-
гресуючим руйнуванням нейронів, унаслідок чого мозкова тканина 
набуває губчастої структури. Ще в 1972 р. американський вірусолог 
та імунолог К. Гайдушек висловив гіпотезу про єдине походження 
збудників ТГЕ тварин і людини, ґрунтуючись на результатах порів-
няльного аналізу патогенетичних, епідеміологічних і епізоотологіч-
них особливостей хвороб. Згідно з цією гіпотезою, збудники ТГЕ 
тварин і людини не просто споріднені, а й, можливо, є різними 
штамами одного і того самого інфекційного агента — пріона скрей-
пі, який модифікувався в процесі адаптації й пасажування в організ-
мі різних хазяїв. 

Численні факти свідчать на користь цієї гіпотези. Так, збудник 
скрейпі спричинює в різних видів мавп захворювання, яке за клініч-
ними ознаками і характером неврологічних уражень не відрізняється 
від експериментальної інфекції куру і хвороби Крейтцфельдта – Яко-
ба. Збудники хвороби Крейтцфельдта – Якоба і куру спричинюють у 
павукоподібних мавп експериментальну інфекцію, яка дуже нагадує 
природне захворювання людей, а у кіз — хворобу, подібну до скрейпі. 
Трансмісивна енцефалопатія норок розвивається внаслідок згодову-
вання їм у сирому вигляді нутрощів овець, хворих на скрейпі. Губко-
подібна енцефалопатія ВРХ виникла внаслідок додавання в раціон 
тварин м’ясо-кісткового борошна, виготовленого з туш хворих на 
скрейпі овець. Губкоподібна енцефалопатія котячих розвивається 
внаслідок згодовування консервів або м’яса хворої ВРХ.  

Хвороба Крейтцфельдта – Якоба може виникнути при спожи-
ванні продуктів харчування з воловини, баранини, свинини і мор-
ських молюсків. Аналіз статистичних даних за 1995 р. не виявив 
кореляції між поширенням хвороби Крейтцфельдта – Якоба і ГЕ 
ВРХ та скрейпі, в тому числі й у людей таких професій, як м’ясники, 
лікарі ветеринарної медицини і працівники підприємств із забою 
тварин. Проте реальний ризик зараження людини через продукти 
харчування або при контакті з хворими тваринами (через мікротрав-
ми шкіри і слизових оболонок) все ж таки існує. Так, в Ізраїлі хворо-
ба Крейтцфельдта – Якоба серед іммігрантів із Лівії трапляється в 
30 разів частіше, ніж серед корінних ізраїльтян або іммігрантів з 
Європи. Вчені пов’язують цей факт з особливостями національної 
кухні євреїв лівійського походження: делікатесами у них вважають-
ся головний і спинний мозок та очні яблука овець, піддані нетрива-
лій термообробці. Збудник хвороби Крейтцфельдта – Якоба може 
передатися людині ятрогенним шляхом: при трансплантації рогівки 
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та інших органів, хірургічних операціях, введенні донорського со-
матотропіну. На острові Нова Гвінея в умовах ритуального каніба-
лізму спонтанний випадок хвороби Крейтцфельдта – Якоба міг дати 
початок захворюванню, відомому під назвою «куру». 

ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ  
НА ЕКОЛОГІЮ ВІРУСІВ 

На екологію вірусів великий вплив мають антропогенні факто-
ри, а саме:  

1) забруднення довкілля промисловими відходами;  
2) повсюдне застосування пестицидів, антибіотиків, вакцин та 

інших біопрепаратів;  
3) урбанізація з величезною концентрацією населення в мегапо-

лісах;  
4) розвиток сучасних транспортних засобів;  
5) господарське освоєння нових територій;  
6) створення індустріального тваринництва з високою концент-

рацією поголів’я на обмежених площах.  
Усе це призводить до порушення структури сформованих біоце-

нозів, сприяє залученню в епідемічний і епізоотичний процеси но-
вих збудників, змінює властивості й шляхи циркуляції відомих ві-
русів, а також імунореактивність та сприйнятливість людських і 
тваринних популяцій. Наведемо приклади впливу перелічених фак-
торів на зміну епідемічної й епізоотичної ситуацій. 

Вплив забруднення довкілля. Сучасний етап розвитку суспіль-
ства пов’язаний з інтенсивним забрудненням навколишнього середо-
вища. У промислових районах за певних показників забруднення 
повітря деякими хімічними речовинами і пилом від відходів вироб-
ництва відбувається помітна зміна імунореактивності організму в 
цілому й насамперед клітин і тканин дихальних шляхів. За цих 
умов респіраторні вірусні інфекції людини (наприклад, грип) пере-
бігають тяжче, зі значною кількістю ускладнень. Це особливо стосу-
ється дітей. Патогенність збудників при цьому значно зростає.  

Наслідки масового застосування пестицидів. Застосування пе-
стицидів для боротьби із сільськогосподарськими шкідниками може 
спричинити різке порушення екологічної рівноваги в природних осе-
редках інфекції. Наприклад, деякі пестициди дуже отруйні для наїз-
ників — комах, що паразитують на кліщах і тим самим регулюють їх-
ню чисельність. А кліщі, як відомо, є переносниками і резервуаром ба-
гатьох небезпечних арбовірусів. Існує ще один аспект цієї проблеми. 
Пестициди в організмі комахи діють на віруси, що репродукуються в її 
тканинах, як мутагенні фактори. Це може призвести до появи нових 
клонів і популяцій вірусів, які мають змінені властивості й епідемічну 
потенцію внаслідок їхньої широкої екологічної пластичності. Тому по-
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трібно активізувати пошуки біологічних методів боротьби з членисто-
ногими, які завдають шкоди сільському господарству і слугують пере-
носниками небезпечних збудників. Особливо перспективним у цьому 
плані є використання ДНК-геномних вірусів ядерного поліедрозу і 
гранульозу, що уражають комах. Віруси, які відбираються для біологі-
чної боротьби, повинні мати вибіркову патогенність для шкідливих 
комах, а для людини та інших хребетних мають бути абсолютно безпе-
чними (відсутність інфекційності, алергенності, токсичності). Перед 
тим як використовувати віруси для біологічної боротьби, потрібно до-
слідити можливість порушення в природі екологічної рівноваги. 

Екологічні аспекти масового застосування противірусних 
хіміопрепаратів. Широке застосування в медичній практиці проти-
вірусних хіміотерапевтичних і хіміопрофілактичних препаратів — 
інгібіторів вірусної репродукції — пов’язане з реальною можливістю 
появи вірусних популяцій, резистентних до цих препаратів. Новост-
ворені антибіотики доводиться відкладати в резерв, замінюючи по-
ступово старі, ефект від яких різко знижується за рахунок розвитку 
стійкості мікроорганізмів. Дещо подібне в майбутньому може статися 
і з використанням інгібіторів вірусної репродукції. Труднощів тут на-
багато більше, оскільки кількість ефективних противірусних препа-
ратів досить обмежена. Виникнення інгібіторорезистентних клонів 
особливо небезпечне у випадку вірусів із фрагментованим геномом, 
яким властива висока частота рекомбінаційного процесу. До них пе-
редусім належать віруси грипу. Здатність до передавання в процесі 
рекомбінації фактора інгібіторорезистентності продемонстрована в 
експерименті на прикладі ремантадину, який широко використову-
ється для хіміопрофілактики і хіміотерапії грипу. Подібна ситуація 
може виникнути й у природних умовах внаслідок рекомбінації між 
вірусами грипу людини і тварин. Це призведе до «засмічення» вірус-
них популяцій, які ніколи не стикалися з хіміопрепаратами, генети-
чною ознакою інгібіторорезистентності. Отже, збудники майбутніх 
епідемій уже будуть резистентними до хіміопрепаратів. Подібний хід 
розвитку подій доведений експериментально, тому потрібно мати за-
пасні препарати для застосування у випадку загрози виникнення 
особливо небезпечних епідемічних ситуацій.  

Екологічні аспекти масового застосування вакцинопрофі-
лактики. Незважаючи на те, що успіхи в боротьбі з інфекційними 
захворюваннями людини і тварин зв’язані значною мірою з розроб-
кою заходів специфічної профілактики, разом з тим саме проблема 
вакцинопрофілактики є нині однією з найдискусійніших. Це пояс-
нюється кількома причинами. Масова імунізація людей і тварин 
досягла величезних масштабів. Поліпшення загальної епідемічної й 
епізоотичної ситуацій на цьому фоні з часом показало «зворотний 
бік медалі» — негативні наслідки імунізації. Фахівці стали критич-
ніше аналізувати питання про співвідношення корисних і шкідли-
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вих аспектів імунізації. У рамках імунології виникли імунопатоло-
гія й поствакцинальна патологія. Широке застосування живих вак-
цин зв’язано із введенням, часто парентеральним шляхом, нуклеї-
нових кислот, тобто чужорідного генетичного матеріалу. У зв’язку з 
цим виникає проблема генетичного забруднення біосфери. Нама-
гання максимально звільнитися від нуклеїнових кислот та іншого 
баласту віріонів знайшло відображення у створенні сучасних типів 
вакцин — субодиничних і синтетичних, які містять тільки вірусні 
антигени. Такі вакцини повністю позбавлені баластних речовин, 
зокрема нуклеїнових кислот, і при масовому їхньому застосуванні 
буде вирішене питання про генетичне забруднення біосфери.  

Значення генотипу хазяїна в екології вірусів. Розвиток епі-
демічного й епізоотичного процесів і наслідок перенесеної інфекції 
для окремих індивідів багато в чому визначається генетичними 
властивостями популяцій збудника і хазяїна, а також додатковим 
впливом на хазяїна факторів навколишнього середовища. Висока 
сприйнятливість до вірусів спостерігається серед тих видів або їхніх 
популяцій, які не зустрічаються з цим збудником унаслідок еколо-
гічної чи географічної ізоляції. Наприклад, вірус кору при занесен-
ні в ізольовані поселення спричинює масову захворюваність дітей і 
дорослих із високою смертністю, і це навряд чи можна пояснити 
тільки відсутністю імунітету. Тут виступає і генетичний фактор, що 
визначає високу сприйнятливість людей до вірусу, з яким упродовж 
тривалого часу вони не зустрічалися. Висока смертність від кору в 
країнах Західної Африки і Південної Америки, очевидно, зумовлена 
синергічним ефектом інфекції й недостатності харчування з вели-
ким дефіцитом білків у продуктах.  

Ящур, як відомо, висококонтагіозне захворювання для сільсько-
господарських парнокопитних тварин. Водночас серед деяких видів 
диких тварин встановлено безсимптомне вірусоносійство. Так, при 
обстеженні в Африці стад антилоп куду та імпала в 60 % клінічно 
здорових тварин був ізольований вірус. Можливо, популяції цих 
тварин є резервуаром вірусу в природних осередках інфекції. 

Виявлено неоднакову чутливість різних генетичних ліній овець до 
збудника скрейпі. Високу сприйнятливість до цієї повільної інфекції 
мають, зокрема, вівці суфолкської породи, ураженість яких може дося-
гати 50 %. 15-річне обстеження 20 тис. овець упродовж 6 – 8 поколінь 
виявило генотипи SS і Ss, з якими пов’язана стійкість до захворюван-
ня, а з генотипом ss, навпаки, — сприйнятливість. Було зроблено 
спробуа одержати популяцію овець без гена s і створити таким чином 
стійке щодо скрейпі стадо. Введення в стадо генотипу SS привело че-
рез 10 років до зниження захворюваності з 40 – 55 % до менш як 1 %.  
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Виражений зв’язок із генотипом виявлено і при інших повільних 
вірусних інфекціях — алеутській хворобі норок, куру. З генетичних 
позицій зроблено спробу пояснити високу частоту носійства 
НВs-антигену вірусу гепатиту В у тропічному поясі. 

Наведені приклади свідчать про роль генотипу хазяїна при різних 
вірусних інфекціях, а також принципову можливість підвищити сту-
пінь несприйнятливості популяції тварин до збудника за рахунок 
зміни генотипу, який домінує в цій популяції. Переселення деяких 
порід сільськогосподарських тварин у місця поширення ензоотичних 
інфекцій може призвести до їхньої поголівної або часткової загибелі. 
На відміну від місцевих порід із стійким до цих збудників генотипом, 
переселені лінії, як правило, відрізняються високою сприйнятливіс-
тю. Для уникнення значних економічних збитків потрібно заздале-
гідь з’ясувати епізоотичну ситуацію та в разі потреби вивести стійку 
продуктивну лінію з використанням генотипу місцевої популяції. 

Освоєння нових територій. Аналогічний хід подій можливий 
при переселенні контингентів людей на нові території. Заселення 
«диких» територій і створення тваринницьких господарств промис-
лового типу на раніше невикористовуваних землях породжує появу 
епідемічних і епізоотичних спалахів інфекційних хвороб. Захворю-
ваність ендемічними вірусними інфекціями серед корінного насе-
лення може не проявлятися внаслідок селекціонування впродовж 
віків генотипу і наявності популяційного імунітету. Новоприбулі 
контингенти людей, будучи непідготовленими до зустрічі зі збудни-
ком, легко стають жертвою епідемічного спалаху. Особливу небез-
пеку становлять природно-осередкові інфекції, які спричинюються 
арбовірусами. У зв’язку з цим для необстежених територій, що під-
лягають освоєнню, потрібно заздалегідь скласти прогноз існування 
природних осередків вірусних інфекцій.  

Історія знає чимало прикладів інтенсивних спалахів арбовірус-
них інфекцій серед контингентів, які потрапили на неосвоєну тери-
торію і не мали імунітету. Так, вірус кліщового енцефаліту був від-
критий у СРСР в 1937 р. при вивченні нової хвороби, зареєстрованої 
під час освоєння тайги на Далекому Сході. Великі спалахи японсь-
кого енцефаліту на півдні Приморського краю в 1941 р. виникли під 
час хасанських подій. Кримсько-конголезька геморагічна пропас-
ниця була описана вперше в 1943 р. у період звільнення Криму від 
німецьких військ. Зорані після довгої перерви поля стали прекрас-
ним місцем для інтенсивного розмноження переносника збудника 
інфекції — іксодових кліщів роду Hyalomma. Аргентинська гемора-
гічна пропасниця, спричинювана вірусом Хунін, уперше зареєстро-
вана на початку 1950-х рр. поблизу Буенос-Айреса, коли великі 
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площі були засіяні кукурудзою. Ці плантації сприяли розмноженню 
гризунів Calomys — резервуару вірусу Хунін.  

Згадані хвороби найшвидше не є новими. Найбільш вірогідно, 
що вони були ендемічними в цих районах, але кількість випадків 
знаходилася нижче порогу реєстрації. Ці хвороби виникли внаслі-
док порушення екологічної рівноваги. 

ЕВОЛЮЦІЯ ВІРУСІВ 
В епоху науково-технічного прогресу еволюція вірусів протікає 

значно швидше, ніж раніше. Це пов’язано з могутнім тиском факто-
рів, що визначаються прискореними темпами антропогенного пере-
творення біосфери. Еволюція вірусів у природі йде в різних напрям-
ках. Основні з них — це зміна антигенних, імуногенних і патоген-
них властивостей вірусів.  

Яскравою ілюстрацією еволюційного процесу є віруси грипу А. Їм 
властива унікальна мінливість поверхневих білків — гемаглютині-
ну (Н) і нейрамінідази (N), причому Н характеризується більшою 
варіабельністю, ніж N. Встановлено 14 типів Н і 9 типів N, поєд-
нання яких зумовлює велику кількість різновидів вірусів грипу А 
(понад 50). Основна маса їх циркулює серед птахів, особливо качок. 
В основі змін антигенної структури вірусів грипу А лежать два ге-
нетичні процеси: антигенний дрейф і антигенний шифт. 

Антигенний дрейф зумовлений крапковими мутаціями генів 
Н і N та виражається поступовими й незначними змінами поверх-
невих антигенів. Але при тривалій циркуляції вірусу під впливом 
колективного імунітету селекціонуються варіанти, які істотно відрі-
зняються за антигенними властивостями від прототипного штаму. 
Антигенний дрейф знижує специфічність постінфекційних антитіл. 

Антигенний шифт — це глибокі зміни генів Н і N, що призводять 
до повної заміни одного або обох поверхневих антигенів. У результаті 
утворюється цілком новий антигенний варіант вірусу, який зазвичай 
спричинює пандемію, оскільки в людей практично відсутній імунітет. У 
міру формування імунного прошарку пандемія йде на спад.  

Ось хронологія появи антигенних шифтів вірусу грипу А: 
1947 р. — серовар Н1N1 (іспанський грип); 
1957 р. — серовар Н2N2 (азійський грип); 
1968 р. — серовар Н3N2 (грип Гонконг); 
1977 р. — серовар Н1N1 (російський грип). 
Перший штам вірусу грипу А людини був ізольований у 1933 р. в 

Англії на тхорах і мав антигенну формулу Н0N1. Штами цього віру-
су циркулювали серед людей з 1933 по 1947 рр., поки в Китаї не ви-
никла пандемія, спричинена новим сероваром Н1N1, тобто відбувся 
антигенний шифт гемаглютиніну. Впродовж 1947 – 1949 рр. серо-
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вар Н1N1 витіснив Н0N1*. Наступна зміна сероварів відбулася в 
1957 – 1958 рр., коли з’явився новий пандемічний штам з антиген-
ною формулою Н2N2 (азійський грип), отже, відбувся антигенний 
шифт і гемаглютиніну, і нейрамінідази. Одночасно перестав цирку-
лювати вірус Н1N1. У 1968 – 1969 рр. почалася пандемія грипу, 
спричинена новим сероваром Н3N2 (грип Гонконг), тобто відбувся 
антигенний шифт гемаглютиніну, й одночасно перестав циркулю-
вати серед людей вірус Н2N2. 

А в 1977 р. відбулася незвичайна подія — до активної циркуляції 
повернувся після 30-річної відсутності серовар Н1N1. Захворіли 
майже виключно особи молодше 20 років, які народилися після 
1957 р., коли припинилася циркуляція цього вірусу серед населен-
ня. Другою особливістю цієї пандемії було те, що попередній серовар 
Н3N2 не зник. Циркуляція обох вірусів триває донині (понад 25 ро-
ків). Пандемія 1977 р. дістала назву «російський грип», оскільки 
пандемічний штам уперше був виділений радянськими вченими і 
негайно переданий ВООЗ. 

Почавши циркуляцію серед населення, новий антигенний варі-
ант вірусу не залишається стабільним. Його гемаглютинін і нейра-
мінідаза з року в рік зазнають антигенного дрейфу, який призво-
дить до того, що через 2 – 3 роки, а іноді й раніше вироблений іму-
нітет забезпечує лише частковий захист від захворювання. Рушій-
ною силою антигенного дрейфу є імунологічний прес — колектив-
ний імунітет. Репродукція вірусу в імунному організмі створює 
передумови для селекції змінених антигенних варіантів вірусу. 

Яка причина антигенного шифту? Виникнення нових пандеміч-
них штамів вірусу грипу в природних умовах є результатом реком-
бінації між вірусами, які циркулюють серед людей і тварин. Геном 
вірусу грипу А представлений одноланцюговою фрагментованою 
РНК, яка складається з 8 фрагментів. При змішаній інфекції клітин 
відбувається обмін фрагментами геномів між двома штамами віру-
су, внаслідок чого вірусне потомство одержує генетичний матеріал з 
обох джерел. Віруси грипу А легко рекомбінуються, і в експеримен-
тальних умовах in vitro та in vivo вдається досить швидко одержати 
рекомбінанти, які становлять 25 – 32 % загального урожаю зміша-
ної популяції. При цьому можна отримати рекомбінанти між віру-
сами грипу А ссавців (людини, свині, коня) і птахів (качок, індиків, 
курей). Існують вагомі докази, що гонконгзький вірус Н3N2 набув 
нового гена Н внаслідок рекомбінації з вірусом грипу качок, виді-
леним у 1963 р. в Україні (А/качка/Україна/1/6З), або з вірусом гри-

                                                      
* У 1980 р. за рекомендацією експертів ВООЗ споріднені типи НО, Н1 і Нsw1 (виявле-

ний у першого вірусу грипу свиней А/свиня/Айова/30) були об’єднані в один тип Н1. 



Екологія вірусів та епізоотологія вірусних інфекцій 

 201 

пу коней, ізольованим у 1963 р. у США (А/кінь/Майямі/1/63). Обид-
ва віруси належать до серовару Н3N8. 

Новизна антигенної структури вірусу грипу А стає вирішальним 
фактором у формуванні нового пандемічного штаму тільки в поєд-
нанні з високою вірулентністю для людини, що генетично детермі-
новано. Численні варіанти вірусу грипу А ссавців і птахів непато-
генні для людей, незважаючи на їхню абсолютно нову антигенну 
формулу для існуючого колективного імунітету. Патогенними для 
людини є три серовари: Н1N1, Н2N2 і Н3N2. 

Особливістю імуногенезу при грипі є феномен так званого «пер-
возданного антигенного гріха». Він полягає в тому, що перший кон-
такт людини з вірусом грипу А залишає в імунологічній пам’яті слід 
на все життя. І при повторних захворюваннях одночасно з появою 
антитіл до збудника, який спричинив цю інфекцію, стимулюється 
зростання титру антитіл до вірусу, з яким відбулася перша зустріч. 
Феномен «первозданного антигенного гріха» був широко використа-
ний для «серологічної археології» — з’ясування, які віруси грипу 
циркулювали в минулому, ще до їхнього відкриття. 

Ретроспективно розшифровані шифтові варіанти вірусу грипу А, 
які спричинили пандемії 1889 – 1890 рр. (Н2N2), 1900 р. (Н3N2), 
1918 – 1920 рр. (Н1N1). Усім відома страшна пандемія грипу «іспан-
ка» в 1918 – 1920 рр., яка протікала з масовими геморагічними пнев-
моніями і забрала життя понад 20 млн людей (більше ніж Перша 
світова війна). У 1976 р. встановлено, що «іспанка» була спричинена 
вірусом, близькоспорідненим із вірусом грипу свиней 
А/свиня/Айова/30, ізольованим уперше у США в 1930 р. Серологіч-
ними дослідженнями, проведеними у 27 країнах світу, виявлено 
високий популяційний імунітет тільки в осіб старших 50 років, що 
свідчить про їхнє інфікування в пандемію 1918 – 1920 рр. Від людей 
вірус передався свиням і почав автономну циркуляцію серед них.  

Пандемічні штами вірусу грипу А виникають не тільки в резуль-
таті рекомбінації між вірусами людини і тварин (особливо птахів). 
Повернення в активну циркуляцію серовару Н1N1 у 1977 р. свід-
чить про те, що збудники минулих пандемій і епідемій не зникають. 
Вони зберігаються в популяціях людей, свійських і диких тварин та 
періодично повертаються з новою силою, коли імунний прошарок 
населення знизиться до критичного рівня.  

Якщо проаналізувати хронологію пандемій в історії людства, то ми 
побачимо, що антигенний шифт досягає кульмінації в основному через 
кожні 11 – 18 років. Є два більш довготривалі періоди: 29 років (1918 – 
1947 рр.) і з 1977 р. донині. Чому існує така періодичність? Згідно з 
гіпотезою видатного радянського вченого А.Л. Чижевського (1897 – 
1964 рр.), це пов’язано з періодичною активністю Сонця. Під впливом 
сонячної активності у всій живій природі, починаючи від вірусів, бак-
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терій і мух дрозофіл та закінчуючи людиною, виникають «мутаційні 
бурі», тільки на вірусах це чіткіше й очевидніше проявляється. 

Усі нові епідемічно активні віруси грипу А спочатку з’являються в 
зоні Південно-Східної Азії (південь Китаю, Гонконг, Сінгапур, Півні-
чна Австралія, Океанія), а звідти поширюються на планеті. Чому са-
ме в Південно-Східній Азії? Тому, що тут поєднуються надзвичайно 
важливі екологічні особливості: по-перше, наявність у басейні Тихого 
океану величезних скупчень мігруючих птахів — основного резерву-
ару вірусів грипу А в природі, і, по-друге, висока густота популяцій 
людей і тварин. У разі занесення вірусу з достатньо широкою еколо-
гічною пластичністю колосальна чисельність населення деяких азій-
ських районів є тим «горючим матеріалом», що підвищує шанси селек-
ції штаму, який має епідемічну потенцію, з його закріпленням у на-
ступних пасажах і подальшим усезростаючим поширенням. 

Велика різноманітність екологічних груп свійських і диких тва-
рин, зокрема птахів, слугує основою для припущення про багатство 
генофонду вірусів грипу А, які циркулюють у природних біоценозах. 
Відносно швидка зміна генерацій у тварин визначає не настільки 
виражений, як серед людських контингентів, тиск популяційного 
імунітету на старі штами. Тому в різних екологічних нішах старі 
штами, в тому числі й епідемічні, можуть тривалий час циркулюва-
ти поряд із новими, які виникають внаслідок появи мутантів і ре-
комбінантів із високою екологічного пластичністю. Особлива роль у 
цих процесах належить птахам. 

Отже, в цілому віруси грипу А є дуже гетерогенною популяцією з 
єдиним захищеним генофондом, яка циркулює в біосфері серед 
людей і багатьох видів тварин. Дослідження з екології грипу перед-
бачають вивчення генофонду вірусних популяцій, географічних і 
екологічних закономірностей поширення вірусів грипу, зв’язків між 
епізоотіями й епідеміями, тенденцій у мінливості вірусів у природ-
них біоценозах. Кінцевою метою в практичному плані є нагрома-
дження музею вірусів грипу, які циркулюють у біосфері, з наступ-
ним отриманням набору вакцинних штамів шляхом рекомбінації 
природних ізолятів із вірусами, попередньо адаптованими до вироб-
ничих умов. 

Упродовж останніх чотирьох десятиліть можна було спостерігати 
зміни характеру епізоотій ньюкаслської хвороби. У перші роки появи в 
європейських країнах (1941 – 1945 рр.) це захворювання харак-
теризувалося високою контагіозністю, надзвичайно гострим перебігом 
і, як правило, супроводжувалося 100%-ю смертністю. Ізольовані польо-
ві штами вірусу були високовірулентними. Але з часом унаслідок спе-
цифічної профілактики цієї інфекції (особливо за допомогою живих 
вакцин) різко скоротилася екологічна база циркуляції вірусу. Почас-



Екологія вірусів та епізоотологія вірусних інфекцій 

 203 

тішали випадки атипового перебігу хвороби. При атипових спалахах 
ізольовані природно-ослаблені польові штами вірусу (В1, Ла-Сота, F, 
Fr, Бор/74/ВДНКІ та ін.). Вони виявилися високостабільними щодо 
патогенності та стали широко застосуватися як живі вакцини. 

Описаний атиповий перебіг таких вірусних інфекцій тварин, як 
європейська та африканська чума свиней, чума ВРХ, ящур, сказ, 
лихоманки долини Ріфт, хвороба Найробі та ін. У зв’язку з цим знач-
но зросла роль лабораторної діагностики. 

Еволюція різних вірусів у природі нерівнозначна і має свої особливо-
сті. Одним із важливих аспектів еволюційного процесу є зміна спектра 
патогенності існуючих вірусів і поява нових, раніше невідомих вірусів. 

Нові віруси з’являються постійно, що можна пояснити такими 
основними механізмами: 

1) зміна екології місцевості; звичайно це пов’язано з початком 
сільськогосподарських робіт чи війною, коли люди змушені контак-
тувати з переносниками або тимчасовими хазяями вірусів; 

2) потрапляння неімунних осіб в ендемічні райони, де місцеве 
населення має популяційний імунітет; 

3) зміни властивостей вірусів, пов’язані з обміном генів із віруса-
ми рослин, комах або диких тварин; 

4) поява нових стабільних мутантів існуючих вірусів. 
Відомо багато нових хвороб, що з’явилися у зв’язку зі зміною еко-

логії (кліщовий енцефаліт, кримсько-конголезька, омська й арген-
тинська геморагічні пропасниці та ін.). Освоєння «диких» територій 
завжди пов’язане із загрозою виникнення спалахів арбовірусних 
інфекцій за рахунок як відомих, так і поки що не виявлених збуд-
ників. Ситуація ускладнюється тією обставиною, що популяційний 
імунітет у новоприбулих контингентів відсутній. У цих умовах «ні-
мі» в епідеміологічному відношенні природні осередки арбовірусних 
інфекцій можуть «заговорити» достатньо голосно. Усі ці обставини 
зумовлюють потребу завчасного прогнозування й обстеження 
територій, які підлягають освоєнню. 

Деякі віруси з’являються і зникають, очевидно, не маючи змоги ви-
жити. Наприклад, вірус Росіо з родини Flaviviridae спричинив знач-
ний спалах енцефаліту в Бразилії в 1975 – 1976 рр. і зник так само 
раптово, як і з’явився. Можливо, такі віруси все ще передаються, але 
нижче рівня реєстрації. Для того, щоб вижити, вірус має знайти довго-
строковий резервуар у вигляді хребетного або безхребетного хазяїна. 

Нові хвороби можуть з’явитися й у високорозвинених країнах 
при найсучасніших технологіях виробництва. Класичний при-
клад — поява в 1986 р. у Великій Британії губкоподібної енцефало-
патії ВРХ унаслідок згодовування м’ясо-кісткового борошна, виготов-
леного з туш хворих на скрейпі овець. Виникнення і поширення 
нових нозологічних форм ТГЕ висвітило непередбачені можливості 
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широкої територіальної інвазії, а також подолання збудником видо-
вого бар’єру. Такі ситуації, як у випадку з ГЕ ВРХ, потрібно зазда-
легідь прогнозувати.  

? Контрольні запитання  

1. Для чого потрібно вивчати екологію вірусів? 2. Що таке екологічна 
ніша вірусів? 3. Який механізм виникнення і поширення вірусних інфекцій 
та передавання збудників? 4. У чому полягає екологічне значення пер-
систенції вірусів? 5. Яку роль відіграють членистоногі та хребетні в екології 
вірусів? 6. Схарактеризуйте спільність збудників вірусних інфекцій тварин 
і людини. 7. Який вплив мають антропогенні фактори на екологію вірусів? 
8. Як відбувається еволюція вірусів у сучасних умовах? 
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ПРОТИВІРУСНИЙ ІМУНІТЕТ 
 
Імунітет — це сукупність процесів, спрямованих на захист 

організму від генетично чужорідних субстанцій і збереження по-
стійності внутрішнього середовища (гомеостазу). 

Фактори і механізми противірусного імунітету мають свої особливо-
сті, що відрізняють їх від імунних реакцій щодо бактерій та інших па-
тогенних агентів тваринного і рослинного походження. Ці особливості 
визначаються природою вірусів, їхнім абсолютним внутрішньоклітин-
ним паразитизмом на генетичному рівні. Вірусна інфекція — це на-
самперед інфекція чутливих клітин. Взаємодія вірусу та сприйнятли-
вих клітин лежить в основі патогенезу вірусного захворювання. Поза 
клітинами віруси можуть зберігати життєздатність, але не розмножу-
ються, бо не мають власних систем синтезу білків. 

Імунні реакції організму на позаклітинній вірус подібні до реакцій 
на бактерії та їхні токсини: спрямовані безпосередньо на патогенний 
агент. Захисні реакції на внутрішньоклітинні стадії морфогенезу віру-
су діють опосередковано через клітину, і тільки так гальмується ре-
продукція вірусу з наступним звільненням від нього організму. Захист 
клітини від вірусної генетичної інформації та пригнічення репродукції 
вірусу є кардинальною особливістю противірусного імунітету. Відміча-
ючи його специфіку, не слід забувати, що захисні реакції організму, 
спрямовані проти вірусів, підкоряються загальним імунологічним за-
кономірностям. Антигени, імунокомпетентні клітини та антитіла ле-
жать в основі специфічної імунної відповіді стосовно будь-яких генети-
чно чужорідних агентів, у тому числі й вірусів. 

ВІРУСИ ЯК АНТИГЕНИ 
Антигени — це речовини, які несуть ознаки генетичної чужорі-

дності і при введенні в організм спричинюють розвиток специфіч-
них імунних реакцій. Антигени мають такі властивості, як чужорід-
ність, антигенність, імуногенність і специфічність. Чужорідність — 
невіддільне від антигену поняття; без чужорідності немає антигену 
стосовно даного організму. Антигенність — це здатність антигену 
спричинювати специфічну імунну відповідь і взаємодіяти з її про-
дуктами (антитілами і сенсибілізованими лімфоцитами). Імуноген-
ність — це здатність антигену індукувати формування імунітету. 
Специфічність — це здатність антигену вибірково взаємодіяти ли-
ше з гомологічними антитілами і сенсибілізованими лімфоцитами. 

Розд і л  9
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Віруси як антигени принципово не відрізняються від інших пов-
ноцінних антигенів (наприклад, бактерій і токсинів) і є добрими 
стимуляторами клітинних та гуморальних імунних реакцій.  

Антигенна будова вірусів, незважаючи на відносну простоту їх-
ньої організації, складна і визначається кількістю структурних біл-
ків. Кожний вірусний білок має кілька антигенних детермінант, 
або епітопів. Це ділянки, здатні взаємодіяти з антитілами та анти-
генозв’язувальними рецепторами лімфоцитів. Епітопи складаються 
зазвичай із 10 – 20 амінокислот, залежать від третинної структури 
білка і можуть містити ділянки, розміщені в різних областях полі-
пептидного ланцюга. Антигенні детермінанти розміщені в тих міс-
цях білкової молекули, що доступна для антитіл і сенсибілізованих 
лімфоцитів. Але можуть бути і приховані епітопи, які виходять на 
поверхню при зміні конформації або частковому розщепленні мак-
ромолекули. Антигенні детермінанти, що вносять найбільший 
вклад у стимуляцію імунної відповіді, називають імунодомінант-
ною групою. Епітопи визначають специфічність антигену, а їхня 
кількість, що одночасно зв’язується з антитілами, зумовлює валент-
ність антигену. 

Вірусні антигени розрізняються за ступенем специфічності їхніх 
епітопів. Є штамо-, типо-, видо-, групо- і підгрупоспецифічні антигени. 

У процесі інфекції або імунізації можуть вироблятися антитіла 
до всіх антигенів, які входять у структуру віріона. Проте різні вірус-
ні антигени відіграють неоднакову роль в імуногенезі. Першочерго-
ве значення для імунітету мають поверхневі антигени, розміщені в 
зовнішній оболонці віріона (капсидній чи суперкапсидній залежно 
від складності його організації) й особливо прикріпні білки, через 
які відбувається адсорбція вірусу на клітині. Нейтралізація антиті-
лами саме цих антигенів позбавляє вірус здатності приєднуватися 
до чутливої клітини та інфікувати її. Антигени, не зв’язані з при-
кріпними білками, й особливо внутрішні антигени, локалізовані в 
глибинних структурах віріона, мають значення не стільки для іму-
нітету, скільки для патогенезу вірусної інфекції, будучи чужорід-
ними, токсигенними і нерідко алергенними речовинами. Антитіла 
до внутрішніх антигенів (наприклад, серцевинних білків), які мо-
жуть утворитися в процесі інфекції, мають діагностичне значення. 
Вірусні антигени, що спричинюють утворення захисних (вірусоней-
тралізувальних) антитіл, називають протективними. 

Антигенна активність властива і численним ферментам, які ви-
явлені в складі віріонів, але тільки вірусоспецифічним. Ферменти 
клітинного походження не є чужорідними для організму і тому не 
викликають імунної відповіді. 

Поверхневі антигени вірусів лабільніші, ніж внутрішні, що 
пов’язано з еволюційним пристосуванням вірусів долати дію імун-
них факторів. Яскравою ілюстрацією цього слугує унікальна мінли-
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вість поверхневих білків вірусів грипу А гемаглютиніну і нейрамі-
нідази — антигенний дрейф і антигенний шифт. 

У складно організованих вірусів виявляють у структурі суперка-
псидної оболонки антигени клітини-хазяїна, де відбувалася їхня 
репродукція. При цьому клітинні антигени локалізуються в зовніш-
ній ліпопротеїновій оболонці не хаотично, як би це було в разі меха-
нічної контамінації віріонів, а в конкретному порядку. Так відбува-
ється антигенна мімікрія, що призводить до зниження імунної від-
повіді. Крім того, в складі деяких вірусів (зокрема грипу і натура-
льної віспи) містяться так звані гетерогенні антигени, ідентичні 
певним тканинним білкам хазяїна. Так, у вірусів грипу виявлені 
антигени, що визначають А групу крові людини. Явища антигенної 
мімікрії та гетерогенності зумовлюють персистенцію вірусів у орга-
нізмі, даючи їм змогу уникати дії захисних механізмів. Ці феномени 
пояснюють також слабкість імунної відповіді при деяких вірусних 
хворобах. За рахунок антигенів клітини-хазяїна, які знаходяться в 
складі віріонів, можуть виникати перехресні імунологічні реакції, 
що створює труднощі в ідентифікації збудника і призводить до по-
милкових діагностичних висновків. 

Вірус-індуковані антигени. Заражені клітини містять зазви-
чай, крім віріонів, різні вірусні білки-антигени. Ці антигени вини-
кають у результаті надлишкового синтезу вірусних компонентів, що 
не увійшли до складу віріонів потомства, або внаслідок деструкції 
віріонів, наприклад, у макрофагах. Антигенні властивості мають 
також неструктурні вірусні білки, що утворилися в процесі інфекції. 

Вірусні антигени локалізуються в різних частинах клітини 
(залежно від природи вірусів) — в ядрі, ядерці, цитоплазмі, плазмо-
лемі, що доступно візуальному спостереженню завдяки використан-
ню методів РІФ або ІФА. Вірусні антигени, розміщені на поверхні 
клітинної плазматичної мембрани, можуть стати об’єктом дії анти-
тіл, сенсибілізованих лімфоцитів і макрофагів. 

У заражених клітинах можуть з’явитися неструктурні вірусні білки, 
які є ознакою клітинної трансформації під дією онкогенних вірусів, 
зокрема поліомавірусів (вірус поліоми людини, SV40), аденовірусів, 
ретровірусів (вірус саркоми Рауса). Серед антигенів, індукованих онко-
генними вірусами, розрізняють Т- і трансплантаційні антигени. 

Т-антигени (від лат. tumor — пухлина) з’являються на початко-
вих стадіях репродукції вірусів. Їх виявляють за допомогою РІФ в 
ядрі або цитоплазмі інфікованої клітини залежно від того, який ві-
рус — ДНК- чи РНК-геномний — спричинив їхній синтез. Специфіч-
ним реактивом для виявлення їх є не противірусна сироватка, а си-
роватка тварин із первинними або трансплантованими вірус-інду-
кованими пухлинами. Клітини, що містять Т-антигени, можуть роз-
множуватися тривалий час, не втрачаючи їх. Поява Т-антигенів є 
ранньою ознакою процесу, що призводить до трансформації клітин. 
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Трансплантаційні антигени з’являються пізніше, коли вже на-
стає трансформація клітин. Вони локалізуються на поверхні плаз-
молеми трансформованих клітин і зумовлюють у дорослих тварин 
специфічну резистентність до інокуляції пухлинних клітин, яка ви-
значається видом вірусу. 

Вірусні антигени — віріонні та вірус-індуковані — мають важливе 
значення для імунітету. Будучи чужорідними для організму, вони 
стимулюють виникнення клітинних і гуморальних захисних реакцій.  

КЛІТИННІ ФАКТОРИ ПРОТИВІРУСНОГО ІМУНІТЕТУ 
Противірусний імунітет залежить передусім від функції імуно-

компетентних клітин (або імуноцитів), які здійснюють імунні 
реакції. Імунокомпетентні клітини розпізнають вірусні антигени, 
утворюють стосовно них специфічні антитіла та інші речовини, що 
пригнічують активність вірусів, а також діють безпосередньо на ві-
руси й уражені клітини, спричинюючи їхню деструкцію. 

Імунною системою є лімфоїдна тканина, яка представлена 
лімфоїдними органами і скупченнями лімфоїдних клітин у різних 
тканинах організму. Основна функція лімфоїдної тканини — розпі-
знавання та елімінація (видалення) генетично чужорідних речовин 
і збереження внутрішньої постійності організму, тобто гомеостазу. 

До імунної системи належать: 
1) центральні лімфоїдні органи, серед яких тимус, кістковий мо-

зок, фабрицієва бурса в птахів; 
2) периферійні лімфоїдні органи, до яких належать селезінка, лім-

фатичні вузли, скупчення лімфоїдних клітин у різних тканинах, зок-
рема в травному каналі (лімфоїдні фолікули тонких кишок, ілеоце-
кального клапана, глоткове лімфоїдне кільце), лімфоцити крові. 

Центральною фігурою імунної системи є лімфоцити. Вони по-
ходять із кісткового мозку від кровотворних стовбурових клітин, які 
генерують у лімфоїдні стовбурові клітини. Ці клітини надходять із 
кров’ю в тимус і фабрицієву бурсу в птахів або еквівалентні органи у 
ссавців — лімфоїдну тканину травного каналу, де відбувається їхнє 
диференціювання. 

Розрізняють Т-лімфоцити (тимусозалежні) і В-лімфоцити 
(бурсазалежні). Т-лімфоцити імунологічно дозрівають у тимусі та 
мігрують у Т-зони лімфатичних вузлів і селезінки. В-лімфоцити про-
ходять диференціацію у фабрицієвій бурсі в птахів або її аналогах у 
ссавців і потрапляють у В-зони лімфатичних вузлів і селезінки. 

Т-лімфоцити забезпечують клітинний імунітет і одночасно здійс-
нюють функцію регуляції імунної відповіді. Розрізняють шість ти-
пів Т-лімфоцитів: Т-гелпери (Т-помічники), цитотоксичні Т-лімфо-
цити (ЦТЛ), Т-супресори, Т-клітини гіперчутливості сповільненого 
типу (Тгст-клітини), Т-ампліфайєри (Т-посилювачі) і Т-клітини іму-
нологічної пам’яті. 
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Клітинний імунітет обумовлюють також кілери (К-клітини, нульо-
ві клітини), природні кілери (NК-клітини) і дендритні клітини. 

В-лімфоцити забезпечують синтез антитіл і відповідають таким 
чином за розвиток гуморального імунітету. Існує п’ять типів 
В-лімфоцитів, які є попередниками плазматичних клітин, що про-
дукують антитіла класів IgM, IgG, IgA, IgD та IgЕ. 

В імуногенезі бере участь ще одна клітинна популяція — мак-
рофаги, які складають систему мононуклеарних фагоцитів. Мак-
рофаги розвиваються з кровотворних стовбурових клітин, пройшов-
ши такий шлях розвитку: монобласт – промоноцит – моноцит – мак-
рофаг. До системи мононуклеарних фагоцитів належать моноцити 
крові й тканинні макрофаги (гістіоцити), які поширені в організмі: в 
печінці, селезінці, легенях, лімфатичних вузлах, кістковому мозку, 
нервовій системі та інших тканинах. 

За функціональними властивостями всі імунокомпетентні кліти-
ни розділяють на ефекторні й регуляторні. Ефекторні клітини 
беруть активну участь в імуногенезі, індукуючи клітинну і гумораль-
ну відповіді. Ефекторними можуть слугувати різні типи клітин: ци-
тотоксичні Т-лімфоцити, Тгст-клітини, кілери, природні кілери, В-
лімфоцити, макрофаги. Функції регуляторних клітин здійснюють 
в основному Т-лімфоцити і макрофаги. Усі взаємодії клітин імунної 
системи регулюють цитокіни, відомі як медіатори імунної відповіді. 

Імунна система організму функціонує за принципом клональної 
селекції. Основне положення клонально-селекційної теорії імунітету 
(Ф.М. Бернет, 1964) полягає в тому, що здатність індивіда розпізна-
вати антиген пов’язана з певними імунологічно реактивними лімфо-
цитами або генетично ідентичними лініями лімфоцитів (клонами). 
Лімфоїдна тканина характеризується постійним поділом клітин; то-
му вся популяція лімфоцитів складається із значної кількості клі-
тинних клонів, кожен з яких походить від одного попередника. У сса-
вців в ембріональному періоді без будь-якого контакту з чужорідним 
антигеном виникає 107 – 109 клонів, які генетично детерміновані до 
взаємодії з відповідними антигенами. Кожен лімфоцит у ході індиві-
дуального (клонального) розвитку набуває здатності реагувати з кон-
кретним антигеном завдяки експресії на плазмолемі специфічних 
рецепторів. Зв’язування антигену з цими рецепторами стимулює лі-
мфоцити преадаптованого клону до проліферації й диференціації. 
Усі клітини клону мають однакову антигенну специфічність. 

Що являють собою специфічні (антигенозв’язувальні) рецептори 
лімфоцитів? В-лімфоцити несуть на своїй поверхні вбудовані в 
плазматичну мембрану молекули імуноглобулінів, переважно класу 
IgМ. Один В-лімфоцит містить від 200 тис. до 500 тис. імуноглобу-
лінових молекул. Вони постійно синтезуються в лімфоцитах, секре-
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туються на клітинну поверхню і відділяються разом із фрагментами 
плазмолеми. 50 % рецепторних молекул оновлюється впродовж 4 – 
6 год. При антигенній стимуляції й трансформації В-лімфоцитів у 
плазматичні клітини цей синтез стає в тисячі разів інтенсивнішим. 
Кожний лімфоцит має тільки один за специфічністю тип рецепто-
рів, тобто може реагувати лише з однією антигенною детермінан-
тою. Крім імуноглобулінових рецепторів, унікальних для кожного 
лімфоцита і його потомків (клонів), існують рецептори з єдиною для 
всіх В-лімфоцитів специфічністю. До них належать, зокрема, рецеп-
тори для Fс-фрагмента імуноглобуліну і СЗ-фрагмента комплемен-
ту. Завдяки цьому В-лімфоцити здатні приєднувати імунні комплек-
си (антиген – антитіло або антиген – антитіло – комплемент). 

Т-лімфоцити містять на своїй поверхні значно менше рецепторів 
порівняно з В-лімфоцитами (10 – 20 тис.). Т-клітинні рецептори 
представлені імуноглобуліноподібними молекулами. 

Крім антигенозв’язувальних рецепторів, лімфоцити мають знач-
ну кількість поверхневих антигенних структур, які називаються 
маркерами і визначають функціональні відмінності різних субпо-
пуляцій Т- і В-лімфоцитів. 

В основі імуногенезу лежить кооперативна взаємодія різних попу-
ляцій імунокомпетентних клітин: Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів, мак-
рофагів, кілерів, природних кілерів і дендритних клітин. Передумо-
вою цієї взаємодії є ідентичність антигенів головного комплексу 
гістосумісності (МНС, від англ. Major histocompatibility complex). 
МНС — це ділянка ДНК вищих хребетних, що кодує антигени гісто-
сумісності й відіграє важливу роль у відторгненні чужорідного транс-
плантата. МНС кодує також здатність до імунної відповіді на чис-
ленні антигени, схильність до певних імунних захворювань, синтез 
компонентів комплементу. МНС-антигени знаходяться на поверхні 
клітин усіх вищих хребетних. Спектр молекул МНС унікальний для 
кожного організму і визначає його біологічну індивідуальність, що 
дає змогу відрізнити «своє» (гістосумісне) від «чужого» (несумісного). 

У складний механізм імунної відповіді першими включаються 
макрофаги. Вони розпізнають антиген, який надходить в організм, 
поглинають його і розщеплюють на фрагменти під дією лізосомаль-
них ферментів. Фрагменти антигену внаслідок екзоцитозу виставля-
ються на поверхні макрофага і зв’язуються з молекулами МНС. Саме 
ці комплекси антиген – молекула МНС розпізнаються Т-гелперами і 
слугують сигналом для запуску подальших імунологічних реакцій. У 
відповідь на впізнавання Т-гелпером утворених комплексів макро-
фаги продукують медіатор інтерлейкін-1 (ІЛ-1), під впливом якого 
починають посилено розмножуватися і дозрівати Т-гелпери. Активо-
вані Т-гелпери синтезують інтерлейкін-2 (ІЛ-2), що теж стимулює 
їхню проліферацію, а також слугує сигналом для В-лімфоцитів. 
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Відбір В-лімфоцитів відбувається при взаємодії антигену з іму-
ноглобуліновим рецептором на поверхні цих клітин. В-лімфоцит 
переробляє антиген і представляє його фрагмент на плазмолемі в 
комплексі з молекулою МНС. Цей комплекс розпізнає рецептор 
Т-гелпера, який був відібраний за допомогою того самого антигену, 
що і В-лімфоцит. Унаслідок такого впізнавання Т-гелпер синтезує 
цитокіни (ІЛ-2, ІЛ-4, ІЛ-5, ІФН-α). Це стимулює проліферацію 
В-лімфоцитів та їхню диференціацію в плазматичні клітини, які 
синтезують антитіла до цього антигену. На відміну від В-лімфо-
цитів, плазматичні клітини мають добре розвинений секреторний 
апарат, що дає змогу синтезувати кілька тисяч молекул імуноглобу-
лінів за 1 с. Секрецію антитіл стимулює ІЛ-6, який виділяється ак-
тивованими Т-гелперами. 

Отже, Т-гелпери включають В-лімфоцити в проліферацію й ди-
ференціацію, що забезпечує нагромадження клонів плазматичних 
клітин, які інтенсивно синтезують антитіла. У разі відсутності тако-
го впливу В-система виявляється нездатною до повноцінної імунної 
відповіді, й можлива поява стану імунологічної толерантності, коли 
не виробляються антитіла до певного антигену. 

Допомога Т-гелперів потрібна не тільки для активізації В-лім-
фоцитів, а й для індукції цитотоксичних Т-лімфоцитів (ЦТЛ), які 
з’являються під впливом ІЛ-2. ЦТЛ розпізнають і лізують клітини-
мішені, які містять на своїй поверхні чужорідні антигени (вірусо-
специфічні, пухлинні або чужорідні гістосумісності). Заражені віру-
сом клітини розпізнаються ЦТЛ завдяки епітопам вірусних антиге-
нів, зв’язаних із молекулами МНС. ЦТЛ звільняють організм від 
клітин, що продукують вірусне потомство, лізуючи їх. ЦТЛ убива-
ють також ракові клітини, відторгають трансплантати, забезпечую-
чи таким чином протипухлинний і трансплантаційний імунітет. 

Який механізм цитотоксичної дії лімфоцитів? Прикріпившись 
до клітини-мішені, ЦТЛ виділяє шляхом екзоцитозу перфорін. Цей 
білок вбудовується в плазматичну мембрану клітини, створюючи в 
ній пори, що призводить до необоротного і летального вирівнюван-
ня йонного складу між цитоплазмою й зовнішнім середовищем. Пі-
сля виділення перфоріну ЦТЛ відділяється від клітини і здатний до 
взаємодії з іншою мішенню. 

Антиген активізує також Т-супресори, які обмежують проліфера-
цію Т- і В-лімфоцитів на різних стадіях імуногенезу і запобігають 
таким чином прояву надмірних форм імунної відповіді, наприклад, 
алергії. Т-супресори блокують аутоімунні реакції, тобто вироблення 
антитіл до власних антигенів організму, отже, забезпечують розви-
ток природної імунологічної толерантності. Порушення функції 
Т-супресорів може призвести до аутоімунних захворювань та інших 
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форм імунопатології. Т-супресори, як і Т-гелпери, виконують функ-
ції головних регуляторів імунної відповіді. 

До імуногенезу можуть залучитися Тгст-клітини, що утворю-
ються під впливом антигенної стимуляції та здійснюють алергічні 
реакції у вигляді гіперчутливості сповільненого типу. Отримавши 
інформацію про антиген від макрофагів, Тгст-клітини розпізнають 
його і виділяють різні медіатори, які активізують макрофаги. У ре-
зультаті розвивається запальна реакція тканин, спрямована проти 
вірусних антигенів. 

В імуногенезі істотну роль відіграють Т-ампліфайєри (Т-поси-
лювачі), які активізують Т-клітинну імунну відповідь, а саме: 
стимулюють утворення Тгст-клітин, Т-супресорів, Т-гелперів, цито-
токсичних Т-лімфоцитів. 

Частина Т- і В-лімфоцитів, стимульованих антигеном, після 2 – 3 
поділів переходить у стан спокою та слугує основою імунологічної 
пам’яті — здатності організму давати прискорені й посилені імунні 
реакції у відповідь на повторне введення антигену. Імунологічна 
пам’ять може зберігатися роками і властива як клітинному, так і 
гуморальному імунітету. Т-лімфоцити мають тривалішу імунологіч-
ну пам’ять. 

Окрім Т- і В-лімфоцитів, в імуногенезі бере участь ще одна попу-
ляція лімфоцитів, яка виявляє цитотоксичні властивості. Це кілери 
(К-клітини, нульові клітини) і природні кілери (NК-клітини). Го-
ловна їхня ознака — відсутність основних поверхневих маркерів Т- і 
В-лімфоцитів. 

Кілери виявляють антитілозалежну цитотоксичність. Вони лізу-
ють заражені вірусом клітини в присутності IgG, бо мають рецепто-
ри для Fс-фрагмента антитіл. 

Природні кілери здатні спонтанно знищувати пухлинні та зара-
жені вірусом клітини без попередньої антигенної стимуляції. Це 
основні клітини організму, які здійснюють протипухлинний захист. 
Окрім спонтанної цитотоксичності, природні кілери беруть участь в 
антитілозалежному клітинно-опосередкованому цитолізі, експресу-
ючи на своїй поверхні рецептори для Fc-фрагмента IgG. 

У противірусному імунітеті важливе значення мають макрофа-
ги. Вони не тільки беруть участь у розпізнаванні, первинній обро-
бці та представленні антигену Т-лімфоцитам. Макрофаги викону-
ють самостійну важливу функцію звільнення організму від вірус-
них агентів. Вони здатні захоплювати цілі віріони, комплекси ві-
русів з антитілами, заражені клітини та перетравлювати їх за до-
помогою лізосомальних ферментів. Значно вища фагоцитарна ак-
тивність відмічається в макрофагів, отриманих від імунних тва-
рин. На відміну від Т- і В-лімфоцитів, дія макрофагів на віруси 
неспецифічна. 
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Макрофаги лімфатичних вузлів, селезінки, печінки, легень, кіст-
кового мозку, внутрішньої стінки судин та інших органів здійсню-
ють надзвичайно важливу бар’єрну функцію. Вони не пропускають 
вірус у кров і лімфу. Віремія виникає, якщо вірусу вдається подола-
ти місцеві бар’єри макрофагів. Макрофаги забезпечують очищення 
крові, захоплюючи і перетравлюючи віріони. Особливо активні мак-
рофаги в присутності специфічних антитіл, які опсонізують* та аг-
лютинують віруси і тим самим сприяють процесу їхнього 
фагоцитозу та дезінтеграції. 

В імуногенезі важливу роль виконують антигенопрезентабельні 
клітини. Крім макрофагів, представляти антиген здатні В-лімфо-
цити і дендритні клітини, до яких належать фолікулярні відрост-
кові клітини лімфатичних вузлів і селезінки, клітини Лангерганса 
шкіри, М-клітини лімфатичних фолікулів травного каналу й денд-
ритні клітини тимусу. 

Клітинний імунітет стосовно вірусів не обмежується участю лише 
імунокомпетентних клітин. Природою клітин, з якими взаємодіє ві-
рус, визначається видовий (спадковий, вроджений) імунітет. В ос-
нові його лежить відсутність в організмі чутливих клітин, здатних 
забезпечити ранні стадії репродукції вірусу — адсорбцію, проник-
нення і депротеїнізацію. А сприйнятливіть клітин до вірусу у свою 
чергу зумовлюють два основні фактори: 1) наявність на поверхні 
клітин специфічних рецепторів; 2) присутність у клітинах фермен-
тів, потрібних для депротеїнізації вірусу. Якщо якогось із цих 
чинників немає, клітини є нечутливими до вірусу. 

Слід зазначити, що далеко не завжди спостерігається відповід-
ність між вродженою несприйнятливістю до вірусів тварин in vivo та 
резистентністю клітин їхніх тканин in vitro. Наприклад, до вірусу 
кору чутливі клітини курячих фібробластів, нирки морської свинки 
і кроля, але спричинити експериментальну інфекцію кору у цих 
тварин не вдається. В організмі резистентних тварин складаються 
інакші взаємовідносини між вірусом і клітинами, ніж in vitro, 
завдяки функції інших факторів видового імунітету (інгібітори, но-
рмальна температура тіла тощо). 

Видовий імунітет генетично детермінований і передається за спад-
ковістю. Наприклад, тварини резистентні по вірусу вітряної віспи лю-
дини. До вірусу гепатиту В із тварин сприйнятливі лише шимпанзе. 
На африканську чуму свиней хворіють тільки свійські й дикі свині. 

Існує різний ступінь напруженості видового імунітету — від аб-
солютної резистентності до відносної, яку можна подолати за допо-
могою різноманітних факторів: висока доза зараження, рентгено-
опромінення, обробка кортизоном, зміна методу зараження при се-
                                                      

* Опсонізація — це адсорбція антитіл на поверхні антигенів. Аглютинація — це 
склеювання антитілами антигенів у конгломерати. 
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рійному пасажуванні, голодна дієта, охолодження тощо. Абсолютну 
резистентність кроля до вірусу грипу не вдається перебороти вве-
денням високих доз вірулентних штамів. Вірус чуми свиней можна 
адаптувати до організму кроля тривалими серійними пасажами. 

Видовий імунітет залежить від віку. Наприклад, до вірусу ящуру 
чутливі новонароджені білі миші та кролі, до вірусу кліщового ен-
цефаліту — новонароджені морські свинки і білі щури, до вірусу 
саркоми Рауса — новонароджені кролі, морські свинки, білі щури, а 

дорослі тварини абсолютно резистентні до цих збудників. 
На природну резистентність до вірусів істотний вплив мають, 

крім спадкових і вікових, гормональні фактори. 

ГУМОРАЛЬНІ ФАКТОРИ  
ПРОТИВІРУСНОГО ІМУНІТЕТУ 

До гуморальних факторів противірусного імунітету належать 
антитіла, інгібітори, комплемент, інтерферон та інші медіато-
ри імуногенезу, що знаходяться в сироватці крові, секретах слизових 
оболонок і тканинах організму. 

АНТИТІЛА 
Антитіла — це білки, що належать до імуноглобулінів, які син-

тезуються в організмі у відповідь на введення антигену і здатні 
специфічно взаємодіяти з ним. Антитіла виробляються В-лімфоци-
тами в тісній взаємодії з Т-лімфоцитами і макрофагами. Продукція 
антитіл підкоряється загальним закономірностям біосинтезу білків і 
відбувається на рибосомах плазматичних клітин під впливом анти-
генної стимуляції. 

Розрізняють п’ять класів імуноглобулінів: IgМ, IgG, IgА, IgD та 
IgЕ. У противірусному імунітеті головну роль відіграють імуногло-
буліни класів IgМ, IgG та IgА. Їх виявляють у сироватці крові, сек-
ретах слизових оболонок, молозиві, молоці, слині, сльозах, спинно-
мозковій рідині. 

Імуноглобуліни сумарно становлять третину всіх білків сироват-
ки крові людини і тварин. З них 70 – 85 % припадає на IgG, які ма-
ють важливе значення в гуморальному імунітеті, особливо в захисті 
від повторного зараження. Високий рівень IgG є надійним показни-
ком стійкості організму до багатьох вірусних інфекцій і в першу 
чергу — до генералізованих (системних). IgG — це єдині антитіла, 
що проходять через плаценту від матері до плоду і забезпечують 
пасивний імунітет новонародженої дитини. 

IgМ становлять 5 – 10 % усіх сироваткових імуноглобулінів. Вони 
першими з’являються в організмі після антигенної стимуляції, 
отже, є антитілами первинної імунної відповіді. Виявлення IgМ ви-
користовують для ранньої діагностики вірусних інфекцій. 
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IgА становлять 10 – 15 % сироваткових імуноглобулінів. Це основ-
ний клас антитіл, що знаходиться в секретах слизових оболонок ре-
спіраторного і травного каналів, молоці, слині, сльозах. Секреторні 
IgA зумовлюють формування місцевого імунітету слизових оболонок 
і таким чином забезпечують захист від вірусів, які проникають в 
організм через дихальні шляхи або травний канал. 

При введенні в організм тварини або людини антигену синтез 
специфічних антитіл розвивається в певному порядку. При первин-
ному надходженні антигену першими з’являються IgМ (на 3-тю – 
5-ту добу від початку антигенної стимуляції), потім — IgG (на 5 – 
14-ту добу) і нарешті — IgА (на 15-ту – 21-шу добу). У разі повторно-
го введення антигену швидко й інтенсивно починають синтезувати-
ся IgG (пік синтезу припадає на 3-тю – 5-ту добу), а також IgA. IgM 
з’являються так само, як при первинній імунній відповіді. 

IgD та IgE знаходяться в сироватці в низькій концентрації (від-
повідно 0 – 1 % і 0,002 %). Їхнє значення в противірусному імунітеті 
ще не з’ясовано. 

IgD виявлені лише в людини. Вони зумовлюють розвиток ауто-
імунних процесів, тобто утворення антитіл до власних антигенів ор-
ганізму. Крім того, IgD запобігають появі імунологічної толерантності 
— специфічної ареактивності організму щодо конкретного антигену.  

ІgЕ (реагіни) синтезуються плазматичними клітинами слизових 
оболонок респіраторного й травного каналів і регіонарних лімфатич-
них вузлів людини, приматів та деяких видів лабораторних тварин. 
Вони відіграють важливу роль у виникненні алергії (гіперчутливос-
ті негайного типу). ІgЕ фіксуються на тучних клітинах і базофіль-
них гранулоцитах. Під час взаємодії антигену з ІgЕ з тучних клітин 
виділяється гістамін та інші біологічно активні речовини, що зумов-
лює розвиток гострої запальної реакції, спрямованої на знешко-
дження інфекційного агента. 

Будова антитіл. Імуноглобуліни різних класів мають свої 
структурні особливості. Вони можуть бути у вигляді мономерних або 
полімерних структур, що складаються з кількох субодиниць. Будову 
такої субодиниці (мономеру) наведено на рис. 58. 

Молекула імуноглобуліну має форму букви Y. Вона складається з 
двох пар ідентичних симетрично розміщених поліпептидних лан-

цюгів, з’єднаних між 
собою дисульфідни-
ми зв’язками. За мо-
лекулярною масою 
ланцюги поділяють-
ся на важкі (Н-лан-
цюги, від англ. hea-
vy — важкий) та ле-
гкі (L-ланцюги, від 

 
Рис. 58. Структура мономеру молекули імуногло-

буліну (В.І.Покровський, О.К.Поздєєв, 1999) 
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англ. light — легкий). Важкі ланцюги мають п’ять класів — µ, γ, α, δ 
і ε, відповідно імуноглобуліни поділяються на п’ять класів: IgМ, 
IgG, IgА, IgD та IgЕ. Крім того, в імуноглобулінів класів IgМ, IgG і 
IgА виявлено підкласи важких ланцюгів, які визначають підкласи 
антитіл. Є чотири підкласи IgG (IgG1, IgG2, IgG3 та IgG4), два під-
класи IgМ (IgМ1, IgМ2) і два підкласи IgА (IgА1, IgА2). Легкі лан-
цюги представлені двома типами — χ (капа) і λ (лямбда), які вияв-
лені в імуноглобулінів усіх п’яти класів. У одній молекулі імуногло-
буліну міститься лише один тип L-ланцюгів. 

Кожний поліпептидний ланцюг складається з двох ділянок: С — 
константної (стабільної, постійної) та V — варіабельної (мінливої). 
Константна ділянка має однакові амінокислотні залишки в усіх 
антитіл даного класу (підкласу) і не бере участі у взаємодії з анти-
геном. Варіабельні ділянки L- і Н-ланцюгів утворюють два активні 
центри антитіла, що здатні специфічно зв’язуватися з антиген-
ними детермінантами. Активний центр антитіла — це порожнина, 
утворена 10 – 20 амінокислотними залишками, в яку входить ком-
плементарна за будовою антигенна детермінанта. Активний центр 
займає не більш як 2 % поверхні антитіла і містить лише 1 % усіх 
амінокислотних залишків молекули. Кількість активних центрів 
зумовлює валентність антитіла. Отже, різні за специфічністю 
антитіла, які належать до одного класу (підкласу), відрізняються 
лише за структурою варіабельної ділянки, що контактує з антиген-
ними детермінантами. 

Якщо молекулу імуноглобуліну обробити папаїном, то вона роз-
падеться на три фрагменти внаслідок руйнування пептидних 
зв’язків у шарнірній ділянці Н-ланцюгів: два Fab-фрагменти (Fab1, 
Fab2) і один Fс-фрагмент. Fab-фрагмент (від англ. Fragment antigen 
binding — антигенозв’язувальний фрагмент) складається з L-лан-
цюга та частини Н-ланцюга, містить один активний центр і здатний 
з’єднуватися з антигеном. Маючи вільну рухливість завдяки шарнір-
ній ділянці Н-ланцюгів, Fab-фрагменти можуть займати в просторі 
оптимальне положення для того, щоб зблизитися з антигенними 
детермінантами. Fc-фрагмент (від англ. Fragment crystalline — кри-
сталічний фрагмент) складається з С-ділянок Н-ланцюгів. Він не 
має специфічної активності антитіл, а зв’язує комплемент і 
забезпечує фіксацію імуноглобуліну на клітинній плазматичній 
мембрані. 

При обробці пепсином молекула імуноглобуліну ділиться на два 
фрагменти. Один із них — двовалентна ділянка F(ab)2, що має вла-
стивість повного антитіла і здатна вступати у взаємодію з антиге-
ном, а другий — Fс-фрагмент. 

Як вже зазначалось, імуноглобуліни різних класів мають неод-
накову структуру. IgG представлені мономерами з двома активними 
центрами (див. рис. 58). ІgМ є пентамерами, утвореними п’ятьма 
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субодиницями, що 
з’єднуються j-
ланцюгом (від 
англ. joining chain 
— сполучний лан-
цюг; рис. 59). Отже, 
ІgМ мають 10 ак-
тивних центрів і 
можуть зв’язувати 
5 – 10 антигенних 
детермінант. Це 
залежить від вели-
чини антигену, що 
пояснюється стери-
чним обмеженням 
через недостатню 
гнучкість молекули 
ІgМ. Сироваткові 
ІgА можуть бути в 
різних формах: в 
основному у вигля-
ді мономерів, а та-

кож димерів або полімерів (8- і 10-мерні форми). Відповідно ІgА 
мають 2, 4, 16 або 20 активних центрів. Субодиниці в полімерних 
молекулах ІgА з’єднує j-ланцюг. Секреторний ІgА існує в димерній 
формі й містить додатковий структурний компонент — SC (від англ. 
secretory component — секреторний компонент), який синтезується 
епітеліальними клітинами (рис. 60). Секреторний ІgА не піддається 
дії протеолітичних ферментів. ІgD та ІgЕ є мономерами. 

При з’єднанні антигену з антитілом відбувається взаємодія між 
антигенною детермінантою та активним центром імуноглобуліну. В 
основі цієї специфічної взаємодії лежить просторова комплементар-
ність. Антиген та антитіло досить міцно утримуються разом фізич-
ними зв’язками — ван-дер-ваальсовими та водневими силами 
міжмолекулярного притягання. 

Антитіла характеризуються високою специфічністю стосовно ан-
тигенів. Але вони не складають абсолютно однорідної популяції та в 
значній мірі відрізняються за міцністю зв’язування з одним і тим са-
мим антигеном. Міцність сполучення антитіла з антигеном харак-
теризується такими поняттями, як афінність та авидність. Афін-
ність (афінітет) — це міцність зв’язування активного центра 
імуноглобуліну з антигенною детермінантою, що залежить передусім 
від їхньої стеричної комплементарності. Афінність антитіл зростає в 
процесі імунізації. Високоафінні антитіла виробляються при викори-
станні оптимальних схем імунізації з інтервалами, достатніми для 

 
Рис. 59. Структура IgM (Р.В.Петров, 1987) 
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зниження рівня синтезованих 
раніше антитіл, які мають інгі-
бувальний вплив на антигенну 
стимуляцію. Авидність — це 
міцність зв’язування цілої моле-
кули імуноглобуліну з антиге-
ном, що визначається афінністю, 
а також валентністю антитіла й 
антигену, тобто кількістю залу-
чених у реакцію активних 
центрів імуноглобуліну та анти-
генних детермінант. Чим вища 
авидність, тим міцніші комплек-
си антиген – антитіло з меншою 
тенденцією до дисоціації. IgM 
хоч і мають низьку афінність, 
але завдяки полівалентності 
можуть ефективно зв’язувати 
антигени з численними епітопа-
ми на ранніх стадіях імунної 
відповіді. Разом з тим слід 
пам’ятати, що IgM властива ме-
нша нейтралізувальна актив-
ність порівняно з IgG. 

Специфічні антитіла нейт-
ралізують інфекційну активність вірусу. Механізми вірусонейтра-
лізувальної дії антитіл різноманітні. Антитіла сполучаються з ві-
русними прикріпними білками, що знаходяться на поверхні віріона, 
блокують їх, унаслідок чого вірус втрачає здатність адсорбуватися 
на чутливій клітині. Оскільки вірусні прикріпні білки представлені 
в множинних копіях, для їхньої просторової блокади потрібне при-
єднання до одного віріона кількох молекул антитіл. Наприклад, ад-
сорбції одного віріона вірусу ньюкаслської хвороби запобігають не 
менше ніж 4 – 6 молекул антитіл, а адсорбцію фага на бактеріях — 
2 – 4 молекули антитіл. Зв’язані з недостатньою кількістю молекул 
антитіл віруси можуть прикріпитися до клітини і спричинити інфе-
кційний процес. 

За останніми даними, антитіла здатні змінювати просторову орга-
нізацію поверхневих вірусних білків. Одна молекула антитіла пере-
хресно реагує з двома епітопами капсомера, зумовлюючи конформа-
ційну перебудову всієї структури капсиду просто організованих віру-
сів. Це порушує взаємодію вірусу з клітинними рецепторами або бло-
кує звільнення вірусного геному після проникнення віріона в цито-
плазму. У складно організованих вірусів взаємодія антитіл із супер-
капсидними білками (глікопротеїнами) інгібує не тільки адсорбцію, а 

 
 

Рис. 60. Структура секреторного IgA 
(В.М.Сюрін та ін., 1991) 
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й запобігає злиттю суперкапсидної оболонки з плазмолемою або мем-
браною рецептосоми і звільненню нуклеокапсиду в цитоплазму.  

Антитіла здатні склеювати віріони в конгломерати, що сприяє 
їхньому фагоцитозу. Опсонізація та аглютинація вірусів антитілами 
має фундаментальне значення для усунення вірусемії. Очищення 
крові від вірусів під дією антитіл значно прискорюється.  

Вірусонейтралізувальна дія антитіл посилюється в присутності 
комплементу, який приєднується до Fc-фрагмента антитіла, 
зв’язаного з антигеном, і створює додаткові стеричні перешкоди для 
вірусних прикріпних білків. Це особливо важливо при низькому ти-
трі антитіл, які можуть лише частково блокувати прикріпні білки. 
Комплекси вірус – антитіло або вірус – антитіло – комплемент за-
тримуються в бар’єрних органах (лімфатичні вузли, селезінка, печі-
нка та ін.) і підлягають деструктивній дії макрофагів і ферментів. У 
присутності комплементу антитіла можуть спричинити лізис скла-
дно організованих вірусів унаслідок необоротних конформаційних 
змін структури глікопротеїнів. 

Нейтралізувальна дія антитіл спрямована не тільки на екстра-
целюлярний (позаклітинний) вірус. Антитіла здатні спричинити 
елюцію віріонів, які адсорбувалися на чутливій клітині, але лише 
на ранній стадії інфекції, поки ще не відбулася повна і необоротна 
адсорбція. У перші 15 – 30 хв після прикріплення вірусу до рецеп-
торів клітини при +37 °С антитіла можуть нейтралізувати від 40 до 
70 % адсорбованого вірусу. У результаті такої дії відбувається десор-
бція віріонів із плазмолеми, що запобігає проникненню вірусу все-
редину клітини та наступному розвитку інфекції. 

Внутрішньоклітинний вірус є недоступним для антитіл. Вони не 
можуть вплинути на внутрішньоклітинні стадії репродукції вірусу. 
Однак антитіла разом із комплементом здатні здійснити лізис за-
ражених клітин, якщо на поверхні інфікованих клітин локалізовані 
вірусні антигени. Це можуть бути синтезовані вірусні глікопротеїни 
або віріони потомства, які виходять із клітини (передусім бруньку-
ванням). Взаємодіючи з вірусними антигенами, локалізованими на 
плазмолемі, антитіла спричинюють комплементозалежний лізис 
заражених клітин на стадіях, що передують появі віріонів потом-
ства, і таким чином переривають процес репродукції вірусу. Крім 
того, антитіла залучаються в інші антитілозалежні цитотоксичні 
реакції за участю К-клітин і природних кілерів, які містять рецеп-
тори для Fc-фрагмента IgG. 

Сполучення вірусу з антитілами має зворотний характер, і за 
впливу певних фізичних або хімічних факторів із нейтральної су-
міші можна виділити інфекційний вірус. У експериментальних 
умовах це досягається розбавлянням суміші значною кількістю 
0,9%-го розчину NaCl, ультрацентрифугуванням, обробкою ультра-



Противірусний імунітет 

 219 

звуком, ферментами, адсорбцією на каоліні, гельфільтрацією на се-
фадексі, зниженням рН середовища та ін. Така реактивація вірусу 
зумовлена низькою авидністю антитіл, особливо ранніх, які легко 
дисоціюють з імунних комплексів, зберігаючи інфекційну актив-
ність. Проте в зоні фізіологічних значень рН та йонних концентра-
цій імовірність реактивації вірусів незначна (менш як 0,1 %). 

Результати взаємодії вірусу з антитілами визначають за допомо-
гою серологічних реакцій. Серед них еталонною є реакція нейтралі-
зації на біологічних об’єктах (культурі клітин, курячих ембріонах або 
лабораторних тваринах), оскільки в ній беруть участь протективні 
антитіла, що нейтралізують інфекційну активність вірусу. Антитіла, 
які взаємодіють в інших серологічних реакціях (РЗГА, РЗК, РДП, 
ІФА тощо), мають передусім діагностичне значення. Їхній титр не 
завжди корелює з титром вірусонейтралізувальних антитіл. 

Антитіла відіграють дуже важливу роль у противірусному імунітеті, 
як активному, так і пасивному. Активний імунітет розвивається 
внаслідок перенесеної інфекції або вакцинації. Пасивний імунітет 
створюється передаванням готових антитіл від імунних матерів потом-
ству різними шляхами: через плаценту (у людини, мавп, кролів і мор-
ських свинок), молозиво (у жуйних тварин, свиней і коней) або обома 
зазначеними способами (у собак, котів, щурів і мишей). У птахів мате-
ринські антитіла передаються трансоваріально через жовток. Пасив-
ний імунітет можна створити введенням в організм імунних сироваток 
або виділених із них чи молозива імуноглобулінів. 

При багатьох вірусних хворобах встановлено пряму залежність 
між титрами гуморальних антитіл і резистентністю до зараження. 
Це стосується насамперед генералізованих інфекцій, які супрово-
джуються вірусемією (кір, кліщовий енцефаліт, поліомієліт, нью-
каслська хвороба, чума ВРХ, чума свиней та ін.). Збігання строків 
видужання з появою специфічних антитіл у високих титрах викори-
стовується для серологічної (ретроспективної) діагностики при 
дослідженні парних сироваток крові, взятих на початку і наприкін-
ці хвороби. Зростання кількості гуморальних антитіл у результаті 
вакцинації об’єктивно відображує ефективність проведених щеп-
лень. Титр антитіл, який є критерієм резистентності до епізоотично-
го штаму того чи іншого вірусу, залежить у кожному конкретному 
випадку від властивостей самого збудника і використовуваної серо-
логічної реакції. Так, при грипі птиці показником імунітету є титри 
сироваткових антитіл 1 : 16 у РЗГА і 1 : 2…1 : 4 у РН, при інфекцій-
ному ринотрахеїті ВРХ — 1 : 2…1 : 4 у РН і 1 : 236 у РНГА, при чумі 
ВРХ — 1 : 10 у РН і РЗК. 

Гуморальний імунітет визначають за наявністю в сироватці кро-
ві антитіл переважно класу IgG. Але в противірусному імунітеті ва-
жливу роль відіграють секреторні антитіла класу IgA, які забез-
печують місцевий імунітет слизових оболонок дихальних шляхів й 
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травного каналу і нейтралізують вірус у місці проникнення. Це особ-
ливо важливо при осередкових інфекціях (грип, парагрип-3 ВРХ, 
рота- і коронавірусний ентерити ВРХ), коли основна репродукція 
збудника відбувається біля вхідних воріт. Для індукування значної 
кількості секреторних антитіл потрібна місцева імунізація, оскільки 
вони продукуються плазматичними клітинами підслизового шару. 
Класичним прикладом є вакцинація проти поліомієліту. Паренте-
ральне введення інактивованої вакцини Солка індукує продукцію 
гуморальних антитіл класів IgG i IgM, які запобігають проникнен-
ню вірусу в ЦНС, але не перешкоджають його репродукції в кліти-
нах слизової оболонки тонких кишок. Пероральне введення живої 
вакцини Сейбіна стимулює синтез не лише гуморальних, а й секре-
торних антитіл класу IgA в слизовій оболонці травного каналу (особ-
ливо тонких кишок), які блокують репродукцію «диких» штамів ві-
русу поліомієліту. При вірусних інфекціях не завжди має місце ко-
реляція між титрами гуморальних і секреторних антитіл. 

Важливе значення антитіл у противірусному імунітеті перекон-
ливо підтверджують успіхи серопрофілактики і серотерапії вірусних 
інфекцій. Розвитку багатьох із них (наприклад, кір, кліщовий ен-
цефаліт, поліомієліт, чума м’ясоїдних) можна запобігти введенням 
специфічних імуноглобулінових препаратів, здатних створити в 
організмі достатню концентрацію антитіл. Лікувально-профілак-
тичний ефект відмічається лише за умови їхнього раннього 
застосування (в інкубаційному періоді). При появі перших симп-
томів захворювання введення навіть великих доз імуноглобуліну не 
в змозі перервати інфекційний процес. Ефективність дії 
імуноглобулінових препаратів залежить не лише від концентрації 
антитіл, дози, способу введення і часу застосування після 
зараження, а й від видової належності. Сироватки гомологічного 
походження дають кращий ефект, ніж гетерологічні, що пов’язане з 
імунною елімінацією чужорідних сироваткових білків. Лікувально-
профілактичну дію імуноглобулінів поєднують із вакцинацією, 
зокрема при сказі. У ветеринарній практиці для профілактики 
пневмоентеритів телят успішно застосовують гіперімунні сироватки, 
сироватки реконвалесцентів або виділені з них імуноглобуліни 
проти парагрипу-3, інфекційного ринотрахеїту, вірусної діареї, 
респіраторно-синцитіальної та аденовірусної інфекцій ВРХ. 

Антитіла, пасивно набуті або синтезовані у відповідь на вірусну 
інфекцію чи вакцинацію, мають певну тривалість життя. Період 
напіврозпаду антитіл в організмі, коли їхня кількість знижується 
вдвічі, залежить від виду та віку тварини і класу імуноглобулінів. 
Так, у людини період напіврозпаду IgG становить 21 добу, IgM — 
5 діб, IgA — 6 діб, IgD — 3 доби та IgE — 2 доби. У великої рогатої 
худоби період напіврозпаду IgG — 21 доба, у собак — 8 діб, у кро-
лів — 7 діб, у мишей — 3 доби. 
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Пасивний імунітет короткочасний — 10 – 15 діб. При використан-
ні молозива імунних матерів він може відповідати строку підсосного 
періоду. Це залежить від титру антитіл і кількості молозива, спожи-
того новонародженими в перші дні життя. Тривалість активного іму-
нітету зумовлена багатьма факторами, зокрема імуногенністю вірусу 
та імунологічною реактивністю організму. Після припинення анти-
генної стимуляції титр антитіл поступово знижується. Коли він дося-
гне низького рівня, організм стає сприйнятливим до зараження. 

Тривалість і напруженість противірусного імунітету після пере-
хворювання бувають різними. При багатьох генералізованих інфек-
ціях створюється надійний захист від повторного зараження на ба-
гато років і навіть довічно (наприклад, при натуральній віспі, кору, 
чумі м’ясоїдних). При осередкових інфекціях (парагрип-3 і 
РС-інфекція ВРХ) імунітет короткочасний, утрачається через кілька 
місяців, у зв’язку з чим можливі повторні захворювання. При бага-
тьох інфекціях імунітет нестерильний: не запобігає персистенції 
вірусів у організмі (наприклад, герпесвірусна інфекція людини, 
вірусна діарея ВРХ, інфекційний ринотрахеїт ВРХ, хвороба Ауєскі). 

Моноклональні антитіла. В організмі ссавців функціонує 
значна кількість клонів лімфоцитів (107 – 109), кожен з яких вироб-
ляє антитіла одного класу з вузькою специфічністю. Антитіла, що 
синтезуються одним клоном, однорідні за властивостями, мають 
однакову спорідненість до антигену і зв’язуються лише з однією ан-
тигенною детермінантою. Такі антитіла називають моноклональ-
ними. Виняткова специфічність моноклональних антитіл визначає 
високу чутливість тих біохімічних процесів, у яких вони беруть 
участь.  

Отримання моноклональних антитіл відкриває широкі можливо-
сті й перспективи не тільки в діагностичній практиці при ідентифі-
кації збудників, а й при аналізі структури епітопів вірусів, очищен-
ні антигенів, складанні антигенних карт поверхневих білків і вста-
новленні локусів антигенних детермінант, створенні антиідіотипо-
вих і субодиничних вакцин, які отримують молекулярним клону-
ванням або хімічним синтезом, при лікуванні деяких вірусних хво-
роб і дослідженні імунної системи організму.  

Для отримання моноклональних антитіл проти певної антигенної 
детермінанти потрібно від імунізованої тварини ізолювати відповідну 
антитілотвірну плазматичну клітину, а потім розмножити її in vitro. 
Проте плазматичні клітини не здатні до проліферації й тривалого 
життя in vitro. Подолати цей бар’єр вдалося створенням гібридних 
клітин (гібридом), які продукують антитіла певної специфічності. 

В основу гібридомної технології покладено здатність нормальних 
плазматичних клітин імунного організму зберігати продукцію ан-
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титіл після злиття з перещеплюваними клітинами мієломи (злоякі-
сної пухлини мишей або щурів, що складається з плазматичних 
клітин у стадії проліферації). Внаслідок злиття утворюються кліти-
ни з двома або більшою кількістю ядер — гетерокаріони. Після 
першого поділу ядра зливаються і формується одне з набором хро-
мосом від усіх партнерів. 

Першу гібридому створено в 1975 р. Дж. Келером (Німеччина) і 
Ц. Мільштейном (Велика Британія) злиттям плазматичних клітин 
селезінки мишей, попередньо імунізованих еритроцитами барана, з 
клітинами мієломи мишей. Отримана таким чином гібридна лінія 
клітин успадкувала батьківські властивості: здатність до утворення 
специфічних антитіл (проти еритроцитів барана), безкінечного роз-
множення in vitro та пухлинного росту in vivo.  

Для отримання гібридом проводять злиття близько 108 спленоци-
тів імунізованої тварини з (1…5) × 107 перещеплюваними клітинами 
мієломи. Клітини асоціюються випадково, тому за відсутності допо-
міжних факторів (поліетиленгліколь, ліпіди і ліпоподібні речовини) 
тільки один із 107 спленоцитів утворює гібрид із мієломною клітиною. 

Біотехнологія отримання моноклональних антитіл передбачає, з 
одного боку, гарантовану елімінацію мієломних клітин, які не зли-
лися, а також гібридів, що утворилися внаслідок злиття пухлинних 
клітин. З другого боку, серед отриманих гібридом ідентифікують ті 
клони, які продукують антитіла певної специфічності.  

Для злиття використовують клітини мієломи, дефектні за гіпо-
ксантингуанінфосфорибозилтрансферазою (ГГФРТ) або тимідинкі-
назою (ТК), щоб у подальшому можна було відібрати тільки гібрид-
ні клітини за допомогою селективного середовища ГАТ (гіпоксан-
тин, аміноптерин і тимідин). Аміноптерин є інгібітором основного 
шляху біосинтезу нуклеотидів. Мієломні клітини, дефектні за 
ГГФРТ і ТК, не здатні використовувати гіпоксантин і тимідин для 
синтезу нуклеотидів і гинуть. В-лімфоцити мають ферменти, потріб-
ні для цього шляху біосинтезу, але нежиттєздатні за цих умов. От-
же, середовище ГАТ дає змогу відібрати тільки гібридомні клітини, 
які поєднують здатність до необмеженого розмноження in vitro з 
наявністю ферментів, потрібних для утилізації внесених нуклеоти-
дних попередників. Серед отриманих гібридом виділяють та інку-
бують ті клони, що продукують імуноглобуліни потрібного класу і 
певної специфічності. Для тестування (скринінгу) клонів, які 
ростуть, використовують в основному ІФА, РІФ і РІА. 

Культивують відібраний клон гібридом або у вигляді асцитної 
пухлини, вводячи суспензію гібридомних клітин мишам внутріш-
ньочеревинно, або у вигляді перещеплюваної клітинної культури. 



Противірусний імунітет 

 223 

Титр моноклональних антитіл, що міститься в асцитній рідині, на 
2 – 3 порядки перевищує їхню кількість у культуральному середо-
вищі. Незважаючи на такі значні розходження в концентрації мо-
ноклональних антитіл, отримання їх в умовах in vitro має істотні 
переваги, зумовлені виділенням антитіл із культурального середо-
вища і наступним очищенням, а також сприятливішими умовами 
для контролю процесу біосинтезу. 

Висока специфічність моноклональних антитіл відкриває широкі 
можливості для вдосконалення методів лабораторної діагностики 
вірусних хвороб тварин і людини. Отримані гібридоми, які проду-
кують моноклональні антитіла до епітопів вірусів сказу, венесуель-
ського енцефаломієліту коней, африканської чуми свиней, лейкозу 
ВРХ, везикулярного стоматиту, парагрипу-З ВРХ, грипу А, РС-віру-
су ВРХ та інших збудників. Заміна в традиційних діагностикумах 
поліклональних антитіл на моноклональні дає змогу створити діаг-
ностичні препарати нового покоління, які характеризуються висо-
кою специфічністю і чутливістю. Застосування моноклональних ан-
титіл істотно підвищує ефективність діагностикумів для ІФА, РІФ, 
РНГА та інших серологічних реакцій. За прогнозами, моноклона-
льні антитіла замінять поліклональні білкові макромолекули біль-
ше ніж у 60 % лабораторних діагностичних тестів. Іммобілізовані 
моноклональні антитіла використовують як імуносорбенти, забез-
печуючи одноступінчастість процесу, при очищенні таких біологічно 
активних речовин, як інсулін, інтерферон, соматотропний гормон 
тощо, біосинтез яких ґрунтується на використанні технології реком-
бінантних ДНК. Окрім того, моноклональні антитіла здатні гаран-
тувати ефективний контроль ідентичності біологічно активних біл-
ків, що виробляються біотехнологічним шляхом у промисловому 
масштабі, зі зразками з природних джерел. 

ІНГІБІТОРИ 
Інгібітори — це білкові речовини (глікопротеїни), що знахо-

дяться в нормальних сироватках крові, секретах слизових оболонок 
та різних тканинах організму тварин і людини. За фізико-хіміч-
ними властивостями сироваткові інгібітори поділяють на термола-
більні й термостабільні. Термолабільними є β-інгібітори, які ін-
активуються при +60…+62 °С. До термостабільних належать α- і 
γ-інгібітори. α-Інгібітори втрачають свою активність при +75 °С, а 
γ-інгібітори не руйнуються при +100 °С. Критерієм поділу сироват-
кових інгібіторів на термолабільні й термостабільні є їхня стійкість 
до прогрівання при +56 °С упродовж 30 хв. Повна інактивація 
β-інгібіторів відбувається при +60…+62 °С упродовж 1 год. 
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Інгібітори є важливим неспецифічним фактором противірусного 
імунітету, будучи першим гуморальним бар’єром, що перешкоджає 
контакту вірусу зі сприйнятливими клітинами. Інгібітори нейтралі-
зують інфекційну та гемаглютинувальну активність вірусів у місці 
проникнення (в секретах слизових оболонок) і на шляху до чутли-
вих клітин. Взаємодіючи з прикріпними білками віріонів, інгібітори 
спричинюють їхню просторову блокаду, внаслідок чого вірус утрачає 
здатність адсорбуватися на клітинах і проникати в них. 

Отже, механізм противірусної дії інгібіторів подібний до дії анти-
тіл, тільки має неспецифічний характер. Існують й інші відмінності у 
взаємодії інгібіторів та антитіл із вірусами. Якщо в сироватці крові 
містяться антитіла до певного вірусу, то саме вони приєднуються в 
першу чергу до вірусних прикріпних білків. Інгібітори можуть взає-
модіяти з вірусом лише за наявності вільних, не нейтралізованих ан-
титілами, прикріпних білків. Більше того, антитіла внаслідок вищої 
авидності до вірусу витісняють інгібітори зі сполуки з вірусним анти-
геном (гемаглютиніном) і займають їхнє місце. Зворотний процес, 
тобто витіснення інгібіторами антитіл із комплексу їх із вірусом, не 
відбувається. Комплекси вірус – антитіло здатні фіксувати компле-
мент, а комплекси вірус – інгібітор не мають цієї властивості. 

За низького вмісту інгібіторів вірус може звільнитися від них і 
відновити свою інфекційну та гемаглютинувальну активність. Якщо 
концентрація інгібіторів висока, вірус повністю нейтралізується і 
стає об’єктом дії інших імунних і фізико-хімічних факторів. 

Противірусна активність інгібіторів у деяких випадках дуже 
значна. Наприклад, нормальна нативна сироватка крові морської 
свинки може нейтралізувати 100 тис. летальних доз вірусу грипу. 

Чутливість різних вірусів до інгібіторів неоднакова, навіть у 
межах одного виду. Розрізняють інгібіторочутливі та інгібіторорези-
стентні штами, зокрема вірусу грипу. 

Кількісний вміст інгібіторів у процесі інфекції або імунізації змі-
нюється. Так, у перші дні грипозної інфекції в мишей вміст інгібіто-
рів, особливо в легеневій тканині й секретах респіраторного каналу, 
значно знижується, а починаючи з 7-ї доби зростає та досягає 
максимуму до 11 – 16-ї доби. Після цього вміст інгібіторів знову 
зменшується і доходить до вихідного рівня. Подібні коливання тит-
ру інгібіторів спостерігаються в слині людей, хворих на тяжку фор-
му грипу. Імунізація кролів вірусом грипу супроводжується зрос-
танням титру сироваткових інгібіторів, причому кращими стимуля-
торами виявилися інгібіторочутливі штами. 

Наявність інгібіторів у сироватках крові слід враховувати в діагно-
стичній практиці при постановці серологічних реакцій, оскільки інгі-
бітори можуть імітувати позитивний результат реакції, що призво-
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дить до діагностичної помилки. Від термолабільних інгібіторів сиро-
ватки звільняють прогріванням впродовж 30 хв при +56 … +60 °С. 
Для звільнення від термостабільних інгібіторів застосовують різні 
методи обробки сироваток залежно від виду тварини, від якої отри-
мано сироватку, і вірусу, що використовується як антиген у серологі-
чній реакції: обробка каоліном, бентонітом, активованим вугіллям, 
калію перйодатом, риванолом, вуглекислим газом, трипсином та ін. 

КОМПЛЕМЕНТ 
Комплемент — це складна система 20 білків сироватки крові, 

представлена в неактивній формі у вигляді 9 компонентів: С1 – С9 (С1 
містить субкомпоненти С1g, С1r і С1s). Біосинтез окремих компонентів 
комплементу відбувається в печінці, макрофагах і моноцитах крові. 

Під впливом утворених комплексів антиген – антитіло відбуваєть-
ся активація комплементу класичним шляхом. Лише два класи 
антитіл — IgG та IgM — забезпечують цей процес завдяки наявності 
на їхніх молекулах ефекторних центрів для С1g. Субкомпонент С1g у 
системі комплементу відіграє роль пускового механізму. Він першим 
зв’язується з комплексом антиген – антитіло, конкретно — із Fc-
фрагментом молекули імуноглобуліну. З цього моменту починається 
послідовна взаємодія компонентів комплементу С142356789 у вигля-
ді протеолітичного каскаду: кожен наступний компонент розщеплю-
ється попереднім. Це призводить у кінцевому результаті до утворен-
ня низькомолекулярних продуктів із певною біологічною дією. Акти-
вація основного компонента комплементу С3 спричинює його фікса-
цію на клітинній плазматичній мембрані. Утворений комплекс 
С1423 сприяє фагоцитозу, бере участь у реакції імуноприлипання* і 
має істотне значення для лізису. Але тільки приєднання компонентів 
С5 – С9 (так званого мембрано-атакувального комплексу) надає 
комплементу здатності спричинити необоротні пошкодження 
плазмолеми або суперкапсиду деяких вірусів. 

Участь комплементу в противірусному імунітеті різнобічна. Ком-
племент посилює вірусонейтралізувальну активність антитіл завдяки 
утворенню великих за розмірами комплексів антиген – антитіло – ком-
племент, які зв’язуються з рецепторами макрофагів. Це особливо важ-
ливо стосовно IgM, що виникають на ранніх стадіях імунної відповіді 
та характеризуються низькою афінністю. Разом з антитілами компле-
мент лізує віруси із суперкапсидною оболонкою або інфіковані клітини 
з локалізованими на їхній поверхні вірусними антигенами. І, нарешті, 
комплемент здатний самостійно лізувати деякі складно організовані 

                                                      
* Імуноприлипання — це прикріплення до клітини комплексів антиген – 

антитіло через С3 завдяки наявності на плазмолемі специфічних рецепторів. 



Розділ 9 

 226

віруси (наприклад, із родини Retroviridae) за відсутності антитіл, 
зв’язуючись із відповідними вірусними білками. 

МЕДІАТОРИ ІМУНОГЕНЕЗУ (ЦИТОКІНИ) 
Цитокіни — це розчинні біологічно активні речовини переваж-

но білкової природи, які продукуються лімфоцитами і макрофагами 
у відповідь на антигенне подразнення та виконують посередницьку 
функцію між імунокомпетентними клітинами. Цитокіни беруть 
участь у розпізнаванні антигену, активізують або, навпаки, інгібу-
ють клітинні фактори імунітету. 

Медіатори імуногенезу виявляють у сироватці крові, секретах 
слизових оболонок і тканинах організму. Серед них розрізняють 
лімфокіни, які синтезуються лімфоцитами, і монокіни, що вироб-
ляються макрофагами та іншими мононуклеарними фагоцитами. 

До цитокінів належать: 
1) інтерлейкіни (ІЛ-1 – ІЛ-18); 
2) інтерферони (ІФН-α, ІФН-β, ІФН-γ); 
3) гранулоцитарно-моноцитарний колонієстимулювальний фак-

тор (ГМ-КСФ); 
4) α-фактор некрозу пухлин (ФНП-α); 
5) лімфотоксин (β-фактор некрозу пухлин — ЛТ, ФНП-β); 
6) фактор переносу (ФП); 
7) фактор активації макрофагів (макрофаг-активувальний фак-

тор — МАФ); 
8) фактор гальмування міграції макрофагів (макрофаг-інгібу-

вальний фактор — МІФ); 
Основні функції медіаторів, що беруть участь в імунних реакціях 

при вірусних інфекціях, наведено в табл. 2. 

 Таблиця 2. Цитокіни, які беруть участь в імуногенезі 

Назва медіатора Основні функції 
Інтерлейкін-1 (ІЛ-1) Активує Т-лімфоцити, стимулює проліферацію та дифе-

ренціацію Т- і В-лімфоцитів, активність гранулоцитів, 
гематопоез, індукує антивірусний стан клітин, білки 
гострої фази∗, пропасницю 

Інтерлейкін-2 (ІЛ-2) Активує макрофаги, Т-лімфоцити і природні кілери, 
стимулює проліферацію та диференціацію Т- і В-лімфо-
цитів, індукує пропасницю  

Інтерлейкін-3 (ІЛ-3) Стимулює диференціацію В-лімфоцитів, активність ези-
нофілів, гематопоез 

Інтерлейкін-4 (ІЛ-4) Активує макрофаги, Т- і В-лімфоцити, стимулює пролі-
ферацію Т-лімфоцитів, проліферацію та диференціацію 
В-лімфоцитів, індукує появу на В-лімфоцитах рецепто-
рів для IgE 

Інтерлейкін-5 (ІЛ-5) Активує В-лімфоцити, стимулює секрецію IgA, актив-
ність еозинофілів 
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Інтерлейкін-6 (ІЛ-6) Активує Т-лімфоцити, стимулює їхню проліферацію та 
диференціацію, а також диференціацію В-лімфоцитів, 
індукує білки гострої фази  

Інтерлейкін-7 (ІЛ-7) Стимулює проліферацію Т- і В-лімфоцитів 
Інтерлейкін-8 (ІЛ-8) Індукує хемотаксис макрофагів, моноцитів, нейтрофілів 

і Т-лімфоцитів до осередку запалення, стимулює актив-
ність гранулоцитів  

Інтерлейкін-9 (ІЛ-9) Стимулює проліферацію Т-лімфоцитів (особливо Т-гел-
перів) 

Інтерлейкін-10 (ІЛ-10) Гальмує продукцію цитокінів Т-лімфоцитами 
Інтерлейкін-11 (ІЛ-11) Плазмоцитомний ростовий фактор із плейотропною 

функцією 
Інтерлейкін-12 (ІЛ-12) Стимулює проліферацію В-лімфоцитів, природних кіле-

рів і моноцитів, синтез цитокінів (особливо інтерферону) 
Інтерлейкін-13 (ІЛ-13) Стимулює проліферацію В-лімфоцитів, що утворюють 

IgЕ 
Закінчення табл. 2 

Назва медіатора Основні функції 
Інтерлейкін-14 (ІЛ-14) Стимулює проліферацію та диференціацію  В-лімфо-

цитів  
Інтерлейкін-15 (ІЛ-15) Стимулює проліферацію та диференціацію Т- і В-лім-

фоцитів, активність природних кілерів 
Інтерлейкін-16 (ІЛ-16) Фактор росту компетентності Т-гелперів 
Інтерлейкін-17 (ІЛ-17) Стимулює епітеліальні, ендотеліальні та фібробластні 

клітини до секреції цитокінів (ІЛ-6, ІЛ-8), є стимулюва-
льним фактором для гранулоцитів і простагландину 

Інтерлейкін-18 (ІЛ-18) Бере участь у синтезі ІФН-γ клітинами селезінки 
Інтерферон-α (IФН-α) Індукує антивірусний стан клітин, пропасницю, стиму-

лює активність природних кілерів і проліферацію В-лім-
фоцитів 

Інтерферон-β (IФН-β) Індукує антивірусний стан клітин, пропасницю, стиму-
лює активність природних кілерів і проліферацію В-лім-
фоцитів 

Інтерферон-γ (IФН-γ) Активує макрофаги, стимулює проліферацію та дифере-
нціацію В-лімфоцитів, пригнічує активацію В-лімфо-
цитів, індукує антивірусний стан клітин, білки гострої 
фази, пропасницю 

Гранулоцитарно-моноци-
тарний колонієстимулюва-
льний фактор (ГМ-КСФ) 

Активує моноцити, стимулює проліферацію Т-лімфо-
цитів, активність гранулоцитів та еозинофілів, гемато-
поез 

α-фактор некрозу пухлин 
(ФНП-α) 

Активує макрофаги, стимулює проліферацію Т-лімфо-
цитів, активність нейтрофілів, індукує хемотаксис, ан-
тивірусний стан клітин, білки гострої фази, пропасницю 

Лімфотоксин  
(ЛТ, ФНП-β) 

Стимулює проліферацію та диференціацію В-лімфоци-
тів, активність гранулоцитів, індукує антивірусний стан 
клітин, інгібує антитілогенез 

Фактор переносу (ФП) Активує Т-лімфоцити, забезпечує ГСТ 
Фактор активації макро-
фагів (МАФ) 

Активує макрофаги 
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Фактор гальмування міг-
рації макрофагів (МІФ) 

Пригнічує міграцію макрофагів 

* Білки гострої фази — це білки класів α- та β-глобулінів, які виявляються в си-
роватці крові в гострій фазі запалення. 

ІНТЕРФЕРОН 
Інтерференція — це здатність одного вірусу пригнічувати ре-

продукцію іншого, про що повідомляв ще на початку XIX ст. 
Е. Дженнер, спостерігаючи неефективність противіспяної вакцина-
ції людей, хворих на герпесвірусну інфекцію. Вивчення явища ін-
терференції привело до відкриття нового гуморального фактора 
противірусного імунітету — інтерферону. В 1957 р. англійські до-
слідники А. Айзекс і Дж. Ліндеманн встановили, що клітини ХАО 
курячого ембріона після обробки інактивованим вірусом грипу ви-
діляють у живильне середовище речовину, яка має противірусну 
активність, тобто пригнічує розмноження інфекційного вірусу. Ця 
речовина була названа інтерфероном. 

З часу відкриття інтерферону нагромаджена багата інформація 
про його фізико-хімічні й біологічні властивості. Крім інтерферону 
людини, детально вивчені інтерферони гризунів (особливо мишей) 
та птахів (особливо курей і качок). Встановлено існування різних 
його типів і підтипів. 

Інтерферони — це білки, що кодуються генетичним апаратом 
хребетних (від риб до людини). У геномі людини ідентифіковано 14 
генів і 7 псевдогенів* інтерферонів. Здатність виробляти інтерферон 
властива всім клітинам організму, але найактивнішими його про-
дуцентами є лейкоцити. 

Розрізняють три типи інтерферонів (ІФН):  
1) IФН-α — синтезується в основному в лейкоцитах, має 14 під-

типів; 
2) IФН-β — утворюється в основному у фібробластах, має 5 під-

типів; 
3) IФН-γ — продукується лімфоцитами, має один підтип. 
Молекулярна маса інтерферонів коливається в широких межах — 

від 20 до 110 кД, що залежить від клітин-продуцентів та індуктора. 
Інтерферони, індуковані вірусами, мають молекулярну масу 26 – 38 
кД. IФН-α — протеїн, а IФН-β та IФН-γ — глікопротеїни, хоча наяв-
ність вуглеводного фрагмента не є істотним фактором для їхньої біо-
логічної активності. IФН-α та IФН-β термостійкі, витримують прогрі-
вання при +56 °С упродовж 1 год. Вони також стабільні при pH 2,0 і 
зберігають біологічну активність у присутності натрію додецилсуль-
                                                      

* Псевдогени — це ділянки ДНК, які гомологічні функціональним генам, але ма-
ють «безсмислову» мутацію або зі зрушенням рамки трансляції, що позбавляє їх мо-
жливості кодувати функціональний пептид. 
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фату, що використовується при їхньому виділенні та очищенні. IФН-γ 
чутливий до високої температури та низьких значень pH. 

Інтерферон спонтанно не продукується інтактними клітинами, 
для його утворення потрібні індуктори. Це можуть бути віруси, 
бактерії або їхні токсини, екстракти з бактерій і грибів, лектини**, 
синтетичні речовини — полікарбоксилати, полісульфати, декстра-
ни. Найефективнішими індукторами інтерферону є вірусні дволан-
цюгові РНК (у тому числі реплікативні форми) і синтетичні 
дволанцюгові полірибонуклеотиди. 

Найважливішим індукувальним фактором інтерферону є вірусна 
інфекція. Практично всі віруси можуть спричинювати синтез ін-
терферону. Але добрими індукторами інтерферону є РНК-вмісні ві-
руси, тоді як ДНК-вмісні віруси (за винятком поксвірусів) — значно 
слабкіші. Погано індукують інтерферон віруси, схильні до тривалої 
персистенції (наприклад, адено- та герпесвіруси). Інтерфероногенна 
здатність вірусів зростає зі зниженням їхньої вірулентності. 

Віруси стимулюють синтез IФН-α та IФН-β. IФН-γ продукується 
несенсибілізованими лімфоцитами у відповідь на мітогени* та 
сенсибілізованими лімфоцитами при стимуляції їх специфічними 
антигенами (наприклад, стафілококовим ентеротоксином, правце-
вим і дифтерійним анатоксинами). Основна роль у синтезі IФН-γ 
належить Т-лімфоцитам, причому для активізації цього процесу 
потрібні макрофаги. У продукції IФН-γ не виключається участь і 
В-лімфоцитів, яка не залежить від присутності макрофагів. 

Синтез інтерферону є багатоетапним процесом, який запускаєть-
ся індуктором, що адсорбується на плазматичній мембрані клітини. 
У результаті відбувається дерепресія (активізація) генів IФН, і під 
впливом клітинної РНК-полімерази в ядрі клітини синтезується 
іРНК IФН. Вона транслюється на зв’язаних із мембранами полісо-
мах з утворенням спочатку попередника IФН — інтерфероїда. Асо-
ціюючись із мембранами ендоплазматичної сітки, інтерфероїд глі-
козилується (у випадку IФН-β та IФН-γ) і перетворюється таким чи-
ном на інтерферон, який виходить із клітини (рис. 61). 

клітини
+

індуктор

депресія
гени ІФН

РНК-полімераза

іРНК ІФН рибосоми інтерфероїд ІФН
 

                                                      
** Лектини (фітогемаглютиніни) — це мітогени та аглютиногени рослинного 

походження. 
* Мітогени — це речовини бактеріального (ендотоксини) і рослинного (фітоміто-

гени) походження, що стимулюють лімфоцити до синтезу ДНК, бластотрансформації 
та проліферації. 
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Рис. 61. Механізм синтезу інтерферону 
 
Кінетика утворення інтерферону загалом однакова для всіх віру-

сів. Продукція його починається приблизно через 4 год після зара-
ження при +37 °С, досягає піку, коли синтез вірусних білків відбува-
ється з максимальною швидкістю, а потім знижується. Інтерферон 
виявляють в сироватці крові, різних секретах і тканинах при більшо-
сті вірусних інфекцій. Максимальне його нагромадження встановле-
но в період вірусемії до утворення значної кількості антитіл. 

З організму частина інтерферону (менш як 10 %) виводиться із 
сечею, решта — руйнується клітинами.  

При індукції інтерферону синтезується два або три його типи 
(залежно від індуктора). Так, лімфобласти утворюють 87 % IФН-α і 
13 % IФН-β, а фібробласти — навпаки. Між трьома типами інтер-
ферону може відбуватися синергічна взаємодія. 

Інтерферону властиві дві основні функції: противірусна й анти-
проліферативна (в тому числі протипухлинна та імуномодулюваль-
на). Найкраще вивчена противірусна дія інтерферону, і саме на мо-
делі вірусів з’ясовані його фізико-хімічні й біологічні властивості. 

Механізм противірусної дії інтерферону. Інтерферон не 
виявляє біологічної активності всередині клітини, в якій він утво-
рюється. Передусім він має бути секретований у позаклітинний про-
стір, а потім — адсорбований клітинами. При мікроін’єкції в кліти-
ну інтерферон не здатний індукувати антивірусний стан і швидко 
руйнується.  

Інтерферон сам безпосередньо не діє на вірус — позаклітинний 
або внутрішньоклітинні стадії його репродукції. Він впливає на ві-
руси опосередковано через чутливі клітини, в яких не порушений 
синтез клітинних іРНК та білків. Інтерферон зв’язується зі специ-
фічними клітинними рецепторами на поверхні плазматичної мем-
брани. Комплекси інтерферону з рецепторами підлягають дифузії 
та агрегації на поверхні клітини, а через 1 – 2 год — ендоцитозу. 
Вірогідно, що потрапляння цих комплексів усередину клітини сти-
мулює передавання сигналу від плазмолеми на ДНК (3′,5′-дАМФ*). 
Унаслідок активізації відповідних генів у клітині індукується син-
тез ферментів — протеїнкінази і 2,5-олігоаденілатсинтетази, які 
зумовлюють появу антивірусного стану. Протеїнкіназа блокує 
трансляцію вірусних іРНК на стадії ініціації або елонгації, фосфо-
рилуючи відповідні фактори, що призводить до їхньої інактивації. 
2,5-олігоаденілатсинтетаза каталізує продукцію аденінтринуклео-
тиду, який активує латентну ендонуклеазу (рибонуклеазу L), а та у 
свою чергу руйнує вірусні іРНК. У заражених клітинах порушують-
ся вірусоспецифічні синтези, а саме: структурних білків, що входять 
                                                      

* дАМФ — дезоксиаденозинмонофосфат. 
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до складу віріонів потомства, і ферментів, які здійснюють репліка-
цію вірусного геному. Таким чином процес репродукції вірусів при-
пиняється. Блокування інтерфероном трансляції вірусних іРНК та 
їхнє руйнування зумовлює універсальний механізм його противіру-
сної дії (рис. 62). Іноді інтерферон блокує стадії депротеїнізації та 
виходу віріонів потомства з клітини. 

ІФН + клітинний
рецептор

протеїн-
кіназа

фактори
ініціації й
елонгації
трансляції

блокування
трансляції
вірусної
іРНК

руйнування
вірусної
іРНК

рибонук-
леаза L

аденін-
тринук-
леотид

2,5-оліго-
аденілат-
синтаза  

 
Рис. 62. Механізм противірусної дії інтерферону 

Інтерферон захищає клітину від вірусної інфекції лише в тому 
разі, якщо він діє на них до контакту з вірусом. Розвиток антивірус-
ного стану клітини має характерну динаміку. Зростання резистент-
ності відмічається через 1,5 – 2 год після контакту з інтерфероном, 
досягає максимуму до 5 – 6-ї години, зберігається на однаковому 
рівні упродовж кількох діб, а потім зникає. Антивірусний стан клі-
тини через кілька діб може бути знову індукований. 

Рівень резистентності клітини залежить від концентрації інтер-
ферону і множинності зараження. Інтерферон має високу біологічну 
активність: антивірусний стан клітини можуть спричинити менше 
ніж 50 молекул інтерферону. Проте за високої множинності зара-
ження протективна дія інтерферону долається. Інтерферон, без 
сумніву, захищає багато клітин організму від цитопатичного ефекту 
вірусу, але не в змозі повністю ліквідувати вірусну інфекцію. 

Інтерферону властива видова специфічність щодо хазяїна, в ос-
нові якої лежить, очевидно, специфічність взаємодії інтерферону з 
поверхневими рецепторами клітини. Людський інтерферон діє 
тільки в організмі людини і неактивний в організмі інших біологіч-
них видів. Звичайно, бар’єри цієї видової специфічності не абсолют-
ні. Так, інтерферон людини виявляє деяку активність в організмі 
людиноподібних мавп, але дуже незначну. Курячий інтерферон у 90 
разів менш ефективний при введенні мишам порівняно з його ак-
тивністю в організмі курей. Але бувають винятки. Так, людський 
інтерферон захищає клітини ВРХ навіть краще, ніж бичачий. 

Інтерферон є важливим неспецифічним фактором противірусно-
го імунітету. Він здатний пригнічувати репродукцію практично всіх 
вірусів, у тому числі онкогенних. Чутливість різних вірусів до ін-
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терферону неоднакова. Інтерферони усіх трьох типів (IФН-α, IФН-β, 
IФН-γ) індукують антивірусний стан клітин, але активність проти 
різних вірусів у кожному конкретному випадку залежить від виду 
клітин і типу інтерферону. 

Крім противірусної дії, інтерферон має сильну антипроліфе-
ративну активність (особливо IФН-γ): він впливає на різнома-
нітні функції клітин. Антипроліферативна дія інтерферону виявля-
ється в трьох аспектах: пригнічення розмноження клітин, вплив на 
клітинну диференціацію та імунну систему. 

Дослідження in vitro показали, що інтерферон пригнічує ріст як 
нормальних, так і ракових клітин. У його присутності знижується не 
тільки швидкість проліферації, а й щільність популяції клітин при 
формуванні моношару. Для відтворення цього антипроліферативного 
ефекту потрібні в 30 – 50 разів більші концентрації інтерферону, ніж 
для індукування антивірусного стану клітин; при цьому ефект розви-
вається в 4 – 8 разів повільніше. Протипухлинна дія інтерферону ви-
вчається не лише in vitro, а й на експериментальних тваринах з ві-
рус-індукованими або трансплантованими пухлинами, а також на 
ракових хворих. Особливо активний у цьому плані IFN-γ, що ставить 
його в низку найперспективніших протипухлинних препаратів. 

Інтерферон впливає на диференціацію клітин, у тому числі по-
силює або пригнічує синтез певних білків і ферментів. Стимуляція 
інтерфероном диференціації спостерігається, зокрема, в ефекторних 
клітинах імунної системи. Під впливом інтерферону в клітинах зро-
стає щонайменше у 20 разів рівень 2,5-олігоаденілатсинтетази і 
протеїнкінази. Ці ферменти не тільки зумовлюють появу антивірус-
ного стану клітин. Не виключена можливість, що вони беруть 
участь в інгібівній дії інтерферону на клітинну проліферацію. 

Інтерферон відіграє важливу роль у модуляції імунної відповіді. 
Він стимулює антигенопрезентабельну функцію макрофагів, цито-
токсичну активність макрофагів, Т-лімфоцитів і природних кілерів, 
індукує експресію антигенів головного комплексу гістосумісності. 
Інтерферон може мати імунодепресивну дію, пригнічуючи проліфе-
ративні реакції первинної або вторинної імунної відповіді, бласто-
трансформації* та гіперчутливості сповільненого типу. Імуномоду-
лювальна дія IФН-γ, так само як і протипухлинна, в сотні разів си-
льніша, ніж в IФН-α та IФН-β. 

Практичне використання інтерферону. При більшості віру-
сних інфекцій встановлено чітку кореляцію між рівнем інтерферону і 
тяжкістю захворювання. Як правило, кількість інтерферону, як і ін-
                                                      

* Бластотрансформація (бластогенез, трансформація лімфоцитів) — це перетво-
рення Т- і В-лімфоцитів у великі незрілі лімфобласти під впливом специфічних ан-
тигенів або мітогенів. 
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терферонопродукувальна здатність клітин, знижується за тяжкого 
перебігу хвороби і зростає за доброякісного. Як показали численні 
дослідження, у тварин, яким було введено антисироватку проти ін-
терферону, перебіг вірусна інфекції значно тяжкий, ніж у тварин, 
яким сироватку не вводили. Тому використання готових препаратів 
інтерферону (екзогенний інтерферон) або стимуляція власного ін-
терферону за допомогою індукторів (ендогенний інтерферон) є перс-
пективним методом профілактики і терапії вірусних інфекцій. 

Нині нагромаджено багатий матеріал про достовірну ефектив-
ність інтерферону при багатьох вірусних інфекціях як місцевих, так 
і генералізованих. Інтерферон застосовують при грипі та інших 
гострих респіраторних захворюваннях, герпетичних керато-
кон’юнктивітах і енцефалітах, герпетичних ураженнях шкіри, 
гепатиті В, цитомегалії, оперізувальному лишаю та ін. Проводяться 
численні клінічні випробування з метою вивчення можливості 
лікування інтерфероном таких неоплазій, як рак легень, рак 
молочної залози, рак мозку, рак сечового міхура, остеогенна 
саркома, мієлома, лімфома, гепатома та ін. Дослідження проводять 
з інтерферонами усіх типів, але найбільші надії покладають на 
IФН-γ, якому властива висока антипроліферативна активність. 

Основним обмеженням для широкого практичного використання 
інтерферону залишаються труднощі, пов’язані з його виробництвом. 
Клінічні випробування потребують дуже великої кількості інтерфе-
рону. Для отримання терапевтичного ефекту потрібні щоденні 
ін’єкції від 1 до 5 млн ОД*. Щоб одержати в культурах лейкоцитів 
людини дозу інтерферону на одне введення, потрібно близько 1 дм3 
донорської крові. Для приготування 1 г очищеного інтерферону 
(1012 OД) потрібно використати кров 200 тис. донорів. Зрозуміло, що 
лейкоцити донорської крові не можуть забезпечити всезростаючі 
потреби в цьому препараті. Саме ця обставина зумовила пошук де-
шевших і недефіцитних видів сировини для виробництва інтерфе-
рону. Перспективними виявилися перещеплювані лімфобластоїдні 
клітини, що продукують IФН-α, та різні лінії диплоїдних клітин 
людини, що продукують IФН-β. 

Проблему сировини для виробництва інтерферону може виріши-
ти генна інженерія та хімічний синтез інтерферону. У 1980 р. 
з’явилися перші повідомлення про введення гена людського IФН-α 
в E. сoli. У результаті був отриманий штам Е. coli, що продукував 
людський інтерферон. З 1 дм3 бактеріальної культури з концентра-
цією клітин 1011 можна отримати 5 мг ІФН-α, що в 5 тис. разів бі-
льше, ніж з 1 дм3 донорської крові. Перспектива хімічного синтезу 
інтерферону стала реальністю після одержання в 1979 р. високо-
очищеного препарату та аналізу його амінокислотного складу. 
                                                      

* Одна одиниця активності інтерферону — це його кількість, що інгібує репроду-
кцію вірусу на 50 %. 
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Інтерферон може спричинити ускладнення, особливо при високих 
дозах: підвищення температури, головний біль, послаблення зору, ви-
падіння волосся, тахікардію, лімфопенію, порушення функції печінки, 
в дітей — тяжкий шоковий стан, у хворих із серцево-судинними захво-
рюваннями — інфаркт міокарда. Проте побічні ефекти інтерферону 
значно знижуються при очищенні його за допомогою афінної хромато-
графії з використанням моноклональних антитіл. 

Окрім готових препаратів інтерферону, перспективним є викори-
стання високоактивних і малотоксичних індукторів інтерферону. 
Вони не тільки можуть адекватно замінити дорогий інтерферон, а й 
мають істотні переваги. У відповідь на введення індуктора організм 
сам своїми численними клітинами продукує інтерферон. Індуктори 
виявляють імуноад’ювантний ефект, стимулюючи імуногенез, а та-
кож підвищують неспецифічну резистентність організму. 

У ветеринарній практиці індукцію ендогенного інтерферону 
стимулюють вакцинні штами низку вірусів, зокрема ньюкаслської 
хвороби, чуми ВРХ, інфекційного ринотрахеїту ВРХ. Кращий ефект 
у деяких випадках (наприклад, при ньюкаслській хворобі, інфек-
ційному ринотрахеїті ВРХ) досягається при інтраназальному або 
аерозольному введенні вакцини.  

У ветеринарній медицині перспективним є застосування готових 
препаратів інтерферону, отриманих із лейкоцитів і лімфоцитів 
свиней, ВРХ, овець, кролів, птиці. Для індукції інтерферону часто 
використовують вірус ньюкаслської хвороби. Гомологічні інтерфе-
рони ефективні для профілактики і терапії вірусних хвороб 
молодняку сільськогосподарських тварин. Розроблено біотехнологію 
отримання препаратів ІФН-α ВРХ (Бовівірекс) та ІФН-γ ВРХ (γ-
бовіферон), препарату на основі рекомбінантних α- та γ-
інтерферонів «Комбіферон», які показали високу 
імуномодулювальну і противірусну активність при різних 
захворюваннях у тварин. 

ЗАГАЛЬНОФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ  
В ПРОТИВІРУСНОМУ ІМУНІТЕТІ 

Загальнофізіологічні фактори мають велике значення в рези-
стентності організму до вірусних інфекцій. 

Першим механічним бар’єром на шляху проникнення вірусів у 
організм є непошкоджена шкіра та слизові оболонки верхніх диха-
льних шляхів, травного каналу, очей і статевих органів. Кисле се-
редовище вмісту шлунка згубно впливає на різні віруси, передусім 
із суперкапсидною оболонкою. Виражену інактивувальну дію на 
деякі віруси має жовч, зокрема стосовно збудників чуми ВРХ та 
інфекційної анемії коней. 
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Подолавши шкірні та слизові бар’єри, віруси проникають у най-
ближчі тканини, де розвивається місцевий запальний осередок. Там 
створюються несприятливі умови — локальне підвищення темпера-
тури, ацидоз, гіпоксія, що призводить до пригнічення репродукції 
вірусів. 

Важливе значення в противірусному імунітеті має підвищення 
температури тіла (пропасниця). Наприклад, утримання кролів 
при +39 … +40 °С запобігає їхній загибелі від вірулентного штаму 
вірусу міксоми. І навпаки, низька температура навколишнього се-
редовища ускладнює перебіг інфекції, спричиненої атенуйованим 
вакцинним штамом цього збудника. Вірус грипу швидше інактиву-
ється в холоднокровних тварин (жаб, риб) у разі штучного підви-
щення температури тіла. Суспензії органів теплокровних тварин із 
високою концентрацією вірусів японського енцефаліту, грипу, віс-
повакцини, ектромелії швидше втрачають інфекційні властивості 
при +37 °С, ніж за нижчої температури. Механізм дії підвищеної 
температури тіла на перебіг вірусних інфекцій пов’язаний із галь-
муванням репродукції вірусів (особливо слабовірулентних), активі-
зацією процесів імуногенезу, прискоренням обміну речовин, поси-
ленням синтезу інтерферону, що в сукупності сприяє видужанню. 

Виділення вірусу з інфікованого організму з калом, сечею, носо-
вим слизом, слиною, молоком та іншими секретами й екскретами 
теж має певне значення в противірусному імунітеті. Посилення сек-
реторно-видільної функції багатьох клітинних систем позитивно 
впливає на відновлення гомеостазу, порушеного інфекцією. 

Фактори противірусного імунітету перебувають під регулюваль-
ним впливом двох антагоністично діючих гормонів — кортизону і 
соматотропного гормону гіпофізу. Кортизон знижує інтенсивність 
запальної й фагоцитарної реакцій, пригнічує продукцію антитіл та 
інтерферону, сповільнює очищення крові від вірусів. Саме цим по-
яснюється тяжчий перебіг вірусних інфекцій у тварин після обробки 
кортизоном. Соматотропний гормон гіпофізу, навпаки, стимулює 
запальний процес, посилює активність плазматичних клітин, які 
виробляють антитіла. 

ІМУНІТЕТ ЯК ЄДИНИЙ ПРОЦЕС ВЗАЄМОДІЇ  
КЛІТИННИХ, ГУМОРАЛЬНИХ  

І ЗАГАЛЬНОФІЗІОЛОГІЧНИХ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЗМУ 
Противірусний імунітет — це єдиний, неподільний процес, в 

якому беруть участь багато факторів і механізмів, починаючи від 
моменту зараження і закінчуючи повною ліквідацією інфекції. Зна-
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чення кожного з цих факторів зокрема досліджено краще, ніж вста-
новлено функціональні зв’язки між ними в процесі імуногенезу. 
Вивчення різноманітних зв’язків і взаємовідносин між клітинними, 
гуморальними і загальнофізіологічними реакціями організму, що 
беруть участь у формуванні резистентності до вірусів, — важливе 
завдання сучасної імунології. 

Взаємозв’язок клітинних і гуморальних факторів противірусного 
імунітету виявляється на різних стадіях імунної відповіді. Антитіла, 
так само як інгібітори, прискорюють очищення крові від вірусів і 
сприяють фагоцитозу їх макрофагами. Комплемент, приєднуючись до 
комплексу антиген – антитіло, посилює нейтралізацію вірусу або на-
віть спричинює лізис віріонів. Т-лімфоцити, стимульовані антигеном, 
продукують різні медіатори, які активізують або інгібують макрофа-
ги. Ті у свою чергу виробляють речовини, які активують лімфоцити. 

Дія клітинних і гуморальних факторів противірусного імунітету 
знаходиться під впливом загальнофізіологічних реакцій організму. 
Так, місцеве підвищення температури, ацидоз і гіпоксія сприяють 
інактивації вірусів у первинному осередку інфекції. Пропасниця, 
виділення збудника із секретами й екскретами мають істотний 
вплив на процеси імуногенезу. Дезінтеграція вірусів і звільнення 
від них організму не обходиться, звичайно, без участі ферментів, які 
розщеплюють вірусні нуклеїнові кислоти та білки. 

Факторам противірусного імунітету властива не тільки посилюва-
льна, а й інгібувальна взаємодія. Наприклад, антитіла, активно чи 
пасивно набуті організмом, можуть гальмувати продукцію інтерферо-
ну. Як відомо, для утворення інтерферону потрібнен контакт вірусу з 
клітинами. Взаємодіючи з вірусом, антитіла блокують його доступ до 
клітин, позбавляючи їх потрібного стимулу для індукції інтерферону. 

У свою чергу інтерферон за досить енергійного утворення в ран-
ній період вірусної інфекції може пригнічувати синтез антитіл. Це 
пояснюється тим, що інтерферон гальмує репродукцію вірусу і 
знижує таким чином силу антигенного подразнення імунокомпете-
нтних клітин. Окрім того, інтерферон у великих дозах може мати 
імунодепресивну дію стосовно різних антигенів. 

Інгібітори, так само як і антитіла, нейтралізують вірус на шляху 
до чутливих клітин. Проте при наявності антитіл інгібітори з віру-
сом не взаємодіють. Більше того, інгібітори, які вже приєдналися до 
збудника, витісняються синтезованими антитілами внаслідок біль-
шої їхньої авидності до вірусу. 

Пасивні антитіла можуть перешкоджати розвиткові активного 
імунітету. Відомо, що вакцинація молодих тварин на фоні коло-
стральних антитіл не ефективна внаслідок блокування вакцинного 
вірусу, що значно знижує його антигенну активність. 
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Імунні реакції організму щодо вірусів виявляються на трьох умовно 
розділених лініях захисту: 1) біля вхідних воріт інфекції; 2) на шляху 
просування вірусу до чутливих клітин; 3) усередині заражених клітин. 

Віруси можуть проникати в організм через пошкоджену шкіру або 
частіше — через слизові оболонки, насамперед дихальних шляхів і 
травного каналу. Наявність у секретах слизових оболонок інгібіторів 
та антитіл є першим бар’єром, який визначає резистентність до 
зараження. Ефективність захисної дії антитіл та інгібіторів біля вхі-
дних воріт інфекції залежить від природи вірусу і передусім — від 
його вірулентності й дози інфікування. За високої дози зараження 
збільшується ймовірність подолання вірусом захисних факторів. 

Противірусний імунітет залежить і від патогенезу захворювання. В 
разі осередкових інфекцій важлива роль у захисті організму належить 
секреторним антитілам класу IgA, які нейтралізують вірус у місці про-
никнення. За генералізованих інфекцій, що характеризуються вірусе-
мією, мають значення антитіла не тільки біля вхідних воріт інфекції, а 
й у кров’яному руслі. Чим довший шлях потрібно пройти вірусу до чут-
ливих клітин, тим більше перешкод він зустріне. І навпаки, якщо вхі-
дні ворота інфекції та сприйнятливі клітини локалізовані в одному 
місці, організму важче реалізувати фактори імунітету. 

За певних умов вірус може подолати першу лінію захисту — ін-
гібітори й антитіла (якщо вони були) — і проникнути в найближчі 
тканини, де утворюється первинний осередок інфекції. Однак чи 
розвинеться захворювання, чи захисні фактори зможуть знешкоди-
ти вірус біля вхідних воріт, залежатиме як від природи збудника, 
так і від імунологічної реактивності організму. 

У первинному осередку можуть функціонувати антитіла, інгібі-
тори, комплемент, який надходить із крові й посилює вірусонейтра-
лізувальну дію антитіл. Розвивається місцева запальна реакція, 
залучаються поліморфноядерні лейкоцити, макрофаги, лімфоцити. 
Клітини первинного осередку внаслідок взаємодії з вірусом вироб-
ляють інтерферон, який зумовлює появу антивірусного стану в ба-
гатьох клітинах організму, навіть віддалених від вхідних воріт ін-
фекції. У первинному осередку підвищується температура, 
розвиваються ацидоз і гіпоксія, що сприяє інактивації вірусів. 

Віруси, яким вдалося подолати захисні механізми біля вхідних 
воріт інфекції, просуваються в напрямку до чутливих клітин. На 
цьому шляху (друга лінія захисту) продовжують діяти значно актив-
ніше антитіла, інгібітори і комплемент. Лімфатичні вузли, в яких 
зосереджена значна кількість фагоцитувальних та антитілотвірних 
клітин, часто створюють нездоланні перепони для вірусу, особливо 
якщо він був нейтралізований антитілами. Проте бар’єрна функція 
лімфатичних вузлів не завжди може призупинити розвиток інфек-
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ційного процесу. У такому разі віруси з кров’ю і лімфою досягають 
чутливих клітин, де відбувається їхня основна репродукція. 

Сприйнятливі клітини (третя лінія захисту) теж не залиша-
ються пасивними до вірусу. Вони починають виробляти інтерферон, 
який зумовлює антивірусний стан у неінфікованих клітинах. Утво-
рення внутрішньоклітинних тілець-включень обмежує поширення 
вірусу в організмі. Лізис заражених клітин цитотоксичними Т-лім-
фоцитами, антитілами в кооперації з комплементом і кілерами, а 
також фагоцитоз призводить до деструкції інфікованих клітин, а 
разом з ними і вірусу. 

Отже, захист організму від вірусної інфекції реалізується на трьох 
рівнях: молекулярному, клітинному і на рівні організму. Молекулярні 
механізми лежать в основі взаємодії з вірусами антитіл, інгібіторів, 
комплементу, інтерферону й ферментів. Завдяки кооперації Т- і В-
лімфоцитів та макрофагів відбувається розпізнавання вірусних анти-
генів, продукція антитіл, синтез різних медіаторів (цитокінів), які 
координують функцію імунокомпетентних клітин, лізис і фагоцитоз 
заражених вірусами клітин. Молекулярні та клітинні механізми іму-
ногенезу знаходяться під регулювальним впливом загальнофізіологі-
чних реакцій організму: підвищеної температури (місцевої й загаль-
ної), гормонів, секреторно-видільних процесів та ін. 

Специфічні та неспецифічні імунні реакції спрямовані не тільки на 
повну ліквідацію вірусу, тобто деструкцію вірусних білків і нуклеїно-
вих кислот, а й на відновлення гомеостазу. Нейтралізація токсичних 
продуктів, які виникають у результаті взаємодії вірусу з клітинами, 
потрібна організму так само, як і знешкодження самого збудника. 

Вивчення взаємозв’язку між окремими факторами і механізмами 
противірусного імунітету становить не тільки великий теоретичний 
інтерес. Знання в цій галузі дають змогу впливати на різні ланки 
імуногенезу, посилюючи їх у потрібному напрямку, і таким чином 
сприяти підвищенню резистентності організму до вірусних інфекцій. 

ІМУНОПАТОЛОГІЯ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ 
Захисні реакції організму, спрямовані проти вірусів, у деяких 

випадках можуть призводити до тяжких ускладнень і навіть лета-
льних наслідків. Це пов’язано із залученням в імуногенез різних 
факторів і механізмів, надмірною активацією цього процесу та збі-
льшенням його інтенсивності. Внаслідок цьоготі розвиваються іму-
нопатологічні реакції. Це такі імунологічні феномени, які, 
будучи спрямованими проти збудника, водночас спричинюють по-
шкодження клітин і тканин хазяїна. 

У разі вірусних інфекцій можуть виникати такі імунопатологіч-
ні реакції організму: 
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1) імунокомплексна патологія; 
2) імунна деструкція заражених клітин; 
3) аутоімунні реакції; 
4) гіперчутливість сповільненого типу; 
5) імунологічна толерантність; 
6) імунологічна недостатність (імунодефіцит). 
Імунокомплексна патологія. Утворення імунних комплексів 

при взаємодії вірусу з антитілами є важливим механізмом, який за-
безпечує знешкодження збудника, поступове видужання і формуван-
ня противірусного імунітету. Проте в процесі інфекції можуть вини-
кати імунні комплекси, в яких вірус зберігає інфекційну активність. 
Зазвичай це явище спостерігається за недостатньої концентрації ан-
титіл. Проте їхній надлишок не завжди сприяє інактивації збудника. 
Тривала циркуляція в організмі таких імунних комплексів 
призводить, по-перше, до постійного інфікування чутливих клітин і, 
по-друге, до антигенної стимуляції імуноцитів. У результаті 
формуються нові імунні комплекси, що містять інфекційний вірус. 

Яким чином вірус, асоційований з антитілами, здатний зара-
жати клітини? Імунні комплекси фіксуються на клітинах, які 
мають рецептори до Fc-фрагмента імуноглобуліну, що забезпечує 
адсорбцію та проникнення вірусу в клітину. Такий механізм інфі-
кування клітин через Fc-рецептори для деяких вірусів є навіть ефе-
ктивнішим, ніж традиційна взаємодія прикріпних білків віріона зі 
специфічними клітинними рецепторами. 

Феномен парадоксального посилення репродукції в присутності 
антитіл властивий багатьом вірусам (тога-, флаві-, бунья-, рабдо-, 
реовіруси). Особливо яскраво це виявляється при зараженні макро-
фагів. Вірус, асоційований з антитілами, краще розмножується в 
макрофагах, ніж вільний. При цьому антитіла захищають фагоци-
тований вірус від деструкції лізосомальними ферментами. 

Іноді антитіла можуть зв’язуватися на поверхні заражених клі-
тин із вірусними антигенами (глікопротеїнами). При відсутності лі-
тичної дії комплементу комплекси антиген – антитіло звільняються 
з плазмолеми. Це призводить до зменшення виходу вірусних білків 
на поверхню клітини, внаслідок чого може розвинутися внутріш-
ньоклітинна персистенція вірусних компонентів. Така картина спо-
стерігається, зокрема, при кору, а також підгострому склерозивному 
паненцефаліті, коли внутрішньоклітинний вірус кору персистує в 
головному мозку за наявності дуже високого титру антитіл. 

Збереження інфекційної активності вірусу в складі імунних ком-
плексів є однією з основних причин виникнення хронічних вірусних 
інфекцій. При цьому створюється замкнене коло: тривалий патоло-
гічний процес завдає шкоди репараційним системам гомеостазу ор-
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ганізму, що у свою чергу призводить до виникнення умов для пер-
систенції вірусу або його компонентів. 

Імунні комплекси вірус – антитіло або вірус – антитіло – компле-
мент циркулюють у крові і міжтканинній рідині. За нормальних 
умов вони поглинаються макрофагами лімфатичних вузлів, селезін-
ки, печінки, легень та інших органів, де здійснюється їхня деструк-
ція. Проте за надмірного утворення імунних комплексів, що часто 
спостерігається при хронічних вірусних інфекціях, відбувається від-
кладення їх у різних тканинах, на стінках кровоносних судин, ба-
зальних мембранах ниркових клубочків, синовіальних порожнин 
суглобів і хороїдальних сплетінь. Це спричинює пошкодження орга-
нів і тканин та виникнення імунопатологічних хвороб, при яких 
імунокомплексна патологія лежить в основі патогенезу. 

Так, у разі інфекційної анемії коней (ІАК) найхарактернішою 
ознакою є анемія: різко зменшується кількість еритроцитів, що 
супроводжується розрідженням крові, погіршенням її зсідання, си-
льним зниженням рівня гемоглобіну. При цьому 99 % інфекційного 
вірусу циркулює в крові в комплексі з антитілами, але вони не ней-
тралізують вірус. Основний механізм формування анемії пов’яза-
ний з імунологічно опосередкованим гемолізом: еритроцити коня, 
заражені вірусом ІАК, вкриваються специфічними антитілами і 
комплементом, унаслідок чого знижується тривалість їхнього жит-
тя, підвищується осмотична крихкість, збільшується еритрофагоци-
тоз. Окрім анемії, спостерігається гломерулонефрит, гепатит, гіпер-
гаммаглобулінемія, лімфаденопатія, зниження С3-компонента ком-
плементу — всі ці патологічні явища імунологічно опосередковані. 

Тяжкі ураження тканин, зумовлені відкладенням комплексів ві-
рус – антитіло – комплемент, виникають у разі африканської чуми 
свиней, алеутської хворобі норок. За хронічної інфекції гепатиту В 
із безперервним виділенням вірусного антигену (в основному 
HВsAg) спостерігаються гломерулонефрит, васкуліти й артрити, 
спричинені імунними комплексами антиген – антитіло. 

Елементи імунокомплексної патології трапляються при більшості 
вірусних інфекцій і відіграють значну роль в їхньому патогенезі. На-
приклад, у разі поліомієліту імунні комплекси фіксуються на стінках 
кровоносних судин, що призводить до порушення їхньої проникності 
та сприяє проходженню вірусу через гематоенцефалічний бар’єр. 

Імунна деструкція заражених клітин. Основним механізмом 
деструкції інфікованих вірусом клітин є цитотоксична дія Т-лім-
фоцитів (ЦТЛ), які з’являються через 1 – 3 доби після зараження. 
Проте здатність ЦТЛ руйнувати клітини-мішені може призводити 
не тільки до захисного ефекту і видужання, а й до уражень органів і 



Противірусний імунітет 

 241

тканин. Різні ефекти дії ЦТЛ — захисна чи пошкоджувальна — за-
лежать від стадії інфекції, на якій вони активізуються. На ранніх 
етапах патогенезу загибель нечисленних заражених клітин, що 
знаходяться в основному біля вхідних воріт інфекції, не спричинює 
порушення гомеостазу і сприяє видужанню. Проте на пізніх стадіях 
інфекції, коли в результаті поширення вірусу в організмі пошко-
джено клітини багатьох органів і тканин, імунний цитоліз може 
призвести до порушень життєво важливих фізіологічних функцій 
організму й ускладнити інфекційний процес. 

Яскравим прикладом імунопатологічних реакцій, зумовлених 
ЦТЛ, слугує експериментальна інфекція в мишей, заражених ін-
трацеребрально вірусом лімфоцитарного хоріоменінгіту. Хоча сам 
збудник має відносно слабку цитопатогенну дію, проте ЦТЛ атаку-
ють інфіковані клітини мозку, спричинюючи його пошкодження і 
загибель тварин. У разі гепатиту В ураження печінки зумовлює не 
сам вірус, який є нецитопатогенним, а ЦТЛ, що розпізнають вірус-
ний антиген (HВsAg) на клітинній поверхні. 

Єдиний механізм, який лежить в основі захисної й пошкоджува-
льної дії ЦТЛ, свідчить про обов’язкову участь імунопатологічних 
реакцій у патогенезі будь-якої вірусної інфекції. Імунопатологію 
можна розглядати як неминучу плату за видужання. Співвідно-
шення між цілком протилежними ефектами дії ЦТЛ істотно 
коливається за різних вірусних інфекцій. 

Аутоімунні реакції. У разі вірусних інфекцій часто спостеріга-
ються ускладнення, спричинені аутоімунними реакціями, коли в 
організмі з’являються антитіла або цитотоксичні Т-лімфоцити про-
ти власних антигенів. Деструкція заражених вірусом клітин у про-
цесі інфекції призводить до появи антигенно змінених клітинних 
структур, які сприймаються організмом як чужорідні та зумовлюють 
формування гуморальних і клітинних факторів імунітету. Змінені 
під дією вірусу антигени називають аутоантигенами, а фактори 
імунологічної реактивності щодо них — аутоантитілами та ауто-
Т-лімфоцитами. 

Аутоімунні реакції організму спрямовані не лише проти власних 
антигенів. Конформаційна перебудова молекули антитіла, яке вза-
ємодіє з антигеном, є причиною утворення аутоантитіл проти влас-
них імуноглобулінів. 

У патогенезі аутоімунних реакцій важливу роль відіграє пору-
шення проникності судин під дією імунних комплексів. Унаслідок 
цього відбувається антигенна стимуляція елементів лімфоїдної тка-
нини, синтез аутоантитіл і поява ауто-Т-лімфоцитів, які руйнують 
клітинні антигени, що стали чужорідними. 

З аутоімунними процесами пов’язане, наприклад, виникнення 
орхіту як ускладнення при вірусному паротиті (свинці), що зумов-
лене підвищенням проникності кровоносних і лімфатичних судин 
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тестикулярної тканини. При гепатиті В головну роль в ураженні 
печінки відіграє Т-клітинна імунологічна реактивність не лише 
проти вірусного HВsAg, а й стосовно поверхневих мембранних ліпо-
протеїнів гепатоцитів. 

Гіперчутливість сповільненого типу. При деяких вірусних 
інфекціях (наприклад, хворобі Ауєскі, африканській чумі свиней) 
мають місце алергічні реакції у вигляді гіперчутливості сповіль-
неного типу (ГСТ). Це запальна реакція тканин, спрямована проти 
вірусних антигенів, що характеризується інфільтрацією уражених 
ділянок активованими макрофагами і Т-лімфоцитами. Головну 
роль у ГСТ відіграють Тгст-клітини, які отримують інформацію про 
антиген від макрофагів. За взаємодії з антигеном Тгст-клітини ви-
діляють різні медіатори, що притягують і активізують макрофаги. 
Активовані макрофаги містять більше лізосом, проявляють підви-
щену фагоцитарну активність, секретують значну кількість біологіч-
но активних речовин (зокрема цитокіни), які спричинюють запа-
лення і знищують інфекційні агенти. 

ГСТ розвивається в попередньо сенсибілізованому організмі. 
Вона досягає максимального розвитку через 24 – 48 год після вве-
дення антигену, пов’язана з підвищеною проникністю судин і зрос-
таючим нагромадженням макрофагів і Т-лімфоцитів. Забезпечуючи 
певний захист при вірусних інфекціях, ГСТ може спричинити по-
шкодження тканин. Наприклад, перенесення мишам Тгст-клітин, 
специфічних до вірусу грипу, зумовлює швидшу їхню загибель від 
інфекції порівняно з контрольними. Це свідчить про дуже чутливу 
рівновагу між імунологічним захистом і пошкодженням тканин. 

Імунологічна толерантність — це специфічна імунологічна 
ареактивність стосовно конкретного антигену, що виникає в резуль-
таті попереднього контакту з ним. При цьому здатність до імунної 
відповіді на інші антигени збережена. Імунологічна толерантність — 
активний процес, за якого контакт з антигеном спричинює специфіч-
ну елімінацію чи інактивацію антигенореактивних клонів лімфоци-
тів або утворення Т-супресорів, що пригнічують імунокомпетентні 
клітини. Імунологічна толерантність виникає в результаті контакту 
антигену з незрілою імунною системою, наприклад, у період ембріо-
нального розвитку. Так, зараження корів на ранній стадії тільності 
(1,5 – 4 міс) нецитопатогенним штамом вірусу діареї ВРХ може при-
звести до народження персистентно інфікованого потомства, в якого 
відсутні специфічні антитіла до цього збудника внаслідок імунологіч-
ної толерантності. Такі телята виглядають клінічно здоровими, але 
мають постійну віремію та виділяють вірус у навколишнє середовище 
і є небезпечним джерелом збудника інфекції. У них різко знижена 
імунологічна реактивність (унаслідок імунодепресивної дії вірусу), 
що зумовлює високу чутливість до секундарної мікрофлори. 



Противірусний імунітет 

 243

Імунологічна недостатність (імунодефіцит). Взаємодія вірусу 
з організмом хазяїна може призвести до імунологічної недостат-
ності (імунодефіциту). Це порушення імунологічної реактивності, 
пов’язане з дефектами клітинної та (або) гуморальної ланок імунної 
системи. Класичним прикладом є ВІЛ-інфекція (СНІД). Вірус імуно-
дефіциту людини уражає основні імунокомпетентні клітини: 
Т-гелпери, моноцити, макрофаги, деякі клони В-лімфоцитів. Незви-
чайним є патогенез ВІЛ-інфекції. Через 2 – 3 тижні після зараження 
відбувається обмежена репродукція вірусу, що контролюється органі-
змом і призводить до утворення інтегрованого провірусу (внаслідок 
інтеграції ДНК-копії вірусного геному з клітинним). Т-гелпери шви-
дко руйнуються, а макрофаги й моноцити не піддаються деструкції, а 
стають основними факторами транспортування вірусу в різні органи і 
тканини (зокрема у ЦНС) та головною причиною розвитку в організ-
мі латентної інфекції. Через 3 – 12 тижнів після зараження в сирова-
тці крові з’являються специфічні антитіла, які зберігаються на стабі-
льному рівні впродовж латентного періоду інфекції, що може тривати 
від 6 міс до 10 – 15 років. Проте ці антитіла не мають вірусонейтралі-
зувальної активності, а виступають лише як маркер інфекції. У разі 
активації провірусної ДНК відбувається вибухоподібне розмноження 
вірусу, що знаменує перехід інфекції з латентної стадії в клінічну 
(СНІД). За лічені хвилини утворюються тисячі віріонів потомства. 
При цьому вірус спричинює злиття плазматичних мембран інфікова-
них і неінфікованих Т-гелперів з утворенням гігантських багатояде-
рних клітин — синцитіїв. Уражені Т-лімфоцити атакуються і знищу-
ються цитотоксичними Т-лімфоцитами. У результаті розвивається 
імунодефіцит, на фоні якого виникають опортуністичні інфекції та 
неопластичні процеси, що призводить до летального наслідку. 

Багато вірусів мають імунодепресивну дію, що пов’язане з їхньою 
здатністю розмножуватися в імунокомпетентних клітинах і спричи-
няти пошкодження лімфоїдної тканини. Так, вірус хвороби Марека 
уражає фабрицієву бурсу, тимус і селезінку, внаслідок чого повністю 
виключається лімфопоез. Головною мішенню для вірусу інфекційного 
бурситу птиці є фабрицієва бурса, яка поступово атрофується внаслі-
док некрозу лімфоїдних фолікулів. Атрофію фабрицієвої бурси і ти-
мусу спричинює вірус інфекційної анемії курчат. Зміна імунологічної 
реактивності організму внаслідок пригнічення гуморальної відповіді 
на гетерологічні антигени спостерігається у разі вірусної діареї ВРХ, 
чуми ВРХ, чуми м’ясоїдних, алеутськрї хвороби норок, ньюкаслської 
хвороби. До вірусів особливо чутлива система мононуклеарних фаго-
цитів, яка першою зустрічається з інфекційним агентом. 

Імунологічна недостатність поширена при вірусних інфекціях, 
що слід враховувати фахівцям ветеринарної медицини під час вак-
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цинопрофілактики. Живі вакцини проти деяких вірусних хвороб 
(зокрема інфекційного бурситу птиці, вірусної діареї ВРХ) можуть 
мати імунодепресивну дію, що призведе до зниження імунореактив-
ності та активації персистувальних агентів. Контамінація живих 
вакцин проти хвороби Марека і ньюкаслської хвороби вірусом рети-
кулоендотеліозу птиці зменшує ефективність препаратів. 

Завершуючи розділ «Імунопатологія вірусних інфекцій», варто 
зупинитися на двох захворюваннях — алеутській хворобі норок та 
африканській чумі свиней, які є яскравим прикладом імунопатоло-
гічних реакцій організму. 

Вірус алеутської хвороби норок, виявляючи виражений тропізм до 
лімфоцитів, стимулює інтенсивну проліферацію плазматичних клі-
тин (плазмоцитоз) у кістковому мозку, селезінці, лімфатичних вуз-
лах, печінці, нирках, сполучній тканині, навколо дрібних судин. 
Плазматичні клітини виробляють антитіла, що призводить до різкого 
підвищення в сироватці крові рівня імуноглобулінів (особливо IgG) — 
гіпергаммаглобулінемії (гаммапатії). Титри антитіл у РЗК через 
1,5 міс після зараження досягають фантастичних величин — 
1 : 8000…1 : 260 000. У результаті нагромаджується значна кількість 
імунних комплексів вірус – антитіло, в яких збудник зберігає інфек-
ційну активність. Для алеутської хвороби норок характерна постійна 
персистенція вірусу в організмі й безперервне утворення імунних 
комплексів. Чому антитіла не нейтралізують вірус? Існує гіпотеза, 
що макрофаги в процесі фагоцитозу реактивують вірус, він розмно-
жується в макрофагах, потім потрапляє в кров, взаємодіє з гумораль-
ними антитілами, знову утворюються імунні комплекси, які захоп-
люються макрофагами, і таким чином виникає замкнене коло. Ком-
плекси вірус – антитіло – комплемент відкладаються в різних ткани-
нах, що є причиною тяжких уражень, зокрема гломерулонефриту і 
периартеріїту. Внаслідок відкладення імунних комплексів пошко-
джуються лізосоми і звільняються цитофільні ферменти, які денату-
рують білки цитоплазми клітин, роблячи їх аутоантигенами. Змінені 
антигени організму стимулюють подальшу проліферацію плазматич-
них клітин, виробляються аутоантитіла, утворюються нові імунні 
комплекси аутоантиген – аутоантитіло, що призводить до 
прогресуючого розвитку патологічних процесів і загибелі. 

Імунопатологічні реакції за хронічного перебігу африканської 
чуми свиней подібні до реакцій при інфекційній анемії коней та 
алеутській хворобі норок. В організмі розвивається тривала персис-
тенція вірусу з утворенням високого титру преципітувальних, ком-
плементозв’язувальних і нейтралізувальних гемадсорбцію антитіл, 
які не нейтралізують вірус. Відсутність вірусонейтралізувальних 
антитіл зумовлена природою збудника, особливостями його анти-
генної структури. Можливо, причиною цього унікального явища є 
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антигенна мімікрія або гетерогенність (блокування або маскування 
протективних вірусних антигенів клітинними ліпідами або видови-
ми антигенами вірусу чи хазяїна). Нагромадження антитіл, які не 
здатні нейтралізувати вірус, призводить до гіпергаммаглобулінемії 
та утворення імунних комплексів вірус – антитіло – комплемент, що 
відкладаються в різних тканинах (особливо лімфоїдній), спричиню-
ючи запальні, дистрофічні й некротичні зміни. У результаті розви-
ваються алергічні (ГСТ) та аутоімунні реакції, ускладнюючи інфек-
ційний процес і зумовлюючи загибель. 

 

? Контрольні запитання  

1. У чому полягає кардинальна особливість противірусного імунітету? 
2. Дайте характеристику вірусам як антигенам. 3. Схарактеризуйте клі-
тинні фактори противірусного імунітету. 4. У чому полягає клонально-
селекційна теорія імунітету Ф.М. Бернета? 5. Яка роль антитіл у противі-
русному імунітеті, їхня структура і механізм утворення? 6. Що таке моно-
клональні антитіла та яке їхнє значення в удосконаленні лабораторної діаг-
ностики вірусних інфекцій? 7. Яке значення інгібіторів і комплементу в 
противірусному імунітеті? 8. Які медіатори імуногенезу ви знаєте? 9. Сха-
рактеризуйте інтерферон як важливий фактор противірусного імунітету. 
10. Яка роль загальнофізіологічних факторів у противірусному імунітеті? 
11. Схарактеризуйте імунітет як єдиний процес взаємодії клітинних, гумо-
ральних і загальнофізіологічних реакцій організму. 12. Що ви знаєте про 
імунопатологічні реакції організму при вірусних інфекціях? 
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СПЕЦИФІЧНА ПРОФІЛАКТИКА 
ТА ХІМІОТЕРАПІЯ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ 
Важливе місце в загальному комплексі заходів щодо боротьби з 

вірусними хворобами тварин посідає специфічна профілактика 
(імунопрофілактика), яка забезпечується застосуванням вакцин і 
гіперімунних сироваток. 

Розрізняють такі типи вірусних вакцин:  
1) цільновіріонні (живі та інактивовані вакцини); 
2) субодиничні (спліт- і синтетичні вакцини); 
3) генно-інженерні вакцини (субодиничні, реасортантні, рекомбі-

нантні та ДНК-вакцини). 
Вибір вакцини для профілактики тієї чи іншої вірусної хвороби 

визначають такі фактори, як технологія ведення тваринництва, епі-
зоотологічна характеристика господарства, ступінь поширення ін-
фекції, практична зручність методу вакцинації з метою максималь-
ного охоплення поголів’я тварин, тривалість і напруженість поствак-
цинального імунітету. Розвиткові вірусних інфекцій можна запобіг-
ти також застосуванням гіперімунних сироваток або виділених із 
них імуноглобулінів, сироваток реконвалесцентів та імунолактону 
(сироватки молока імунних корів). 

ЖИВІ ЦІЛЬНОВІРІОННІ ВАКЦИНИ 
Цільновіріонні вакцини виготовляють з атенуйованих (ослабле-

них) штамів вірусів, які отримують різними шляхами. По-перше, це 
селекція мутантів, що утворюються в процесі пасажування вірулент-
ного вірусу на лабораторних об’єктах. Наприклад, на кролях були 
отримані вакцинні штами вірусів сказу, чуми свиней, чуми м’ясо-
їдних; на курячих ембріонах — атенуйовані штами вірусів інфекцій-
ного бронхіту птиці, інфекційного ларинготрахеїту птиці, нью-
каслської хвороби, чуми м’ясоїдних, хвороби Ауєскі; в культурах клі-
тин — атенуйовані штами вірусів чуми ВРХ, парагрипу-3 ВРХ, інфе-
кційного ринотрахеїту ВРХ, вірусної діареї ВРХ. По-друге, це селек-
ція спонтанних мутантів — ослаблених штамів вірусів, що виника-
ють при атипових і латентних формах перебігу хвороби, наприклад, 
штами В1, Ла-Сота, F, FR і Бор/74/ВДНКІ вірусу ньюкаслської хворо-
би. По-третє, при деяких хворобах ефективним є використання в 
ролі вакцин непатогенних штамів гетерологічних вірусів, антигенно 
споріднених збуднику. Так, для профілактики хвороби Марека в ку-
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рей успішно застосовують штам ФС-126 вірусу герпесу індиків, а для 
профілактики міксоматозу кролів — вірус фіброми Шоупа. 

Атенуйовані вірусні штами, отримані пасажуванням на лаборато-
рних об’єктах, накопичують багато мутацій, що утруднює точне ви-
значення генетичних основ їхньої атенуації. Атенуйовані штами є 
продуктами процесу «генетичної рулетки» і наступної селекції мутан-
тів із заданими властивостями. Точне знання генетичних ознак віру-
сних штамів, їхньої стабільності та взаємозв’язку з патогенністю, а 
також наявність простих і доступних методів, які дають змогу вияви-
ти зміни генетичних ознак, є запорукою успіху в отриманні й контро-
лі живих вірусних вакцин. Важливе значення має пошук маркерів, 
які свідчать про ступінь атенуації вірусу. Передача виробничих шта-
мів для виготовлення живих або інактивованих вакцин проводиться 
з паспортною характеристикою штаму, де вказують основні генетичні 
ознаки вірусу, що виявляються в тестах in vitro та in vivo й постійно 
відтворюються в процесі їхнього підтримання і зберігання. 

Перспективним методом отримання живих вакцин є селекція 
мутантів, індукованих фізичними і хімічними мутагенами. Такі вак-
цинні штами матимуть стабільні атенуюючі мутації, оскільки ста-
нуть відомими генетичні основи атенуації. Отже, весь процес отри-
мання вакцин можна буде контролювати на всіх стадіях розробки, 
виробництва і застосування. 

Живі вірусні вакцини є ліофілізованими суспензіями атенуйова-
них штамів вірусів, які культивуються в різних біологічних систе-
мах. Основна відмінність вакцинних штамів від циркулюючих у 
природі «диких» вірусів — стійка втрата вірулентності вірусу з од-
ночасним збереженням імуногенних властивостей. Водночас вак-
цинні штами мають здатність «приживатися» в організмі, тобто роз-
множуватися як у місці введення, так і в регіонарних лімфатичних 
вузлах та внутрішніх органах. Вакцинальна інфекція триває зазви-
чай від 5 – 10 діб до 2 – 4 тижнів і приводить до формування імуні-
тету. Чим більше часу «приживається» вакцинний штам в організмі, 
тим ефективніша вакцина. Вакцинний штам, на відміну від «дико-
го» вірусу, розмножується в організмі хазяїна обмежено внаслідок 
підвищеної термочутливості (ts-мутанти) або в результаті зміни 
тропізму і втрати здатності уражати певні тканини (наприклад, вак-
цинний «фіксований» вірус сказу — virus fixe). 

Живі вірусні вакцини мають ряд істотним переваг порівняно з інак-
тивованими. Основна з них — висока напруженість і тривалість пост-
вакцинального імунітету, який багато в чому еквівалентний постінфек-
ційному. Живі вакцини активізують усі ланки імунної системи, зумов-
люючи збалансовану імунну відповідь — системну і місцеву. Живі вак-
цини можна вводити одноразово різними методами (підшкірно, внут-
рішньом’язово, інтранально, аерозольно, перорально). 

Поряд із зазначеними перевагами живі вакцини мають недоліки. 
Усі вони певною мірою реактогенні, що може призвести до поствак-
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цинальних ускладнень. Наприклад, у тільних корів живі вакцини 
проти ІРТ та ВД ВРХ можуть спричинити внутрішньоутробну інфек-
цію плоду, що супроводжується абортами та аномаліями розвитку. В 
атенуйованих вакцинних штамів не виключається можливість ревер-
сії до дикого типу внаслідок генетичної нестабільності. Живі вакцини 
бувають контаміновані інфекційними агентами (вірусами, бактерія-
ми, мікоплазмами), які персистують у біологічних системах. Напри-
клад, культури клітин з органів свиней можуть бути інфіковані віру-
сом чуми або парвовірусом свиней, культури клітин з органів ВРХ — 
вірусами ІРТ та ВД ВРХ, курячі ембріони — вірусами лейкозо-
саркомного комплексу, аденовірусом, вірусом ньюкаслської хвороби. 
Неконтрольоване потрапляння у вакцини сторонніх інфекційних 
агентів може мати серйозні наслідки. Живі вакцини досить чутливі 
до несприятливих факторів. Вони мають транспортуватися і зберіга-
тися за температури не вище +4 …+8 °С. Цілком неприпустиме по-
рушення вакууму в ампулах із ліофілізованим вірусом: потрапляння 
повітря і вологи призводить до інактивації препарату. Живі вакцини 
не містять консервантів, тому при відкриванні ампул і розчиненні 
їхнього вмісту слід суворо дотримуватися правил асептики. 

У медичній практиці використовують живі вакцини проти грипу, 
поліомієліту, кору, червоної висипки, паротиту, аденовірусної інфек-
ції, пропасниці денге, жовтої пропасниці; у ветеринарній практи-
ці — живі вакцини проти парагрипу-3 ВРХ, інфекційного ринотрахеї-
ту ВРХ, вірусної, діареї ВРХ, хвороби Ауєскі, класичної американської 
чуми свиней, сказу, чуми м’ясоїдних, ньюкаслської хвороби та ін. 

ІНАКТИВОВАНІ ЦІЛЬНОВІРІОННІ ВАКЦИНИ 
Інактивовані вакцини готують з очищеного і часто концентрова-

ного вірусу, який інактивований різними факторами: формаліном, 
гідроксиламіном, етанолом, β-пропіолактоном, етиленіміном тощо. 
Основна вимога до інактивованих вакцин — повна і незворотна ін-
активація вірусного геному за максимального збереження поверх-
невих антигенів, які стимулюють утворення протективних (вірусо-
нейтралізуючих) антитіл. 

Усі інактиватори є сильними мутагенами. При абсолютній інак-
тивації вони мають зумовити такі зміни вірусного геному, які уне-
можливлюють його транскрипцію, трансляцію чи реплікацію. Інак-
тивація вірусів за рахунок віріонних полімераз не є абсолютною, 
оскільки їхні функції можуть виконувати ферменти клітини-хазяїна 
або латентних вірусів, які присутні в організмі під час вакцинації. У 
ДНК-вмісних вірусів значна частина вірусного геному відновлюєть-
ся репараційними системами клітини. Інактивовані вакцини мають 
проходити суворий контроль на повноту інактивації, оскільки наяв-
ність інфекційного вірусу призводить до серйозних наслідків. За-



Розділ 10 

 248 

лишкова інфекційність інактивованих вакцин може бути зумовлена 
різноманітними генетичними взаємодіями між окремими незруйно-
ваними фрагментами нуклеїнових кислот. 

Послідовність інактивації вірусів така: спочатку втрачається ін-
фекційність, а потім — імуногенність. Тому в динаміці цього проце-
су можливий такий проміжний момент, коли ще зберігається деяка 
кількість інтактних віріонів, інфекційність яких уже неможливо 
виявити звичайним зараженням чутливих біологічних об’єктів у 
зв’язку з блокуванням їхньої репродукції значно більшою пропор-
цією інактивованих віріонів. 

Промислове виробництво інактивованих вакцин потребує великих 
обсягів вірусної сировини. У зв’язку з цим гостро стоїть питання клі-
тинних субстратів. Тривалий час виробництво більшості противірус-
них препаратів ґрунтувалося на використанні первинних культур 
клітин із нормальних тканин тварин. Окрім того, в медичній прак-
тиці використовували деякі лінії диплоїдних клітин з обмеженою 
життєвою потенцією. Проте всезростаючі потреби серійного виробни-
цтва вакцин не можуть забезпечити первинні культури клітин. Особ-
ливо це стосується інактивованих концентрованих і субодиничних 
вакцин, виготовлення яких потребує збільшення кількості вірусної 
сировини. Це завдання можна вирішити лише з використанням пе-
рещеплюваних клітинних ліній, які характеризуються необмеженим 
строком життя, високою стандартністю, порівняно низькою вартістю, 
відносною простотою трансфекції (введення) рекомбінантної ДНК і 
подальшого клонування високоефективних продуцентів. 

Тривалий час вважалося недопустимим застосування перещеп-
люваних культур клітин у виробництві вірусних вакцин у зв’язку з 
їхньою онкогенною потенцією. Проте за останні десятиріччя нако-
пичено значний досвід у використанні перещеплюваних культур 
клітин тварин для розмноження вакцинних штамів. Особливого 
успіху досягнуто при виготовленні інактивованої протиящурної вак-
цини. Технологія її виробництва ґрунтується на використанні ста-
більної лінії ВНК-21 (нирки сирійського хом’яка), яка вирощується в 
суспензії в біореакторах великої ємності (1000 – 2000 дм3). На основі 
перещеплюваної культури клітин Vero (нирки африканської зеленої 
мавпи) виробляють інактивовані вакцини проти поліомієліту і ска-
зу. Методи контролю гарантують відсутність у препаратах біологіч-
но активних кількостей онкогенних домішок (гетерогенна ДНК, 
трансформувальні білки, ендогенні віруси). 

У 1985 р. Комітетом експертів ВООЗ зі стандартизації біологічних 
препаратів було прийнято вимоги до стабільних клітинних ліній, які 
використовують у біотехнології. Відміна заборони на застосування пе-
рещеплюваних культур клітин як субстрат при отриманні медичних 
біопрепаратів відкриває широкі можливості в розширенні виробництва 
вірусних вакцин, підвищенні їхньої якості та зниженні собівартості. 
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Важливим етапом при отриманні інактивованих вакцин є очи-
щення вірусної сировини від клітинного баласту. Інактивований 
вірус не розмножується в організмі. Тому для стимуляції інтенсив-
ної імунної відповіді потрібно вводити значну кількість вакцини, а 
домішки клітинних білків створюють додаткове навантаження на 
імунну систему. 

Основна перевага інактивованих вакцин — їхня повна безпеч-
ність. Недоліком є менша імуногенність, у зв’язку з чим потрібно 
збільшувати дозу і кратність введення препарату. Крім того, парен-
теральний спосіб застосування інактивованих вакцин не стимулює 
місцевої імунної відповіді. 

Інактивовані вакцини застосовують для профілактики грипу, 
поліомієліту, гепатиту В, сказу, ящуру, хвороби Ауєскі, кліщового та 
японського енцефалітів, інфекційного ринотрахеїту ВРХ і багатьох 
інших вірусних інфекцій. 

СУБОДИНИЧНІ ВАКЦИНИ 
Субодиничні вакцини складаються з протективних вірусних 

антигенів, що стимулюють утворення вірусонейтралізуючих анти-
тіл. Вони позбавлені клітинного баласту, який лише посилює реак-
тогенність і може спричинити алергічні реакції. 

Розроблено три методи отримання субодиничних вакцин: 
1) виділення імуногенних субодиниць із цільних вібріонів (спліт-

вакцини); 
2) хімічний синтез імуногенних пептидів (синтетичні вакцини); 
3) генно-інженерний метод.  
Спліт-вакцини виготовляють із глікопротеїнів складно організо-

ваних вірусів, які є основними антигенами, що індукують утворення 
вірусонейтралізувальних антитіл. Для одержання глікопротеїнів по-
трібно спочатку дезінтегрувати віріон. З цією метою використовують 
ліпази, органічні розчинники, луги або йонні й нейонні детергенти, 
які руйнують біліпідний шар суперкапсидної оболонки віріона. Далі 
глікопротеїни відокремлюють від субвірусних компонентів центрифу-
гуванням у градієнті густини в поєднанні з хроматографією. 

Під час виготовлення спліт-вакцин слід враховувати той факт, що 
на імуногенну активність очищених глікопротеїнів впливає форма їх-
ньої надмолекулярної організації в препараті. Міцелярні форми мають 
високу імуногенність, на відміну від мономерних структур. Отже, про-
цес виготовлення ефективних спліт-вакцин має передбачати можли-
вість м’якої й неденатурувальної екстракції глікопротеїнів суперкапсид-
ної оболонки з наступним утворенням із них мультимерних агрегатів.  

Спліт-вакцини виготовлені з вірусів грипу, кору, гепатиту В, 
сказу, хвороби Ауєскі, інфекційного ринотрахеїту ВРХ, трансмісив-
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ного гастроентериту свиней та ін. Проте висока вартість спліт-
вакцин стримує їхнє широке застосування. Крім того, імоногенність 
спліт-вакцин, як правило, нижча, ніж у цільновіріонних. У зв’язку з 
цим їх треба вводити з ад’ювантами та імуномодуляторами, які по-
силюють імунну відповідь (алюмінію гідроксид, аеросил, сироватко-
вий альбумін тощо). Підвищити імуногенність спліт-вакцин можна, 
конструюючи їх у вигляді віросом. Для цього очищені вірусні гліко-
протеїни включають у ліпосоми, які мають ад’ювантні властивості. 

Синтетичні вакцини створюють хімічним синтезом епітопів 
протективних вірусних антигенів. Конструювання таких вакцин 
можливе при повному розшифруванні пептидних послідовностей 
антигенних детермінант. Пептиди синтезують з окремих амінокис-
лот, використовуючи зазвичай твердофазний метод. Технологічні 
розробки субодиничних вакцин чітко зорієнтовані на мінімальні 
розміри пептидів, які стимулюють імунну відповідь організму. Ідеа-
льна синтетична вакцина — це комплекс із кількох коротких пеп-
тидів по 5 – 7 амінокислотних залишків, який містить бажану ком-
бінацію антигенних детермінант різних вірусів. 

Синтетичні вакцини безпечні через відсутність інфекційного ві-
русу, не потребують очищення антигенного матеріалу, представля-
ють необмежені можливості для асоціації вірусних антигенів, стабі-
льні. Проте головний недолік синтетичних вакцин — недостатня 
імуногенна активність. Для подолання цього недоліку їх потрібно 
вводити з ад’ювантами та імуномодуляторами або конструювати у 
вигляді віросом. Синтетичні вакцини розроблені проти грипу, гепа-
титу В, простого герпесу, ящуру. 

ГЕННО-ІНЖЕНЕРНІ ВАКЦИНИ 
Генна інженерія створює широкі можливості для конструювання 

і промислового виробництва вірусних вакцин. Сучасний підхід ґрун-
тується на введенні до складу вакцини тільки протективних вірус-
них антигенів, які індукують антитілоутворення. Генно-інженерні 
вакцини є продуктом спрямованої генетичної рекомбінації вірусів. 

На основі технології рекомбінантної ДНК розроблено чотири 
типи генно-інженерних вакцин: 

1) інактивовані субодиничні вакцини, отримані шляхом мікробі-
ологічного синтезу; 

2) живі реасортантні вакцини; 
3) рекомбінантні вакцини;  
4) ДНК-вакцини. 
Принцип створення субодиничних вакцин генно-інженерним 

методом ґрунтується на виділенні з вірусного геному генів, які ко-
дують протективні вірусні білки та їхнє клонування в клітинах про-
каріотів або еукаріотів при використанні плазмідного або фагового 
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вектора. Клонована вірусна ДНК може бути експресована у вигляді 
вірусного білка в прокаріотних чи еукаріотних клітинах. Так, про-
тективні білки вірусів ящуру, гепатиту В, грипу А, сказу, поліоміє-
літу і простого герпесу були синтезовані в бактеріях і дріжджах. На 
завершальному етапі отриманий після руйнування реципієнтних 
клітин імуногенний вірусний білок очищують за допомогою ультра-
центрифугування в комбінації з імуноафінною хроматографією та 
застосовують як вакцинний препарат. 

Значні труднощі в отриманні субодиничних вакцин генно-інже-
нерним методом пов’язані з тим, що ферментні системи в бактеріаль-
них і дріжджових клітинах не можуть забезпечити процесинг вірусних 
іРНК і посттрансляційні модифікації вірусних білків (протеолітичне 
нарізання і глікозилування). Це перешкоджає формуванню такої тре-
тинної й четвертинної структури вірусного білка, яка утворюється при 
зараженні вірусом клітин вищих еукаріотів. Конформаційні відхилен-
ня вірусоспецифічних білкових молекул призводять до зниження іму-
ногенності препарату. Цю проблему можна вирішити, застосовуючи 
культури клітин людини і тварин. Так, HBs-антиген вірусу гепатиту В 
успішно продукують у перещеплюваних клітинних лініях L i COS, за-
ражаючи їх рекомбінантною ДНК із геном HВsAg, що сконструйована 
на основі вірусного вектора (вірусу папіломи ВРХ або SV40). 

Живі реасортантні вакцини виготовляють із атенуйованих ре-
асортантів або делеційних мутантів, які характеризуються генетичною 
стабільністю. Реасортанти отримують пересортуванням генів у вірусів 
із фрагментованим геномом (віруси грипу А). Стабільні делеційні му-
танти (наприклад, вірусів простого герпесу або хвороби Ауєскі) отри-
мують шляхом делеції відповідних генів, що призводить до втрати 
вірулентності вірусу при збереженні імуногенних властивостей. 

Живі рекомбінантні вакцини конструюють на основі атенуйо-
ваного вірусного вектора — вірусу вісповакцини, в геном якого вбудо-
вують гени протективних білків іншого вірусу (гепатиту В, грипу А, 
сказу, хвороби Ауєскі, везикулярного стоматиту, ньюкаслської хворо-
би). При внутрішньошкірному введенні такого препарату відбувається 
розмноження рекомбінантного вірусу з розвитком вакцинального про-
цесу, характерного для вісповакцини, й одночасний синтез протектив-
них білків іншого вірусу, що індукує специфічну імунну відповідь. 

Новим напрямом у розробці генно-інженерних вакцин є ДНК-
вакцини. Вони є плазмідними ДНК із вбудованими генами протек-
тивних вірусних білків, що вводять безпосередньо в організм тва-
рин. Рекомбінантну ДНК на основі плазмідного вектора реплікують 
у клітинах E. сoli в присутності ампіциліну, потім очищують і вико-
ристовують як вакцинний препарат.  
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Незначна кількість плазмідної ДНК (0,01 – 1 %) поглинається 
клітинами організму, транспортується в ядро і транскрибується клі-
тинною РНК-полімеразою з утворенням іРНК, яка транслюється на 
рибосомах із формуванням протективного вірусного білка. Синтезо-
ваний протективний білок розщеплюється клітинними протеазами 
на короткі пептиди (по 8 – 10 амінокислот), які в комплексі з моле-
кулами МНС транспортуються на поверхню клітини, де розпізна-
ються Т-гелперами. Це індукує збалансовану імунну відповідь: сти-
мулюється синтез вірусонейтралізувальних антитіл В-лімфоцитами, 
клональна проліферація цитотоксичних Т-лімфоцитів, активізують-
ся макрофаги і кілери. Протективний вірусний білок може звільни-
тися з клітини в екстрацелюлярний простір у нерозщепленому стані 
та захоплюватися антигенопрезентабельними клітинами (макрофа-
гами). Плазмідна ДНК тривалий час (до 3 – 6 міс) функціонує в клі-
тинах організму, не реплікується в них, не інтегрує з хромосомою і 
не спричинює утворення антитіл проти неї. ДНК-вакцинам власти-
ва ефективність живих вакцин і безпечність інактивованих. 

Сконструйовано ДНК-вакцини проти сказу, грипу А, гепатиту В, 
кліщового енцефаліту, хвороби Ауєскі, інфекційного ринотрахеїту 
ВРХ, вірусної діареї ВРХ, парвовірусної інфекції собак. В одну плаз-
мідну ДНК можна вбудувати гени протективних білків кількох ві-
русів і гени цитокінів — регуляторів імунної відповіді. Ефектив-
ність імунізації ДНК-вакцинами очевидна, але потрібно прикласти 
ще чимало зусиль для практичної реалізації нового підходу в про-
філактиці вірусних хвороб тварин.  

ПРОБЛЕМА ХІМІОТЕРАПІЇ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ 
Істотні відмінності в структурі й біосинтетичних процесах у про-

каріотів (бактерій) та еукаріотів (зокрема людини і тварин) зумов-
люють широкі можливості пошуку ефективних і нешкідливих для 
організму хіміотерапевтичних речовин, тим більше що існування 
багатьох із них у вигляді антибіотиків підказала сама природа. На-
приклад, пеніцилін порушує синтез клітинної стінки бактерій, яка 
відсутня в клітинах тварин, тому значні дози цього антибіотика 
відносно нешкідливі для організму. 

Інакше стоїть справа з хіміотерапією вірусних інфекцій людини і 
тварин. Репродукція вірусів тісно пов’язана з біосинтетичними проце-
сами еукаріотних клітин, в яких вони паразитують. Значні труднощі у 
створенні ефективних хіміотерапевтичних препаратів для лікування і 
профілактики вірусних інфекцій зумовлені специфікою вірусів як об-
лігатних внутрішньоклітинних паразитів на генетичному рівні. Голов-
ним завданням хіміотерапії вірусних інфекцій є розробка таких пре-
паратів, які б специфічно блокували репродукцію вірусів і не зачіпали 
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процесів життєдіяльності клітин, систем і цілого організму. Тільки за 
допомогою таких нетоксичних для організму речовин можна ради-
кально зупинити розвиток вірусної інфекції та в кінцевому результаті 
запобігти хворобі або послабити її перебіг. Пошук антивірусних речо-
вин, які специфічно блокують репродукцію вірусів, але не пошкоджу-
ють клітини організму, є складним завданням. Тому успіхи хіміотера-
пії вірусних інфекцій досить скромні, набір ефективних хіміопрепара-
тів невеликий, а розробка кожного з них потребує багато часу. 

Створення нових антивірусних препаратів йде у двох напрямах. 
Один із них — спрямований пошук, коли робляться спроби викори-
стати відомі властивості хімічних сполук для цілеспрямованої дії на 
певний етап репродукції вірусу, тобто дослідження йде від передба-
чуваного механізму дії до препарату. Другим напрямом створення 
нових антивірусних препаратів є випробуваний віками емпіричний 
добір — скринінг, який передбачає виявлення противірусних пре-
паратів серед широкого спектра хімічних сполук, тобто пошук йде 
від препарату, а механізм дії, як вважають, потім прикладеться. 

Спрямований пошук антивірусних хіміопрепаратів здійснюється 
на основі двох принципових підходів відносно втручання в цикл 
репродукції вірусів. По-перше, це визначення конкретної мішені дії 
препарату і, по-друге, це вивчення кореляції між хімічною структу-
рою сполуки та її антивірусною активністю. 

Мішенню дії антивірусних речовин можуть бути вірусоспецифіч-
ні процеси в зараженій клітині або сама інфікована клітина. Кла-
сичними мішенями стали вірусні ферменти — різні класи ДНК- і 
РНК-полімераз, тимідинкіназа, нейрамінідаза та ін. Впливаючи на 
ферменти, що входять до складу віріонів або утворюються в зараже-
ній клітині в процесі репродукції вірусів, можна загальмувати син-
тез вірусних нуклеїнових кислот.  

Є три основні способи впливу на вірусоспецифічні ферменти при 
пошуку антивірусних речовин: 1) пригнічення їхньої каталітичної 
активності; 2) інгібіція синтезу ферменту; 3) використання здатності 
вірусних, а також клітинних ферментів, які мають високу субстрат-
ну спорідненість до дослідних антивірусних сполук і продуктів їх-
нього метаболізму, з великою швидкістю каталізувати метаболічне 
перетворення цих речовин, що у свою чергу пригнічує вірусоспеци-
фічні біосинтетичні процеси в зараженій клітині. 

Дія антивірусних хіміопрепаратів може бути спрямована на 
заражені клітини. Це пов’язано зі зміною проникності клітинної 
плазмолеми під дією вірусної інфекції, у зв’язку з чим інгібітори 
синтезу макромолекул проникають тільки в заражені клітини, не 
зачіпаючи нормальні. 

Другий принцип спрямованої дії на вірусну інфекцію застосову-
ється при дослідженні групи сполук, які мають значну структурну 
подібність. Це класичний принцип пошуку біологічно активних ре-
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човин. Вивчаючи антивірусну активність такої групи сполук, можна 
виявити тонку кореляцію між хімічною структурою речовини і ви-
раженістю антивірусної дії. У процесі спрямованого синтезу можна 
посилити або послабити цю дію, а також збільшити або зменшити 
токсичність дослідних сполук. 

Противірусна активність препарату в принципі може бути спря-
мована на будь-яку стадію репродукції вірусу. Проте далеко не зав-
жди спостерігається пряма кореляція противірусної активності спо-
луки in vitro з клінічною ефективністю, оскільки умови репродукції 
вірусу in vitro та in vivo сильно різняться. Багато речовин, які вияв-
ляють противірусну дію in vitrо, не можна використовувати в клініч-
ній практиці через те, що вони є антиметаболітами, токсичними не 
тільки для вірусів, а й для клітин хазяїна. 

Для доклінічної оцінки противірусних препаратів незамінними є 
лабораторні тварини. Ці моделі забезпечують тонкий підбір експе-
риментальних умов і дають змогу зробити висновки про токсичність 
дослідної сполуки. Проте деякі актуальні віруси людини (напри-
клад, цитомегаловірус, вірус Епштейна-Барр, вірус гепатиту В) не 
розмножуються в організмі лабораторних тварин. У цьому разі знач-
ний інтерес становлять аналогічні віруси тварин, які спричинюють 
подібні захворювання у відповідних хазяїв. На лабораторних тва-
ринах противірусні препарати перевіряють не тільки на токсич-
ність, а й на тератогенність і канцерогенність. 

Противірусні препарати, які використовують в медичній практи-
ці, характеризуються вузьким спектром активності, й більшість із 
них діє на функції ферментів, які зумовлюють синтез вірусних нук-
леїнових кислот. 

 ОСНОВНІ ГРУПИ ПРОТИВІРУСНИХ  
ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 

Інгібітори адсорбції та депротеїнізації. Рекомбінантні мо-
лекули анти-gp120 і CD4 інгібують репродукцію ВІЛ in vitro, бло-
куючи адсорбцію вірусу на клітинній плазматичній мембрані. Це 
гібридні молекули — аналоги Ig, де V-ділянка замінена на клітин-
ний рецептор CD4, з яким взаємодіє поверхневий глікопротеїн ВІЛ 
gp120. Обидва препарати зв’язують gp120 вірусу, блокуючи таким 
чином його адсорбцію. Цілком можливо, що активність препаратів 
може також реалізуватися через блокування депротеїнізації вірусу. 
Проте проведені клінічні випробування препаратів дали супереч-
ливі результати. 

Рекомбінантні молекули міжклітинної адгезії І типу (ММА-1) — 
це рецептори для 80 – 90 % із 130 штамів риновірусів, які спричи-
нюють 50 – 60 % гострих респіраторних вірусних інфекцій людини. 
Препарат блокує адсорбцію вірусів, послаблюючи клінічний прояв 
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хвороби. Проте вартість лікування досить висока, що обмежує ши-
роке застосування препарату, враховуючи незначний характер 
уражень і повсюдне поширення збудників. 

Амантадин і ремантадин високоактивні щодо вірусів грипу А. 
Вони блокують стадію депротеїнізації. Взаємодіючи з вірусним 
М-білком, препарати блокують злиття суперкапсидної оболонки ві-
русу з клітинною мембраною (у складі рецептосоми) й подальше зві-
льнення нуклеокапсиду в цитоплазму. Застосовуються перорально з 
профілактичною та лікувальною метою. При використанні на ранніх 
стадіях інфекції на 50 % знижують тяжкість перебігу хвороби. 

Інгібітори вірусної ДНК-полімерази. Значним досягненням у 
розробці противірусних препаратів стало відкриття різних аномальних 
нуклеозидів (аналогів пуринів і піримідинів). Вони діють на вірусні 
ДНК-полімерази, успішно конкуруючи з природними нуклеотидами за 
ферменти, оскільки виявляють більший афінітет. Препарати позбавлені 
радикалів, які забезпечують взаємодію з іншими нуклеотидами, і при 
введенні в молекулу ДНК блокують її подальшу елонгацію (складання). 
Усі відомі аномальні нуклеозиди мають серйозні побічні ефекти, по-
в’язані з пригніченням синтезу не тільки вірусної, а й клітинної ДНК. 

Відарабін — найменш токсичний і найефективніший з аналогів 
пурину. Використовується місцево і внутрішньовенно для лікування 
герпесвірусних інфекцій (герпетичних кератитів та енцефалітів, 
вітряної віспи, оперізувального лишаю). 

Цитарабін — аналог відарабіну, тільки токсичніший і з меншою 
вибірковою дією. Застосовується для лікування цитомегаловірусної 
інфекції, яка часто виявляється в пацієнтів із неопластичними 
процесами (рак простати, товстої кишки і шийки матки). 

Галогенізовані похідні дезоксиуридину (ідоксиуридин, трифто-
ридин) — аномальні нуклеозиди, яким потрібно для прояву антиві-
русного ефекту метаболізуватися до нуклеотидів. Препарати фос-
форилуються вірусною тимідинкіназою та вбудовуються у вірусну 
ДНК, що призводить до утворення дефектних вірусних білків. Ток-
сичність обмежує їхнє системне застосування, тоді як місцеві аплі-
кації безпечні й ефективні. 

Ідоксиуридин є ефективним засобом для лікування герпетичних 
кератитів і генітального герпесу. Фосфорилується не тільки вірус-
ною, а й клітинною тимідинкіназою, тобто активна форма утворю-
ється в заражених та інтактних клітинах. Препарат також 
пригнічує репродукцію поксвірусів і аденовірусів. 

Трифторидин — аналог тимідину. Використовується для ліку-
вання герпетичних і аденовірусних кератитів. Селективна дія на 
ДНК-вмісні віруси (герпес-, адено-, поксвіруси) вища, ніж у ідоксиу-
ридину, що зумовлено більшою швидкістю (в 15 – 20 разів) його фос-
форилування вірусного тимідинкіназою.  

Аналоги нуклеозидів, які вибірково активуються вірусною 
тимідинкіназою, — це результат пошуку препаратів, що селектив-
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но діють на заражені вірусом клітини. 
Ацикловір — аналог гуанозину. Нативний препарат інертний. Для 

активації потрібно перетворити його на макроергічну форму, що дося-
гається потрійним фосфорилуванням (послідовним перетворенням у 
моно-, ди- і трифосфат). Перший етап цього процесу індукує вірусна 
тимідинкіназа, яка експресується в клітинах на ранніх стадіях інфек-
ції. Інші етапи фосфорилування здійснюють клітинні кінази. Утворе-
ний ациклогуанозинтрифосфат інгібує ДНК-полімеразу вірусів, галь-
муючи утворення повноцінної молекули вірусної ДНК, оскільки через 
відсутність гідроксильної групи до нього не можуть приєднатися 
наступні нуклеозиди. Препарат не впливає на синтез ДНК у незара-
жених клітинах. Використовується перорально, внутрішньовенно і мі-
сцево (у вигляді мазі) для лікування герпетичного енцефаліту, реци-
дивного лабіального й генітального герпесу, оперізувального лишаю.  

Фамцикловір має такий самий механізм дії, як і ацикловіра. Фа-
рмакокінетика препарату дає змогу застосовувати його з більшими 
інтервалами, і він спричинює менше побічних ефектів. Застосову-
ється перорально.  

Ганцикловір — похідне ацикловіру. Активується під дією клі-
тинних кіназ і вірусних фосфотрансфераз з утворенням трифосфату. 
Використовується внутрішньовенно й перорально для лікування 
цитомегаловірусної інфекції.  

Інгібітори зворотної транскриптази вибірково взаємодіють із 
зворотною транскриптазою ретровірусів (у тому числі ВІЛ), блокую-
чи таким чином зворотну транскрипцію (синтез ДНК-провірусу на 
матриці віріонної РНК). 

Зидовудин — за структурою близький до тимідину. Має більший 
афінітет до зворотної транскриптази порівняно з природними суб-
стратами, блокуючи взаємодію ферменту з ними. Вбудовується в 
нуклеотидний ланцюг замість тимідину, чим блокує його подальше 
складання, оскільки препарат позбавлений гідроксильної групи 
3′-ОН, потрібної для утворення 5′ – 3′-диефірних зв’язків між нукле-
отидами. Використовується для лікування ВІЛ-інфікованих і хво-
рих на СНІД. Ефективно знижує ймовірність трансплацентарного й 
перинатального передавання ВІЛ плоду. Основні побічні ефекти — 
анемія та нейтропенія. 

Зальцитабін за механізмом дії подібний до зидовудину. Застосо-
вують для лікування ВІЛ-інфікованих, які резистентні до зидову-
дину. Препарат може спричинити серйозні побічні ефекти: перифе-
рійну невропатію, яка супроводжується сильними болями (у 22 – 
35 % пацієнтів), і панкреатит. 

Диданозин — близький аналог зальцитабіну, має меншу токсич-
ність. 

Ставудин — аналог тимідину, за механізмом дії подібний до зи-
довудину, але переноситься хворими краще, незважаючи на певну 
гепато- і нейротоксичність.  
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Ламівудин — аналог зидовудину, поєднання з ним зумовлює 
кращий клінічний ефект у ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. 

Невірапін — ненуклеозидний інгібітор зворотної транскриптази, 
зв’язує гідрофобні фрагменти молекули ферменту, до чого не здатні 
інші інгібітори. 

Інгібітори протеаз представлені негідролізувальними синте-
тичними пептидами: сакуінавір, ритонавір та індинавір. Препара-
ти інгібують протеазу ВІЛ, що призводить до пригнічення дезінтег-
рації молекул поліпротеїнів. У ВІЛ-інфікованих клітинах нагрома-
джуються нерозщеплені попередники gag-поліпротеїну, які вияв-
ляють цитотоксичну дію. Препарати інтенсивно вивчаються. Основ-
на перспектива їхнього терапевтичного використання — 
комбіноване застосування з інгібіторами зворотної транскриптази. 

Нуклеозидні аналоги широкого спектра. Рибавірин — ана-
лог гуанозину. Виявляє антивірусну активність in vitro щодо не мен-
ше ніж 27 РНК-вмісних і 12 ДНК-вмісних вірусів. Препарат конку-
рує з гуанозином за зв’язок із ферментами, які забезпечують утво-
рення гуанозинтрифосфату, інгібує вірусні полімерази. Застосову-
ється перорально та інтраназально для лікування РС-інфекції, ге-
патиту С, гантавірусних інфекцій (геморагічна пропасниця з нир-
ковим синдромом, гантавірусний легеневий синдром). 

Фоскарнет не потребує фосфорилування для прояву противірус-
ної дії. Крім пригнічення активності зворотної транскриптази ретро-
вірусів, препарат інгібує активність ДНК-полімераз герпесвірусів і 
вірусу гепатиту В. Препарат зв’язує поліфосфатні групи ДНК-
полімерази, що блокує елонгацію молекули ДНК. Аналогічний меха-
нізм закладений в інгібуванні зворотної транскриптази, тільки пре-
парат взаємодіє з ферментом через інші угруповання. Застосовується 
внутрішньовенно для лікування цитомегаловірусної та герпетичних 
інфекцій, гепатиту В, ВІЛ-інфекції. Особливий інтерес становить по-
двійна дія препарату на ферменти цитомегаловірусу і ВІЛ при ліку-
ванні цитомегаловірусних уражень у ВІЛ-інфікованих пацієнтів.  

Інгібітори репродукції поксвірусів. Метисазон гальмує син-
тез пізніх іРНК і утворення пізніх полісом, що знижує чисельність 
віріонів і РНК потомства. Показав високу ефективність при ліку-
ванні натуральної віспи, а також ускладнень після вакцинації. За-
стосовується перорально. Основні побічні ефекти — нудота і блю-
вання. У зв’язку з ліквідацією натуральної віспи препарат не засто-
совують, проте зберігають у резерві. 

Інші інгібітори широкого спектра. До них належать арилдон, 
дипірадол, панкреатична і мікробні рибонуклеази, різні імуномо-
дулятори. Препарати виявляють активність стосовно ДНК- і РНК-
вмісних вірусів in vitro та in vivo. Більшість із них перебуває на ста-
дії клінічних випробувань. 

Слід зазначити, що проблема хіміотерапії вірусних інфекцій не 
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обмежується розробкою специфічних препаратів, а й включає пошук 
засобів патогенетичної корекції вірусних уражень. Зокрема, треба 
згадати ізоринозин, який виявляє активність стосовно ортоміксо-, ге-
рпес-, поліо- та аденовірусів. Препарат не інгібує вірусні полімерази, 
а зв’язує вірусну іРНК, унаслідок чого порушується трансляція. Ши-
рокий спектр антивірусної дії та клінічний ефект ізоринозину багато 
в чому зумовлений здатністю стимулювати активність імунокомпете-
нтних клітин, включаючи посилення утворення інтерферону. 

Підводячи підсумки хіміотерапії вірусних інфекцій, можна до-
статньо чітко окреслити коло захворювань, проти яких розроблено 
доступні й ефективні препарати. Переважна більшість лікарських 
препаратів (понад 90 %), які є на вітчизняному ринку, ефективна в 
основному щодо грипу та інших гострих респіраторних вірусних ін-
фекцій, а також різноманітних герпетичних уражень. Водночас ар-
сенал хіміотерапевтичних засобів для лікування ВІЛ-інфекції, ге-
патиту В і нейровірусних уражень представлений лише окремими 
препаратами. Для всіх інших вірусних інфекцій етіотропних засобів 
немає. Отже, видима різноманітність лікарських засобів не відо-
бражує широти їхнього противірусного діапазону. До загальних не-
доліків зазначених препаратів належить достатньо вузький спектр 
противірусної активності, а також формування резистентних до них 
штамів, що зазвичай зводить нанівець ефективність хіміотерапії. 

Стійкість вірусів до хіміопрепаратів. У процесі еволюції ві-
руси набули здатності пристосовуватися до несприятливих впливів 
навколишнього середовища. Це стосується і лікарських препаратів. 
Проблема лікарської резистентності актуальна для хіміотерапії ві-
русних інфекцій, адже відомо, що практично до всіх, і так нечис-
ленних, противірусних препаратів можна експериментально отри-
мати стійкі штами збудників. Це було яскраво продемонстровано in 
vitro та in vivo з вірусами грипу А на прикладі ремантадину. Резис-
тентність вірусів до хіміопрепаратів формується частіше при бага-
торазовому їхньому застосуванні та передається наступним поко-
лінням. Важлива роль у формуванні резистентних штамів нале-
жить процесам селекції, коли з генетично неоднорідної популяції 
«диких» штамів під впливом препарату відбувається селекція резис-
тентних варіантів. Окрім того, можлива мутагенна дія самого пре-
парату. У клінічних умовах зареєстровані випадки стійкості вірусів 
до ацикловіру, ганцикловіру, невірапіну. Спостерігається майже 
100%-ва резистентність до зидовудину штамів ВІЛ, виділених від 
пацієнтів, які приймали препарат понад 6 міс. Ця стійкість зумов-
лена мутаціями генів, які кодують структуру зворотної транскрип-
тази, що призводить до зниження афінітету ферменту до препарату. 
Це деякою мірою парадоксально, оскільки відомі випадки тривалого 
виживання хворих на СНІД і СНІД-асоційований комплекс, які 
приймали препарат понад 15 міс. 
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Знизити ймовірність появи резистентності вірусів до хіміопрепа-
ратів або навіть запобігти цьому процесу можна, застосовуючи одно-
часно два препарати з різним механізмом дії. Наприклад, комбіно-
ване застосування ремантадину і рибавірину сприяє попередженню 
формування мутантів вірусів грипу А, резистентних до ремантадину. 

Інтерферон. Для профілактики і терапії вірусних інфекцій широ-
ко використовують інтерферон (ІФН). Існуючі медичні препарати ІФН 
поділяються за складом на ІФН-α, ІФН-β, ІФН-γ, а за походженням — 
на природні (ІФН І покоління) і рекомбінантні (ІФН ІІ покоління). 

У промисловому виробництві ІФН використовують кілька техно-
логій. ІФН-α виробляють у культурі лейкоцитів донорської крові, 
застосовуючи в ролі індуктора вірус Сендай або ньюкаслської хворо-
би з родини Paramyxoviridae. З 250 дм3 донорської крові можна 
отримати 0,26 – 0,50 мг чистого ІФН-α. Цієї кількості достатньо для 
лікування 50 осіб при легкому захворюванні або однієї людини у 
випадку тяжкої хвороби. 

Економічно вигіднішою технологією промислового виробництва 
ІФН-α є використання перещеплюваних лімфобластоїдних клітин, 
які культивують у вигляді суспензійних культур. У ролі індуктора 
використовують параміксовірус. Зазчиай препарат містить 85 % 
ІФН-α і 15 % ІФН-β, а його активність досягає 2 × 108 МО/мг. Хоча 
таким методом можна отримати більшу кількість ІФН за меншої 
собівартості, проте широке впровадження препарату в практику 
стримує походження клітинного субстрату — продуцента ІФН. Пе-
рещеплювані лімфобластоїдні клітини отримані зі злоякісної 
лімфоїдної пухлини — лімфоми Беркітта — і містять інтегрований 
геном вірусу Епштейна – Барр. У разі тривалого застосування отри-
маного на їхній основі ІФН створюється небезпека введення в орга-
нізм людини злоякісної генетичної інформації. 

ІФН-β отримують у різних диплоїдних лініях фібробластів ембрі-
она людини, які обробляють синтетичним індуктором поліінозин-
поліцитозин — полі(І) : полі(Ц). 

Розроблені біотехнології промислового виробництва рекомбінан-
тних ІФН різних типів (α, β, γ). Це складний багатоетапний процес. 
Так, для отримання ІФН-α первинну культуру лейкоцитів донорсь-
кої крові спочатку обробляють індуктором — вірусом Сендай. З по-
лісом виділяють іРНК-ІФН. За допомогою зворотної транскриптази 
(отриманої з вірусу мієлобластозу птиці) на матриці іРНК-ІФН син-
тезують комплементарну нитку ДНК, а другу нитку ДНК добудову-
ють за участю ДНК-полімерази Е. соlі. Таким чином отримують 
дволанцюгову ДНК, яка є геном ІФН-α. Його вводять у вектор — 
плазміду рВР322 (за допомогою ферментів рестриктази, кінцевої 
трансферази і ДНК-лігази). У результаті отримують рекомбінантну 
плазміду з геном ІФН-α, яку вводять в E. сoli, де вона експресується 



Розділ 10 

 260 

з утворенням ІФН-α. Далі на селективному середовищі відбирають 
колонії трансформованої E. сoli та перевіряють методом молекуляр-
ної гібридизації й рестрикційного аналізу на наявність гена ІФН-α. 
Таким складним багатоетапним шляхом створено штам E. сoli — 
продуцент ІФН-α. В 1 дм3 бактеріальної культури, що містить бли-
зько 1011 клітин, концентрація ІФН-α досягає 5 мг. Це в 5 тис. разів 
більше тієї кількості, яку можна отримати з 1 дм3 донорської крові. 

Здійснено синтез гена ІФН-α хімічним шляхом. Є аргументовані 
підстави вважати, що основою виробництва рекомбінантного ІФН 
можуть стати дріжджі та клітини вищих еукаріотів. 

Спектр захворювань, за яких рекомендовано застосування ІФН, 
широкий. Це вірусні інфекції, неоплазії та інші хвороби (в тому чис-
лі мікробної етіології). Серед вірусних інфекцій найкраще вивчено 
ефект при герпетичних ураженнях (кератити і кератокон’юнкти-
віти, генітальний герпес, оперізувальний лишай), гострих і хроніч-
них гепатитах, грипі і ГРВІ. Менше досліджена ефективність ІФН 
при ВІЛ-інфекції, папіломавірусних ураженнях (гострокінцева кон-
дилома, папіломатоз гортані, бородавки та ін.), а також при кору, 
епідемічному паротиті та сказі. До цього переліку треба додати ві-
русні ускладнення при трансплантації органів і на фоні прийому 
імунодепресантів. 

Механізм противірусної дії ІФН полягає в індукції антивірусно-
го стану клітин. ІФН зв’язується зі специфічними клітинними ре-
цепторами, що слугує сигналом для дерепресії відповідних генів. 
Унаслідок цього в клітині синтезуються ферменти — протеїнкіназа і 
2,5-олігоаденілатсинтетаза з прямим противірусним ефектом. 
Протеїнкіназа блокує трансляцію вірусних іРНК, а під дією 2,5-
олігоаденілатсинтетази активізується клітинна ендонуклеаза, яка 
руйнує вірусні іРНК. Таким чином, у заражених клітинах 
пригнічується синтез вірусних структурних білків і ферментів, 
потрібних для реплікації вірусного геному, і процес репродукції 
вірусу припиняється. 

Препарати ІФН органічно доповнюють індуктори ІФН, які є пер-
спективними противірусними засобами. Індуктори ІФН — досить 
різнорідна за складом група високо- і низькомолекулярних природ-
них і синтетичних сполук, що здатні спричинити в організмі синтез 
власного (ендогенного) ІФН. Багато з цих препаратів виявляють, 
окрім противірусного, антитуморогенний та імуномодулюючий ефек-
ти. У результаті багаторічного спрямованого скринінгу виявлено 
низку перспективних сполук, які мають достатньо високий хіміоте-
рапевтичний індекс і придатні для профілактики та лікування ві-
русних інфекцій. Найактивніші синтетичні індуктори — очищена 
дволанцюгова РНК і штучні полірибонуклеотиди з високого моле-
кулярною масою, які резистентні до ферментативного розкладу. 
Особливо ефективний полімер полі(І) : полі(Ц). 
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Дослідження ефективності індукторів ІФН за різних експеримен-
тальних вірусних інфекцій виявило широкий діапазон їхньої про-
тивірусної активності, що дало змогу намітити основні шляхи їхньо-
го подальшого клінічного застосування. У медичній практиці вже 
використовують такі препарати, як мегасин, полудан, аміксин, ци-
клоферон, неовір, ларіфан і ридостин. Противірусна активність цих 
індукторів ІФН у цілому збігається з дією екзогенних ІФН. Їх засто-
совують при грипі та інших ГРВІ, герпесвірусних інфекціях (енце-
фаліти, кератити), гепатитах А і В, ентеровірусних інфекціях, сказі, 
ВІЛ-інфекції та СНІДі. 

У ветеринарній практиці перспективним є застосування препа-
ратів ІФН-α та ІФН-γ ВРХ (бовівірекс і γ-бовіферон) та їхніх індук-
торів для підвищення неспецифічної резистентності телят при рес-
піраторних і шлунково-кишкових захворюваннях, а також препара-
ту «Комбіферон» (виготовлений на основі рекомбінантних α- та 
γ-інтерферонів), який має широкий спектр антивірусної та виразну 
імуномодульну дію. З індукторів ІФН ефективними виявилися рос-
линні препарати: похідні госиполу — саврац, рагосин і кагоцел — 
стимулюють синтез ІФН-α, а лектин кормових бобів — синтез ІФН-γ. 

Що стосується хіміотерапії вірусних хвороб тварин, то в 
цьому разі треба керуватися такими міркуваннями. Економічний 
ефект хіміотерапії має перевищувати вартість препарату і затрати 
на обробку тварин, бути зручним для групового використання. При 
застосуванні з профілактичною метою препарат повинен захищати 
не менше ніж 70 % тварин, а при лікуванні — не менш як 50 %, 
послаблювати тяжкість перебігу хвороби, не перешкоджати форму-
ванню імунітету і не давати побічних ефектів (токсигенність, тера-
тогенність тощо). У ветеринарній практиці з терапевтичною метою 
використовують патогенетичні й симптоматичні препарати. З удо-
сконаленням методів виробництва і зниження собівартості ІФН 
стане економічно вигідно застосовувати його як засіб профілактики 
і лікування багатьох вірусних хвороб тварин. 

Вирішення проблеми хіміотерапії вірусних інфекцій неможливе 
без дослідження природи вірусів і молекулярних механізмів їхньої 
репродукції, успіхів органічної хімії, вивчення закономірностей фор-
мування захисних реакцій організму, спрямованих на знищення й 
елімінацію збудника, а також удосконалення самих методів ліку-
вання. Створення сучасного арсеналу засобів хіміотерапії вірусних 
інфекцій потребує комбінування емпіричного скринінгу зі спрямо-
ваним пошуком подібних сполук і розвитку нових, можливо, нетра-
диційних напрямів. У цьому плані особливу увагу привертають 
природні продукти і насамперед інтерферон та перспективи виді-
лення з клітин макро- і надмолекулярних сполук, які виявляють 
антивірусний ефект.  
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? Контрольні запитання  

1. Які типи вірусних вакцин ви знаєте? 2. Як отримують живі цільновірі-
онні вакцини? 3. Принцип конструювання інактивованих цільновіріонних 
вакцин. 4. Що таке субодиничні вакцини, як їх отримують? 5. Які генно-
інженерні вакцини ви знаєте? 6. У чому полягає проблема хіміотерапії вірус-
них інфекцій? 7. Назвіть основні групи противірусних хіміотерапевтичних 
препаратів. 
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ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА  
ВІРУСНИХ ХВОРОБ ТВАРИН 

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ  
ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ  
ВІРУСНИХ ХВОРОБ ТВАРИН 

Діагностика має надзвичайно важливе значення в системі захо-
дів боротьби з вірусними хворобами тварин. Швидко і правильно 
поставлений діагноз забезпечує успіх ліквідації спалахів захворю-
вання, оскільки дає змогу чітко уявити конкретну епізоотичну ситу-
ацію та своєчасно вжити цілеспрямованих заходів щодо оздоров-
лення поголів’я тварин із найменшими втратами. І навпаки, помил-
ковий діагноз або затримка з його постановкою може призвести до 
поширення інфекції, ускладнить заходи щодо її ліквідації та спри-
чинить значні економічні збитки. 

Постановка діагнозу на вірусні хвороби тварин складається з 
двох етапів: 1) клініко-епізоотологічна діагностика; 2) лабораторна 
діагностика.  

Клініко-епізоотологічна діагностика проводиться безпосе-
редньо в господарстві на основі аналізу клінічних симптомів хворо-
би, патологоанатомічних змін органів і тканин та епізоотологічних 
даних (відомості про види і вікові групи захворілих тварин, швид-
кість і широту поширення інфекції, захворюваність і летальність 
тощо). Аналіз усіх цих даних дає змогу поставити лише попередній 
діагноз, оскільки при багатьох вірусних хворобах вони можуть бути 
подібними. Крім того, трапляються випадки атипових і латентних 
форм перебігу захворювання, а також асоційованих (змішаних) ін-
фекцій, які спричинюються кількома збудниками. 

Вирішальне значення в постановці остаточного діагнозу нале-
жить лабораторній діагностиці. Навіть при такій хворобі, як 
ящур, коли клініко-епізоотологічний діагноз ставиться, як правило, 
точно, обов’язково треба проводити лабораторні дослідження з ме-
тою встановлення типу і підтипу збудника, що необхідно для засто-
сування відповідної вакцини. Лабораторна діагностика проводиться 
в спеціалізованій лабораторії ветеринарної медицини на основі до-
слідження патологічного матеріалу від хворих і загиблих тварин. 
Враховуючи попередній діагноз, складають план лабораторного до-
слідження патологічного матеріалу. 

Розд і л  1 1
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Сучасна вірусологія має широкий вибір різноманітних методів 
виявлення, культивування та ідентифікації вірусів, що дало змогу 
розшифрувати етіологію вірусних інфекцій тварин і людини. Проте 
не всі методи науково-дослідної роботи знайшли застосування в діа-
гностичній практиці. Лабораторна діагностика може ґрунтуватися 
на таких із них, які не потребують унікального обладнання, регуляр-
но відтворювані, забезпечені доступними реагентами і дають змогу 
оперативно дослідити велику кількість проб. 

До лабораторна діагностика вірусних хвороб тварин складаєть-
ся з: 1) експрес-методів; 2) вірусологічних методи; 3) методів се-
рологічної (ретроспективної) діагностики. Вибір конкретного ме-
тоду вирішується в кожному окремому випадку залежно від харак-
теру захворювання, підозрюваного збудника і можливостей лабо-
раторії. 

Експрес-методи основані на швидкому виявленні вірусу або 
його компонентів безпосередньо в патологічному матеріалі. До цієї 
групи належать такі методи:  

1) виявлення віріонів вірусів методами світлової (вірусоскопія), 
електронної та імуноелектронної мікроскопії;  

2) виявлення внутрішньоклітинних тілець-включень вірусів;  
3) виявлення вірусних антигенів у серологічних реакціях: РІФ, 

ІФА, РІА, РЗК, РДП, РРІД, ЗІЕФ, РГА і РЗГА, РНГА, РЗНГА, РАЛ;  
4) виявлення вірусних нуклеїнових кислот методом молекуляр-

ної гібридизації та в полімеразній ланцюговій реакції.  
Експрес-методи дають змогу відносно швидко (не більше 2 – 3 

діб) виявити та ідентифікувати вірус у дослідному матеріалі. Проте 
вони не завжди достовірні й тому потребують підтвердження інши-
ми методами. 

Вірусологічні методи ґрунтуються на виділенні вірусу з пато-
логічного матеріалу шляхом зараження чутливих біологічних об’єк-
тів і його наступній ідентифікації в серологічних реакціях. 

Для виділення вірусу використовують лабораторних тварин, 
курячі ембріони і культури клітин. При виборі біологічних систем 
враховують дані клініко-епізоотологічного діагнозу і вид тварини, 
від якої взято патологічний матеріал. Сукупність цих даних дає 
змогу вибрати потрібну лабораторну модель і метод її зараження. В 
окремих випадках ставлять біопробу (або імунологічну пробу) на 
природно сприйнятливих тваринах.  

Досить часто трапляються випадки, коли при первинному зара-
женні дослідним матеріалом лабораторні об’єкти не реагують на 
вірус. Це зовсім не означає, що збудника немає. Відсутність реакції 
на зараження за наявності вірусу в патологічному матеріалі можна 
пояснити двома причинами: 1) недостатньою адаптацією вірусу до 
біологічної системи; 2) низькою концентрацією вірусу в патологіч-
ному матеріалі.  
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В такому разі перший пасаж вважають «сліпим». Від інфікова-
них біологічних об’єктів беруть відповідний вірусовмісний матеріал 
і заражають ним нову партію лабораторних тварин, курячих ембрі-
онів або культур клітин, тобто проводять другий пасаж. Якщо і в 
другому пасажі не виявиться реакція на вірус, його також вважають 
«сліпим» і проводять третій пасаж. З кожним пасажем вірус адапту-
ється до біологічних систем, концентрація його збільшується, і він 
виявляє свою інфекційну дію. Зазвичай для ізоляції вірусу з пато-
логічного матеріалу потрібно провести не менш як 3 – 4 «сліпих» 
пасажів.  

Наступним етапом вірусологічного дослідження є ідентифікація 
виділеного вірусу в серологічних реакціях: РН, РІФ, ІФА, РІА, РЗК, 
РЗГА, РНГА, РЗНГА, РЗГАд, РДП, ЗІЕФ. Окрім того, вірус іденти-
фікують методами ЕМ та ІЕМ. 

Вірусологічні методи в лабораторній діагностиці вірусних хво-
роб є найдостовірнішими, тому що їхня мета — ізоляція збудника з 
патологічного матеріалу і наступна його ідентифікація. Проте во-
ни потребують багато часу, особливо в разі проведення «сліпих» 
пасажів. 

Методи серологічної (ретроспективної) діагностики. Не-
залежно від результатів ізоляції вірусу з патологічного матеріалу і 
його ідентифікації, проводять дослідження парних сироваток крові 
на наявність специфічних антитіл. З цією метою від тварини беруть 
кров двічі, з інтервалом 2 – 3 тижні, на початку і наприкінці хворо-
би. Зростання титру антитіл у другій пробі сироватки в чотири рази 
і більше свідчить про перенесену інфекцію. 

Чому недостатньо одноразового серологічного дослідження? 
Справа в тому, що позитивний результат одноразового дослідження, 
навіть якщо титр антитіл високий, не має діагностичної цінності (за 
винятком ситуації, коли на певній території з’являється зовсім но-
вий вірус). Наявність сироваткових антитіл може бути наслідком 
раніше перенесеної хвороби, безсимптомної інфекції або вакцинації. 
Сироватки крові новонароджених і молодих тварин нерідко містять 
антитіла колострального походження. Позитивний результат одно-
разового серологічного дослідження свідчить про контакт тварини з 
вірусом, однак не визначає, коли саме він відбувся. Серологічні до-
слідження мають діагностичну цінність тоді, коли вони виявляють 
зростання титру антитіл.  

Для дослідження сироваток крові використовують різні серологіч-
ні реакції: РН, РЗГА, РНГА, РАЛ, РНГАд, РЗК, РРГ, РДП, РРІД, 
ЗІЕФ, РНІФ, РІА, ІФА (в модифікації ELISA). Крім того, антитіла 
можна виявити методом ІЕМ. 

Недоліком методів серологічної діагностики є їхня ретроспектив-
ність, тому що до моменту постановки діагнозу тварини перебува-
ють на стадії видужування. 
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ВІДБІР КЛІНІЧНОГО І ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОГО  
ВІРУСОВМІСНОГО МАТЕРІАЛУ 

У лабораторній діагностиці вірусних хвороб тварин точність діа-
гнозу залежить передусім від правильного відбору патологічного 
матеріалу від хворих, загиблих або вимушено забитих тварин і 
швидкого транспортування його в лабораторію. 

Загальне правило: патологічний матеріал потрібно брати по мож-
ливості стерильно, якнайскоріше після появи чітких клінічних 
ознак хвороби, коли концентрація вірусу є максимальною, або не 
пізніше 2 – 4 год після загибелі, щоб уникнути дисемінації кишко-
вої мікрофлори (внаслідок послаблення бар’єрної функції кишок) і 
посмертних змін тканин. Слід враховувати той факт, що при бага-
тьох вірусних інфекціях (наприклад, хворобі Тешена) спостерігаєть-
ся феномен посмертної аутостерилізації, що робить неможливим 
виділення збудника. 

Патологічний матеріал беруть з урахуванням тропізму вірусу і 
шляхів виділення його з організму в різні стадії хвороби. За тропіз-
мом віруси поділяють на п’ять основних груп: пневмотропні, нейро-
тропні, дерматропні (епітеліотропні), політропні та пантропні. 
При респіраторних інфекціях (грип свиней і коней, парагрип-3 ВРХ, 
РС-інфекція ВРХ) відбирають носовий слиз, носоглоткові змиви, сли-
зові оболонки верхніх дихальних шляхів, легені, бронхіальні й сере-
достінні лімфатичні вузли. При нейроінфекціях (сказ, хвороба Теше-
на, східний, західний і венесуельський енцефаломієліти коней) на-
правляють головний і спинний мозок. При хворобах, які спричиню-
ються дерматропними вірусами (віспа, ящур, везикулярний стома-
тит), відбирають стінки і вміст везикул, пустул, роблять зіскрібки з 
уражених ділянок шкіри і слизових оболонок. При хворобах, що су-
проводжуються ураженням травного каналу (ротавірусний і корона-
вірусний ентерити ВРХ), направляють калові маси, слизову оболонку 
тонких кишок, брижові лімфатичні вузли. При інфекціях, спричине-
них політропними вірусами (наприклад, інфекційний ринотрахеїт 
ВРХ), відбирають патологічний матеріал залежно від клінічного про-
яву хвороби: змиви з носа, кон’юнктиви і статевих органів, сперма, 
абортований плід, слизові оболонки респіраторного і травного кана-
лів, паренхіматозні органи, мигдалини, лімфатичні вузли, головний 
мозок. Якщо підозрюється пантропний вірус (наприклад, хвороби Ау-
єскі, чуми свиней), направляють паренхіматозні органи, лімфатичні 
вузли, головний і спинний мозок, оскільки пантропні віруси можуть 
розмножуватися в різних типах клітин. 

У гострій стадії хвороби в період вірусемії обов’язково беруть кров 
(з яремної вени в об’ємі 5 – 10 см3) з метою виділення вірусу. Це сто-
сується насамперед захворювань, що спричинюються пантропними 
вірусами. Для виділення вірусу використовують цільну дефібрино-



Розділ 11 

 266

вану або «лакову» кров (суміш крові з дистильованою водою 1 : 1), 
або окремі кров’яні елементи (для цього кров беруть з антикоагу-
лянтом — 2,5%-й розчин натрію цитрату на 0,9%-му NaCl 1 : 2; 
0,2 см3 рідкого гепарину з активністю 5 тис. ОД/см3 або 0,2 см3 сухо-
го гепарину на 100 см3 крові; консервувальний розчин Альсевера* 
1 : 5). Крім того, кров потрібна для серологічного дослідження. З 
цією метою її беруть без антикоагулянту в об’ємі 10 – 15 см3, двічі в 
одних і тих самих тварин, на початку і наприкінці хвороби з інтер-
валом 2 – 3 тижні для отримання парних сироваток крові. 

Носовий секрет відбирають за допомогою стерильного ватного 
або поролонового тампона, до якого прив’язують шпагат. Тампон 
вводять у носовий хід, витримують 20 – 30 хв, потім вміщують у 
шприц і поршнем витискують секрет у пробірку. Аналогічно отри-
мують вагінальний і цервікальний секрети. 

Для одержання змивів зі слизових оболонок (носа, рота, носо-
глотки, очей, прямої кишки, вагіни, препуція, клоаки у птиці) від-
повідну порожнину зрошують стабілізувальним середовищем і зби-
рають у флакон рідину, що стікає. Стабілізувальне середовище 
складається з 0,9%-го розчину NaCl (рН 7,0) або збалансованого со-
льового розчину Хенкса чи Ерла, або середовища для культури клі-
тин (ГЛА, 199, Ігла), антибіотиків (пеніцилін 500 ОД/см3, стрепто-
міцин 500 мкг/см3 і ністатин 20 ОД/см3) і білкового стабілізатора 
(0,5 % желатину або 0,5 – 1 % альбуміну сироватки крові ВРХ), який 
запобігає швидкій інактивації вірусу. Змиви зі слизових оболонок 
можна отримати за допомогою стерильного ватного тампона на де-
рев’яній паличці, змоченого в стабілізувальному середовищі, або 
брати мазки за допомогою сухого ватного тампона, протираючи ним 
відповідну порожнину. Тампони зі змивами і мазками вміщують у 
флакон зі стабілізувальним середовищем. 

При ураженні ротової порожнини беруть слину, яку збирають у 
пробірку, якщо салівація інтенсивна. При помірній салівації корис-
туються стерильним ватним тампоном, який вводять під щоку, ви-
тримують 10 – 15 хв, потім дістають пінцетом і за допомогою шпри-
ца відтискають слину в пробірку. Для посилення салівації тварині 
можна ввести підшкірно пілокарпін (із розрахунку 0,02 – 0,05 мг/кг). 

Проби калу беруть із прямої кишки за допомогою шпателя або 
палички і вміщують у пробірку чи флакон. 

Проби сечі беруть за допомогою катетера в стерильний посуд. 
Можна одержувати сечу при природному сечовипусканні або ви-
кликаючи його подразненням зовнішніх статевих органів. 

Везикулярну і пустульозну рідини відсмоктують шприцом із тон-
кою голкою або пастерівською піпеткою, кінці якої запаюють. Поверх-
                                                      

* Консервувальний розчин Альсевера: 24,6 г глюкози, 9,6 г натрію цитрату, 5,04 г 
натрію хлориду і 1200 см3 дистильованої води. 
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ню везикул і пустул попередньо обробляють спиртом або ефіром. Мож-
на відразу розбавити рідину стабілізувальним середовищем (1 : 5). 

Стінки везикул і пустул, кірки й луски з поверхні шкіри зніма-
ють пінцетом і вміщують у флакони зі стабілізувальним середови-
щем. Також роблять зіскрібки з уражених ділянок шкіри і слизових 
оболонок ротової порожнини та носового дзеркала. Зіскрібки зі сли-
зової оболонки глотки і стравоходу беруть спеціальним зондом. 

Розтин трупів тварин проводять згідно із загальноприйнятою ме-
тодикою. Для вірусологічного дослідження найчастіше беруть легені, 
печінку, селезінку, нирки, лімфатичні вузли, слизові оболонки носа, 
рота, трахеї, бронхів, тонких кишок, шматочки новоутворень. За 
наявності макроскопічних змін органів з ураженої ділянки вирізають 
шматочки масою 10 – 20 г, захоплюючи також неушкоджену тканину. 
Головний мозок беруть повністю, розпилюючи черепну коробку після 
видалення волосяного покриву, шкіри і м’язів та зняття твердої мозко-
вої оболонки. Спинний мозок виймають цілим або фрагментами разом 
із корінцями, розсікаючи вздовж хребта м’язи спини, остисті відростки 
хребців і видаливши тверду мозкову оболонку. 

Консервування і транспортування проб патологічного мате-
ріалу. Взятий патологічний матеріал потрібно якнайшвидше закон-
сервувати, щоб зберегти вірус, оскільки його титр за відсутності жи-
вих клітин швидко знижується. Найкращим методом консервування 
патологічного матеріалу є використання термосів з охолоджувальни-
ми сумішами: 1) три частини льоду та одна частина кухонної солі  
(–15…–20 ºС); 2) суміш однакових об’ємів сухого льоду (твердої 
вуглекислоти) й етилового спирту (–70 ºС); 3) сухий лід (–79 ºС). 

Треба мати на увазі, що деякі віруси швидко гинуть при заморо-
жуванні. Це стосується насамперед респіраторних вірусів (напри-
клад, віруси ПГ-3 і РС ВРХ). Тому для збереження таких збудників 
патологічний матеріал консервують за температурт танучого льоду 
(+2…+4 ºС). У деяких випадках вірусовмісний матеріал зберігають у 
рідкому азоті (–196 ºС), зокрема кров і пухлинну тканину при діаг-
ностиці хвороби Марека. 

Для консервування шматочків органів і тканин можна використо-
вувати 50%-й розчин гліцерину (на 0,9%-му розчині NaCl) у співвідно-
шенні 1 : 5 … 1 : 10. Однак треба мати на увазі, що такий патологічний 
матеріал не придатний для дослідження в РІФ. Тому одночасно з про-
бами матеріалу, вміщеними у флакони з гліцерином, потрібно напра-
вляти мазки-відбитки на предметних стеклах для люмінесцентної мі-
кроскопії. Гліцерин не підходить для вірусовмісних рідин, особливо 
тоді, коли потрібно заражати живі об’єкти (лабораторні тварини, куря-
чі ембріони чи культури клітин). Окрім гліцерину, шматочки органів і 
тканин можна вміщувати в стабілізувальне середовище. 
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На пробірки і флакони наклеюють етикетки з лейкопластиру, де 
пишуть простим олівцем, який саме матеріал і від якої тварини 
одержаний. Проби вміщують у металевий контейнер, який кладуть 
у термос і обкладають мішечками з охолоджувальною сумішшю. 
Проби, консервовані гліцерином або стабілізувальним середовищем, 
надсилають незамороженими за температури танучого льоду  
(+2…+4 ºС). На термос із пробами патологічного матеріалу прикріп-
люють бирку з картону або фанери, на якій вказують господарство, 
вид тварини, вид матеріалу і дату. Термос має бути опечатаним. На 
матеріал, що надсилають до лабораторії, пишуть супровідну, де по-
дають повну інформацію про тварину, від якої взято проби, епізо-
отологічні дані господарства, вид матеріалу, попередній діагноз, 
прізвище спеціаліста і дату. Цими даними керуються при виборі 
напряму лабораторного дослідження. 

Доставлені в лабораторію проби треба негайно використати для 
виділення вірусу. Якщо з якихось причин (наприклад, відсутність 
культури клітин) дослідження відкладається, патологічний матері-
ал потрібно зберігати при  –20…–70 ºС. Слід уникати багаторазового 
заморожування і відтавання його, оскільки це призводить до інак-
тивації вірусу. 

Підготовка вірусовмісного матеріалу для дослідження. У 
лабораторії одержаний патологічний матеріал звільняють від кон-
серванту (розморожують, відмивають від гліцерину). Частину мате-
ріалу використовують для вірусологічного дослідження, іншу — 
зберігають у холодильнику на випадок додаткових досліджень. 

Підготовка органів і тканин (одержання 10%-ї вірусовміс-
ної суспензії). Тканину ретельно подрібнюють ножицями, розти-
рають у ступці з додаванням стерильного кварцового піску, розбав-
ляють фосфатно-буферним розчином (ФБР) або розчином Хенкса з 
розрахунку 1 : 10, центрифугують при 2 – 3 тис. об/хв упродовж 15 – 
30 хв. Надосадову рідину (вірусовмісну суспензію) переносять у 
флакони і додають антибіотики широкого спектра дії для деконта-
мінації (звільнення від супутньої мікрофлори): пеніцилін 100 – 
1000 ОД/см3 і стрептоміцин 100 – 1000 мкг/см3 (дози залежать від 
виду тканини). Після експозиції 30 – 60 хв за кімнатної температу-
ри ставлять бактеріологічний контроль: роблять посіви на МПА, 
МПБ, МППБ і середовище Сабуро. При негативному результаті бак-
теріологічного контролю вірусовмісну суспензію використовують 
для зараження лабораторних об’єктів, а в разі позитивного резуль-
тату її повторно обробляють антибіотиками і знову перевіряють на 
стерильність. У рідкісних випадках вірусовмісну суспензію звіль-
няють від мікрофлори пропусканням крізь фільтри (фарфорові, аз-
бестові, мембранні), що пов’язано з частковою адсорбцією на них 
вірусу. Вірусовмісну суспензію зберігають при  –20…–70 ºС. 



Лабораторна діагностика вірусних хвороб 

 269

Підготовка секретів і змивів. Секрети і змиви центрифугують 
при 2 – 3 тис. об/хв, надосадову рідину обробляють пеніциліном 
500 – 1000 ОД/см3 та стрептоміцином 500 – 1000 мкг/см3 і після бак-
теріологічного контролю використовують для зараження лаборато-
рних об’єктів. З осаду роблять мазки для РІФ. Аналогічно готують 
змиви і мазки, отримані за допомогою ватних тампонів, занурених у 
стабілізувальне середовище. Тампони струшують 10 – 15 хв, рете-
льно витискають, отриману рідину центрифугують, обробляють ан-
тибіотиками, ставлять бактеріологічний контроль. 

Підготовка калу. У флакон зі скляними намистинами вносять 
10 см3 ФБР або розчину Хенкса і 1 г калових мас. Струшують до 
утворення гомогенної суміші, центрифугують при 2 – 3 тис. об/хв. 
Надосадову рідину обробляють пеніциліном 500 – 1000 ОД/см3, 
стрептоміцином 500 – 1000 мкг/см3 і ністатином 30 – 40 ОД/см3, став-
лять бактеріологічний контроль. Вірусовмісну суспензію зберігають 
при  –10…–20 ºС. У день зараження лабораторних об’єктів її розмо-
рожують і повторно центрифугують. 

Підготовка сечі. Сечу за потреби освітлюють центрифугуванням 
при 2 – 3 тис. об/хв, обробляють пеніциліном 500 – 1000 ОД/см3 і 
стрептоміцином 500 – 1000 мкг/см3, ставлять бактеріологічний кон-
троль. 

Підготовка вмісту везикул і пустул. Нативні везикулярну і пу-
стульозну рідини розбавляють 0,9%-м розчином NaCl або розчином 
Хенкса 1 : 5, центрифугують при 2 – 3 тис. об/хв 20 хв, обробляють 
пеніциліном 200 – 500 ОД/см3 і стрептоміцином 200 – 500 мкг/см3, 
ставлять бактеріологічний контроль. Аналогічно готують везикуляр-
ну і пустульозну рідини, розбавлені стабілізувальним середовищем 
1 : 5; освітлюють центрифугуванням, обробляють антибіотиками, 
ставлять бактеріологічний контроль. 

Підготовка уражень шкіри і слизових оболонок. Стінки везикул 
і пустул, кірки та луски шкіри розтирають у ступці зі стерильним 
кварцовим піском, розбавляють 0,9%-м розчином NaCl або розчином 
Хенкса 1 : 5 – 1 : 10, центрифугують при 2 – 3 тис. об/хв, обробляють 
пеніциліном 200 – 500 ОД/см3 і стрептоміцином 200 – 500 мкг/см3, 
ставлять бактеріологічний контроль. 

Підготовка крові. Кров (дефібриновану, «лакову» або з антикоа-
гулянтом) заморожують. Після відтавання гемолізовану кров 
центрифугують при 2 – 3 тис. об/хв 15 хв, обробляють пеніциліном 
100 – 200 ОД/см3 і стрептоміцином 100 – 200 мкг/см3, ставлять бак-
теріологічний контроль. Для виділення вірусу придатна також зсі-
ла кров. Її розтирають у ступці, додають розчин Хенкса 1 : 1 або 
1 : 2, центрифугують, обробляють антибіотиками, ставлять бактері-
ологічний контроль. 

Одержання сироватки крові. Беруть 10 – 15 см3 крові в стериль-
ну пробірку з гумовою пробкою, витримують 1 год при +37 ºС. Утво-
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рений згусток обводять скляною паличкою або пастерівською піпет-
кою та ставлять на 18 – 20 год у холодильник при +4 ºС (для при-
скорення ретракції кров’яного згустку і збільшення виходу сироват-
ки). Сироватку відбирають піпеткою, за потреби центрифугують при 
1500 об/хв для видалення домішок еритроцитів, обробляють пеніци-
ліном 100 – 200 ОД/см3 і стрептоміцином 100 – 200 мкг/см3, ставлять 
бактеріологічний контроль. Зберігають сироватки в холодильнику 
при +4 ºС або в замороженому стані при  –10…–20 ºС. 

ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ВІРУСНИХ ХВОРОБ 
ВІРУСОСКОПІЯ 

Вірусоскопію використовують для індикації в патологічному ма-
теріалі віріонів вірусів віспи ссавців і птиці та контагіозної ектими 
овець і кіз із родини Poxviridae, розміри яких досягають (170…260) × 
× (300…390) нм. Мазки готують із папул, везикул, пустул або кірок, 
у птиці — з віспяних бородавок, висушують на повітрі й перед фар-
буванням вміщують на 3 хв у дистильовану воду. Для фарбування 
віріонів найчастіше використовують три методи: Морозова, Пашена 
або Герцберга. Найзручнішим і загальнодоступним є метод Морозова.  

Фарбування за Морозовим. 
1. Реактив № 1 — рідина Руге (1 см3 льодової оцтової кислоти, 

2 см3 формаліну і 100 см3 води) — 1 хв; промивають дистильованою 
водою. 

2. Реактив № 2 — розчин таніну (5 г таніну, 100 см3 дистильова-
ної води і 1 см3 рідкої карболової кислоти) — 1 – 2 хв; промивають 
дистильованою водою. 

3. Реактив № 3 — розчин аміачного срібла (5 г срібла нітрату 
розчиняють у 100 см3 дистильованої води і додають по краплях 
25%-й розчин аміаку, поки не розчиниться утворений буро-чорний 
осад і не залишиться легка опалесценція; для фарбування реактив 
розбаляють дистильованою водою 1 : 10) — 1 – 2 хв при легкому пі-
дігріванні до появи темно-коричневого забарвлення; промивають 

дистильованою водою. 
Висушені на повітрі або філь-

трувальним папером препарати 
розглядають у світловому мікро-
скопі під імерсійною олією. Наяв-
ність на жовтому фоні препарату 
великої кількості дрібних темно-
коричневих тілець округлої фор-
ми, які розміщені у вигляді скуп-
чень, рядами або дифузно, свід-
чить про присутність у дослідно-

Рис. 63. Віріони вірусу віспи корів, 
фарбування за М.А. Морозовим  

(Ш.С. Ніколау та ін., 1965) 
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му матеріалі віріонів вірусів віспи або контагіозної ектими овець і кіз 
(рис. 63). 

Фарбування за Пашеном.  
1. Синька Льоффлера (30 см3 насиченого спиртового розчину ме-

тиленової синьки і 100 см3 0,01%-го розчину калію гідроксиду; ви-
тримують 1 міс у термостаті при +37 ºС для дозрівання) — 1 – 3 хв 
при підігріванні до появи пари; промивають дистильованою водою. 

2. Фуксин Ціля (1 г фуксину, 10 см3 абсолютного спирту і 100 см3 
5%-ї карболової кислоти) — 1 – 3 хв при підігріванні до появи пари; 
промивають дистильованою водою. 

3. Абсолютний спирт або 5%-й розчин таніну — 3 – 5 хв; проми-
вають дистильованою водою. 

Віріони поксвірусів зафарбовуються в червоно-рожевий колір, 
фон препарату — синій. 

Фарбування за Герцбергом. 
3%-й розчин Victoria blau 4R (фарбу прогрівають у водяній бані 

30 хв при +60 ºС, витримують 2 тижні для дозрівання) — 15 хв; 
промивають дистильованою водою. 

Віріони поксвірусів зафарбовуються в яскраво-синій колір, фон 
препарату — блакитний. 

Перевагою вірусоскопії є швидкість одержання результатів 
(упродовж 0,5 – 1 год після доставляння матеріалу в лабораторію), 
простота і доступність техніки виконання. Недоліком є те, що найчіт-
кіші результати можна отримати тільки при дослідженні мазків зі 
свіжих везикул і везикулярної рідини (до нагноєння) або свіжих ві-
спяних бородавок у птиці. У разі використання мазків із пустул і 
кірок достовірність методу значно знижується. Методом вірусоскопії 
не завжди вдається відрізнити віріони від подібних за формою клі-
тинних елементів. Окрім того, вірусоскопія не дає змоги диферен-
ціювати різні види вірусів віспи. 

ЕЛЕКТРОННА ТА ІМУНОЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ 
Електронна мікроскопія є важливим методом ідентифікації віру-

сів, який дає змогу диференціювати їх за морфологією. Особливе 
значення цього методу при дослідженні вірусів, які важко культи-
вуються в лабораторних умовах, а також при виділенні нових збуд-
ників. Широке застосування електронної мікроскопії в діагностиці 
вірусних інфекцій стримується обмеженою доступністю електронних 
мікроскопів для лабораторій та їхнім технічним обслуговуванням. 

Принцип роботи електронного мікроскопа. Використову-
ють електронні просвічувальні мікроскопи «ПЕМ-100» вітчизняного 
виробництва, «JEM 100СХ-2» японської фірми «Jeol», голландської 
фірми «Philips» та ін. 
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Електронний мікроскоп складається з вертикальної колони, в 
якій розміщена електронна гармата й система електромагнітних 
лінз, та пульта керування. Всередині колони створюється вакуум 
1,3 • 103 … 1,3 • 104 кПа (10–4 – 10–5 мм рт. ст.). Джерелом електро-
нів є вольфрамова нитка — катод, при нагріванні якої струмом у 
кілька сотень мікроампер відбувається термоелектронна емісія. 
Електрони прискорюються в електричному полі з різницею напруги 
в кілька десятків тисяч вольт між катодом і анодом. Потік електро-
нів фокусується першою електромагнітною конденсорною лінзою в 
пучок, який проходить крізь дослідний об’єкт. Пучок електронів не-
мовби просвічує об’єкт, взаємодіючи з атомами його речовин. При 
цьому електрони відхиляються від початкових траєкторій через різ-
ну електронну щільність частин об’єкта. Чим щільніші ділянки 
об’єкта, тим більша їхня розсіювальна здатність, отже тим темні-
шим буде їхнє зображення на екрані. Такий змінений потік елект-
ронів фокусується і збільшується другою електромагнітною лінзою 
об’єктива, в результаті чого формується первинне проміжне зобра-
ження об’єкта. Це зображення ще раз збільшується третьою елек-
тромагнітною проекційною лінзою й потрапляє на флуоресціюю-
чий екран, де виникає остаточне зображення об’єкта, яке можна фо-
тографувати. Зазвичай розгляд і фотографування об’єкта відбува-
ється за збільшення в 30 – 100 тис. разів. Надалі при фотодруку-
ванні зображення ще раз збільшується в 5 – 10 разів. 

Ідентифікацію вірусів проводять визначенням їхньої форми, розмі-
рів і структури. Розміри віріонів та їхніх структурних частин визнача-
ють у нанометрах (нм), ділячи величину, встановлену на електроно-
грамі, на загальне збільшення мікроскопа і фотодруку. Морфологія 
віріонів специфічна для кожної таксономічної групи вірусів. 

Приготування препаратів для електронної мікроскопії. 
Дослідні об’єкти для електронного мікроскопа мають бути у вигляді 
вірусовмісних суспензій або ультратонких зрізів, які вміщують на 
мідні предметні сітки, вкриті колодієвими, формваровими або ву-
глецевими плівками-підкладками. 

Для одержання чіткого зображення потрібно створити різну еле-
ктронну щільність між фоном і об’єктом, а також структурами 
об’єкта. Як контрастувальні речовини використовують 2 – 4%-ві 
водні розчини фосфорно-вольфрамової кислоти, молібдату амонію, 
силіційвольфрамовокислого натрію; 0,5 – 2%-й водний розчин оцто-
вокислого уранілу (ураніл-ацетату); 0,5%-й водний розчин щавеле-
вокислого уранілу (ураніл-оксалату); 1%-й водний розчин мураши-
нокислого уранілу (ураніл-форміату). Контрастувальна речовина 
непроникна для електронного пучка, який легко проходить крізь 
органічний матеріал. Вона обволікує віріони, проникає в їхні гідро-
фільні ділянки, заміщуючи воду, і робить віріони електронно-
щільними, чітко визначаючи при цьому їхню структуру. 
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Для створення контрасту між дослідним об’єктом і фоном препа-
рату застосовують методи негативного і позитивного контрастуван-
ня. При негативному контрастуванні контрастувальна речовина 
високої електронної щільності 
оточує віріони, що мають меншу 
щільність, і вони виглядають 
світлішими на темному фоні 
(рис. 64). При позитивному ко-
нтрастуванні, навпаки, віріо-
ни виглядають темнішими на 
світлому фоні (рис. 65). 

Підготовка вірусовмісного 
матеріалу для електронної мі-
кроскопії залежить від концен-
трації вірусу, його чистоти від 
сторонніх баластних речовин і 
морфології. Електронна мікро-
скопія дає позитивні результа-
ти, якщо вміст віріонів у 1 см3 
вірусовмісної суспензії становить не менше ніж 105 – 106. Здебіль-
шого потрібне попереднє очищення і концентрація вірусу.  

Шматочки органів, тканин і калові маси гомогенізують у 9 
об’ємах дистильованої води, освітлюють центрифугуванням при 5 – 
10 тис. об/хв 10 – 20 хв, із надосадової рідини готують препарати. 
Для очищення і концентрації вірусу до надосадової рідини додають 
60 % насиченого розчину амонію сульфату, ретельно струшують і 
вміщують на 1 год у рефрижератор. Потім суміш центрифугують 
при 9 – 11 тис. об/хв 10 хв, надосадову рідину зливають, а осад ре-
суспендують у 2 – 4 краплях дистильованої води. З такої суспензії 
одержують, як правило, препарати високої якості. Змиви зі слизо-
вих оболонок гомогенізують і концентрують ультрацентрифугуван-
ням або ультрафільтрацією. У нативному вигляді, без попереднього 
очищення і концентрації можна досліджувати везикулярну і пусту-

 
Рис. 64. Віріони вірусу АЧК, 
негативне контрастування  

(В.М. Сюрін та ін., 1998) 
 

 
 
 

Рис. 65. Віріони вірусу фіброми кролів, позитивне контрастування  
(А.Ф. Биковський та ін., 1983) 
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льозну рідини, суспензію розтертих кірок, носовий секрет, а також 
культуральну рідину інфікованої культури клітин та алантоїсну 
рідину заражених курячих ембріонів після ізоляції вірусу з дослід-
ного патологічного матеріалу. 

Розроблено різні методики виготовлення препаратів із вірусовміс-
них суспензій для електронної мікроскопії. Одним із найпоширені-
ших є флотаційний метод. При цьому на воскову пластинку нано-
сять краплю вірусовмісної суспензії, на яку вміщують на 1 – 2 хв 
предметну сітку плівкою-підкладкою вниз для адсорбції вірусу. 
Надлишок рідини на сітці видаляють фільтрувальним папером. 
Якщо вірусовмісна суспензія недостатньо очищена від баластних 
речовин, предметну сітку з адсорбованим вірусом відмивають, вмі-
щуючи її плівкою-підкладкою вниз на 1 – 2 краплі дистильованої 
води; надлишок вологи знімають фільтрувальним папером. Далі 
проводять контрастування препарату, вміщуючи сітку на 30 – 50 с 
на краплю контрастувальної речовини, надлишок якої знімають 
фільтрувальним папером. 

 В електронній мікроскопії широко застосовують дослідження 
ультратонких зрізів при вивченні структури віріонів і різноманіт-
них аспектів взаємодії вірусів із чутливими клітинами in vitro та in 
vivo. Дослідний об’єкт (шматочки органів і тканин, осад десквамо-
ваних клітин змивів, сечі, калу, клітини зараженої культури) потріб-
но зафіксувати з метою максимального збереження клітинної струк-
тури. Для цього найчастіше застосовують 2,5%-й розчин глутараль-
дегіду або 1%-й розчин чотириокису осмію. Потім об’єкт відмивають 
від фіксатора ФБР, зневоднюють у зростаючих концентраціях аце-
тону або спирту, заливають в епоксидну чи поліефірну смолу і полі-
меризують при +95 ºС 60 хв або при +40…+80 ºС 1 – 2 доби. З отрима-
них блоків готують на ультрамікротомах зрізи завтовшки 150 – 
300 А°, які монтують на предметні сітки і контрастують. 

Імуноелектронна мікроскопія (ІЕМ) ґрунтується на вияв-
ленні в електронному мікроскопі комплексів віріонів з антитілами. 
При взаємодії вірусу з антитілами утворюються агрегати віріонів, 
оточених ореолом з антитіл, які легше виявити в електронному мік-
роскопі, ніж поодинокі вірусні часточки. Метод IЕМ чутливіший від 
електронної мікроскопії в 10 – 100 разів. Він дає змогу виявляти 
віріони при титрі вірусу близько 103,5 ЕД50/см3, а різні способи при-
готування препаратів можуть підвищити чутливість методу ще на 
один-два порядки. 

В ІЕМ зазвичай використовують нативну сироватку, освітлену 
низькошвидкісним центрифугуванням або фільтруванням. Для 
підвищення чутливості методу сироватку освітлюють ультрацент-
рифугуванням або використовують її глобулінові фракції. При до-
слідженні складно організованих вірусів сироватку прогрівають при 
+56 ºС 30 хв для інактивації комплементу, який може спричинити 
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лізис суперкапсидної оболонки віріонів. Найкращого зображення 
структури віріонів та їхньої агрегації досягають за оптимальної 
концентрації антитіл, яку підбирають дослідно із різними розбав-
ляннями сироватки. 

Препарати для ІЕМ готують так. Дослідну вірусовмісну суспен-
зію змішують із специфічною сироваткою у співвідношенні 4 : 1 або 
5 : 1, витримують 1 год при +37 ºС і 16 – 18 год при +4 ºС, потім 
центрифугують при 10 – 15 тис. об/хв для осадження імунних ком-
плексів. Осад ресуспендують у кількох краплях дистильованої води, 
адсорбують на предметну сітку і контрастують. 

Метод ІЕМ використовують не тільки для індикації та ідентифі-
кації вірусів у дослідному матеріалі, а й для їхньої серотипізації, а 
також з метою виявлення і титрування антитіл у сироватках рекон-
валесцентів. 

 ВИЯВЛЕННЯ ТІЛЕЦЬ-ВКЛЮЧЕНЬ ВІРУСІВ 
У патологічному матеріалі хворих і загиблих тварин при бага-

тьох вірусних хворобах виявляють тільця-включення, природа яких 
може бути різною залежно від виду вірусу: 1) скупчення віріонів по-
томства; 2) нагромадження вірусних білків, що не увійшли до скла-
ду віріонів потомства; 3) клітинний матеріал, змінений у результаті 
репродукції вірусу. Здебільшого тільця-включення є вірусними 
«фабриками» — місцями синтезу вірусних білків і нуклеїнових кис-
лот та складання віріонів потомства, включаючи клітинні структури 
(наприклад, рибосоми, осміофільні волокна). 

Тільця-включення класифікують: 
1) за локалізацією в клітині: внутрішньоядерні (типів А і В) і ци-

топлазматичні; 
2) за складом нуклеїнової кислоти: ДНК- і РНК-вмісні; 
3) за тинкторіальними властивостями: базофільні (фарбуються 

основними барвниками) й оксифільні, або ацидофільні (фарбуються 
кислими барвниками); 

4) за гомогенністю: аморфні, зернисті, гранулярні й волокнисті. 
Як правило, ДНК-вмісні віруси утворюють внутрішньоядерні 

тільця-включення, а РНК-вмісні — цитоплазматичні. Проте є винят-
ки. Так, ДНК-геномні віруси віспи формують цитоплазматичні тіль-
ця-включення. Невелика група вірусів зумовлює появу тілець-вклю-
чень обох типів (наприклад, віруси чуми ВРХ, парагрипу-3 ВРХ). 

Деякі тільця-включення отримали назви на честь авторів, які 
вперше виявили їх: при сказі — тільця Бабеша – Негрі, при нату-
ральній віспі й вісповакцині — тільця Гварнієрі, при віспі птиці — 
тільця Боллінгера, при інфекційному ларинготрахеїті птиці — 
тільця Зейфреда, при чумі м’ясоїдних — тільця Лентца, при ін-
фекційному гепатиті м’ясоїдних — тільця Рубарта. 
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Морфологія, тинкторіальні властивості та локалізація тілець-
включень специфічні для кожного вірусу. Тому виявлення їх у па-
тологічному матеріалі хворих або загиблих тварин має діагностичне 
значення. Це стосується насамперед такої хвороби, як сказ. 

Виявлення тілець Бабеша – Негрі. Тільця Бабеша – Негрі — 
це скупчення нуклеокапсидів вірусу сказу (без суперкапсидної обо-
лонки) в поєднанні з продуктами клітинної реакції. Їх виявляють у 
цитоплазмі заражених клітин: при буйній формі сказу найчастіше в 
клітинах амонових рогів, а при паралітичній формі — в довгастому 
і спинному мозку.  

Тільця Бабеша – Негрі мають різні розміри (від 0,25 до 25 мкм) і 
форму (округла, трикутна, яйце-, грушо-, сигароподібна). Найчастіше 
трапляються тільця округлої форми, діаметром від 4 до 10 мкм. Вони 
оточені оболонкою та містять зернисті включення (від 1 до 15). У кож-
ному тільці одне або кілька більших зерен займають центральне по-
ложення, а дрібні їх оточують або розміщуються по периферії. Тільця 
зафарбовуються кислими фарбами, а їхня внутрішня зернистість — 
оснóвними. Така зерниста структура дає змогу диференціювати тільця 
Бабеша – Негрі від інших внутрішньоклітинних включень. 

Кількість і розміри тілець залежать від тривалості хвороби. 
Тільця Бабеша – Негрі з’являються за 3 – 4 доби до появи перших 
клінічних ознак хвороби. Чим довший інкубаційний період, тим ін-
тенсивніше вони розвиваються: більші їхня кількість, розміри і чіт-
кіше виражена внутрішня зернистість. Тільця Бабеша – Негрі ви-
являють у 65 – 85 % випадків сказу. 

Для індикації в патологічному матеріалі тілець Бабеша – Негрі 
готують гістозрізи з різних відділів головного мозку: кора великих 
півкуль, мозочок, довгастий мозок, амонів ріг (не менше двох пре-
паратів із кожного відділу). Для виявлення тілець Бабеша – Негрі 
використовують різні методи фарбування, найчастіше за Муромце-
вим або Селлером. 

Фарбування за Муромцевим. 
1. Фіксація свіжих, вологих препаратів у етиловому або метил-

овому спирті 1 – 2 год за кімнатної температури або 15 – 20 хв при 
+50…+70 оС; промивання дистильованою водою. 

2. Синька Мансона 1 : 40 (2 г бури розчиняють у 25 см3 бідисти-
льованої води при кип’ятінні, додають у гарячий розчин 0,5 г мети-
ленової синьки і доводять бідистильованою водою до 1 дм3) — 5 – 10 хв. 

3. 5 – 10%-й розчин таніну — 5 – 10 хв до появи блакитного від-
тінку; промивання дистильованою водою, висушування фільтрува-
льним папером. 

4. Абсолютний спирт або суміш абсолютного спирту з ацетоном 
(1 : 1) — кілька секунд; висушування на повітрі. 

Препарати розглядають у світловому мікроскопі під імерсійною 
олією. Фон і цитоплазма нервових клітин блідо-блакитна, ядра сині, 
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ядерця темно-сині, еритроцити оранжево-червоні, а тільця Бабе-
ша – Негрі різко окреслені, фіолетового кольору з рожевим відтін-
ком і темно-синьою зернистістю. 

Фарбування за Селлером. 
На свіжі, вологі препарати наносять на 10 – 30 с фарбу, яка склада-

ється із суміші 1%-х розчинів основного фуксину (1 частина) і метиле-
нової синьки (2 частини); промивають ФБР, висушують на повітрі. 

Нервові клітини (цитоплазма, ядра та ядерця) зафарбовуються в 
синій колір, інтерстиціальна тканина рожева, еритроцити цегляно-
червоні, а тільця Бабеша – Негрі пурпурово-червоного кольору з 
темно-синьою зернистістю. 

МОЛЕКУЛЯРНА ГІБРИДИЗАЦІЯ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ  
Перспективним методом у лабораторній діагностиці вірусних ін-

фекцій є молекулярна гібридизація (МГ) нуклеїнових кислот, яку 
використовують із метою виявлення вірусних ДНК- і РНК-геномів 
безпосередньо в патологічному матеріалі. Цей метод незамінний для 
ідентифікації вірусів, що не культивуються в лабораторних умовах, а 
також персистувальних вірусів і провірусів (інтегровані вірусоспеци-
фічні нуклеотидні послідовності в складі клітинних геномів). 

Що таке гібридизація? Наприклад, молекулу двонитчастої ДНК 
денатурують на два окремі нуклеотидні ланцюги під дією темпера-
тури +80…+100 ºС або лугу, а потім у разі тривалої експозиції при 
+55…+65 ºС одноланцюгові ДНК взаємодіють і утворюють двонит-
часту молекулу, ідентичну вихідній. Такий процес називається гіб-
ридизацією. Реакція гібридизації може відбутися між будь-якими 
двома одноланцюговими нуклеїновими кислотами — ДНК – ДНК, 
ДНК – РНК, РНК – РНК, але за обов’язкової умови: якщо вони ма-
ють комплементарні нуклеотидні послідовності. 

Одноланцюгові ДНК і РНК, за допомогою яких у дослідному ма-
теріалі виявляють комплементарні нитки, називають зондом. Для 
його одержання можна використовувати нуклеїнову кислоту, виді-
лену з віріонів, або іРНК, отриману шляхом транскрипції in vitro. 
Проте найдешевшим зондом є клонована рекомбінантна ДНК — 
ДНК-зонд. Його виготовляють на основі плазмідного вектора, в 
який вбудовують висококонсервативний фрагмент вірусної ДНК або 
ДНК-копію потрібного фрагмента вірусної РНК, що одержують 
шляхом зворотної транскрипції. Рекомбінантну ДНК мітять відпо-
відним методом (радіоактивним фосфором або біотином) і денату-
рують при +80…+100 ºС. У результаті отримують дві одноланцюгові 
молекули ДНК із вірусоспецифічними нуклеотидними послідовнос-
тями, які є ДНК-зондами. 

Для мічення зонда використовують радіоактивні попередники, 
зазвичай радіоактивний фосфор (Р32). Реакцію мічення зонда нази-
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вають нік-трансляцією. Вона основана на розривах нитки ДНК ен-
донуклеазою й одночасному ковалентному приєднанні до кінців 
розривів за допомогою кінцевої трансферази нуклеотидів, мічених 
Р32. Недоліком цього методу є короткий період напіврозпаду Р32 і 
необхідність мати спеціальне устаткування для виявлення радіоак-
тивності. Тому перспективнішим є застосування колориметричних 
реакцій. Для цього в молекулу зонда під час нік-трансляції вводять 
біотин, який може міцно зв’язувати авідин або стрептовіридин, що у 
свою чергу з’єднані з ферментом (пероксидазою або лужною фосфа-
тазою). Якщо додати до такого зонда відповідний субстрат, під дією 
ферменту субстрат розкладається, утворюючи кольоровий продукт 
реакції, видимий візуально. 

Швидкість гібридизації залежить від багатьох умов, найважли-
вішими з яких є температура реакції та йонна сила розчину. Тем-
пература, за якої половина молекул нуклеїнової кислоти перебуває 
у дволанцюговій формі, називається температурою плавлення. Реак-
ція гібридизації має широкий температурний оптимум — від +30 до 
+65 ºС, що нижче за температуру плавлення. Реакція відбувається 
найкраще при 0,4М Na+; при 0,15М Na+ швидкість гібридизації 
знижується майже в 7 разів. На швидкість реакції впливають також 
в’язкість і рН розчину, кількість пар основ ДНК у дуплексі тощо. 
Від цих самих умов залежить утворення стабільних гібридів і, отже, 
специфічність реакції. 

Методика індикації вірусних нуклеїнових кислот у пато-
логічному матеріалі об’єднує такі етапи: 

1) одержання і мічення зонда (Р32 або біотином); 
2) виділення з патологічного матеріалу нуклеїнових кислот та 

їхня денатурація (центрифугат суспензії з дослідного матеріалу об-
робляють спочатку протеїназою К, потім фенолом із хлороформом, 
які руйнують білки; після їхнього видалення нуклеїнові кислоти 
осаджують при  –70 ºС, осад відмивають спиртом і піддають денату-
рації кип’ятінням або обробкою лугом); 

3) контакт одноланцюгових нуклеїнових кислот із зондом при 
+55…+65 ºС упродовж близько 2 год, що призводить до утворення 
дволанцюгових молекул у разі їхньої комплементарності (молеку-
лярна гібридизація); 

4) видалення всіх негібридизованих молекул нуклеїнових кислот 
(обробкою натрію додецилсульфатом і натрію цитратом); 

5) індикація утворених дволанцюгових молекул нуклеїнових кис-
лот за міткою зонда (Р32 виявляють методом авторадіографії або 
підрахунком імпульсів у гамма-лічильнику, а наявність біотину 
встановлюють колориметричним методом). 

Існує кілька варіантів методу молекулярної гібридизації. 
Гібридизація на фільтрі. Найзручнішим і найпростішим ме-

тодом є гібридизація нуклеїнових кислот не в розчині, а іммобілізо-
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ваних на твердому носії — нітроцелюлозному фільтрі. Для цього на 
фільтр наносять дослідну нуклеїнову кислоту (в одноланцюговій 
формі), додають мічений зонд. У разі комплементарності двох моле-
кул нуклеїнових кислот утворюються гібриди, прикріплені до носія, 
де і проводять їхню ідентифікацію. 

Точкова гібридизація дає змогу одночасно дослідити багато 
проб, наносячи на нітроцелюлозні фільтри виділені з патологічного 
матеріалу нуклеїнові кислоти, а потім мічений зонд. 

Блот-гібридизація (або блотинг за Саузерном). Дослідну 
ДНК нарізують рестрикційними ендонуклеазами на фрагменти, які 
розділяють електрофорезом в агарозі або поліакриламідному гелі. 
Потім фрагменти переносять на нітроцелюлозні фільтри і додають 
мічений зонд. Метод застосовують для виявлення в пухлинній тка-
нині інтегрованих вірусних геномів і для визначення кількості про-
вірусів у клітинних ДНК. Аналогічний метод можна використовува-
ти і для виявлення фрагментів РНК. 

Сандвіч-гібридизація ґрунтується на використанні двох клоно-
ваних фрагментів ДНК, один з яких іммобілізований на нітроцелю-
лозному фільтрі, а другий є міченим зондом. Наявна в дослідній 
пробі комплементарна нитка нуклеїнової кислоти гібридизується з 
обома нитками ДНК і зв’язує зонд із фільтром. Можливий інший 
варіант методу: зонд гібридизується з відомою ДНК, іммобілізова-
ною на фільтрі, та зв’язує комплементарну ДНК, що знаходиться в 
пробі. 

Гібридизацію in situ застосовують при дослідженні замороже-
них зрізів тканин із метою індикації вірусних нуклеїнових кислот в 
окремих клітинах. Метод використовують для вивчення 
персистувальних і онкогенних вірусів. 

Молекулярна гібридизація є високочутливою реакцією, яка дає 
змогу встановити в дослідному матеріалі нуклеїнові кислоти в ни-
зьких концентраціях (1 – 10 пг*). Проте чутливість методу часто не-
достатня для виявлення провірусів, якщо заражено небагато клітин 
в організмі. У такому разі проводять ампліфікацію вірусних нуклеї-
нових кислот шляхом додавання РНК-затравки, комплементарної 
певним ділянкам обох ниток ДНК у консервативній частині моле-
кули, і потім ідентифікують ДНК за допомогою міченого зонда. 

Метод молекулярної гібридизації нуклеїнових кислот застосовують 
з діагностичною метою нечасто, оскільки для нього потрібні спеціальні 
реактиви та обладнання. Проте розвиток технології виробництва ре-
комбінантних ДНК і хімічного синтезу нуклеїнових кислот дає змогу 
одержувати зонди будь-якої специфічності, що сприятиме широкому 
впровадженню цього методу у вірусологічну практику. 

                                                      
* Один пікограм (пг) становить 10–12 г. 
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 ПОЛІМЕРАЗНА ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ (ПЛР) 
В основу ПЛР покладено блискучі досягнення молекулярної біо-

логії: відкриття ферменту ДНК-полімерази, розробка методу секве-
нування молекули ДНК, а також синтез олігонуклеотидів різної до-
вжини і специфічности (праймерів). Суть ПЛР (або методу амплі-
фікації генів) полягає в збільшенні in vitro генетичного матеріалу 
вірусу, який треба ідентифікувати в дослідному матеріалі. При 
цьому ампліфікуються головним чином конкретні (здебільшого кон-
сервативні) фрагменти вірусного геному. 

Ділянку ДНК, яку потрібно копіювати, називають ампліфіко-
ном. Його межі визначаються, як правило, двома олігонуклеотид-
ними праймерами. Це відрізки одноланцюгової ДНК завдовжки 
20 – 30 нуклеотидів, які комплементарні певним послідовностям 
кожної з ниток ДНК-матриці та слугують затравкою для синтезу 
нового ланцюга ДНК. При синтезі ДНК праймери фізично вбудо-
вуються у фрагменти ДНК-матриці, що ампліфікується. 

Праймери добудовує до заданого розміру термостабільний фер-
мент Taq-ДНК-полімераза, яка одержана з термофільної бактерії 
Thermophylus aquaticus. Taq-ДНК-полімераза витримує багаторазове 
нагрівання до +90 ºС, що дало змогу проводити реакції в автоматич-
ному режимі — ампліфікаторі. Taq-ДНК-полімераза синтезує лан-
цюг ДНК розміром до 1000 пар нуклеотидів за 1 хв. Можливості ПЛР 
в ідентифікації вірусів ще більше зросли у зв’язку з виділенням із 
термофільної бактерії Thermus thermophylus ферменту, що виявляє 
активність як ДНК-полімерази, так і зворотної транскриптази. За 
допомогою цього ферменту спрощується виявлення у ПЛР РНК-
вмісних вірусів. Taq-ДНК-полімераза продовжує олігонуклеотидні 
праймери, додаючи до їхнього 3′-кінця наступний додатковий нукле-
отид. Але для цього потрібен праймер, гібридизований із комплемен-
тарним ланцюгом ДНК-матриці. Її пошук і є завданням ПЛР. 

Реакційна суміш, де відбувається ПЛР, має містити в достатній кі-
лькості нуклеотиди («будівельні блоки»), специфічні олігонуклеотидні 
праймери і дослідний матеріал у вигляді ізольованої з нього ДНК або 
ДНК-копії РНК-геному, яку отримують зворотною транскрипцією. 

ПЛР складається з трьох процесів, які циклічно повторюються:  
1) денатурація дослідної дволанцюгової ДНК нагріванням реак-

ційної суміші до +90…+100 ºС; 
2) відпалювання праймерів (гібридизація праймерів із компле-

ментарними ділянками одноланцюгової ДНК при +55…+65 ºС); 
3) елонгація (добудова) праймерів до заданого розміру вірусного 

геному під дією Taq-ДНК-полімерази при +72 ºС. 
Весь цикл ампліфікації триває всього 5 – 10 хв і може повторю-

ватися до 20 – 40 разів. За кожний цикл відбувається подвоєння кі-
лькості молекул ДНК у пробі. Кожен із новосинтезованих ланцюгів 
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ДНК слугує матрицею для синтезу молекул ДНК, які за довжиною 
й нуклеотидними послідовностями ідентичні ділянці ДНК, вибра-
ній для ампліфікації. Праймери орієнтовані так, щоб синтез за до-
помогою Taq-ДНК-полімерази відбувався тільки між ними, подвою-
ючи кількість копій заданої ділянки ДНК. Оптимальна відстань 
між праймерами (довжина ділянки ампліфікації) становить 200 – 
500 пар нуклеотидів. Практично вдається ампліфікувати фрагмен-
ти ДНК завдовжки до 3 – 4 тис. пар нуклеотидів, хоча можна досяг-
ти і 10 тис. пар нуклеотидів. За 40 циклів ампліфікації кількість 
копій ДНК зростає в 1013 разів. Таку кількість вірусної ДНК тепер 
можна ідентифікувати будь-яким методом: електрофорез в агарозі 
або поліакриламідному гелі з фарбуванням бромистим етидієм, гіб-
ридизація з міченими зондами, безпосереднє колориметричне, флу-
орометричне чи радіоізотопне визначення при використанні в сис-
темі ПЛР мічених попередників синтезу нуклеїнових кислот. 

Збільшення кількості вірусної ДНК у 106 разів цілком достатньо 
для виявлення її методом молекулярної гібридизації без поперед-
нього нагромадження вірусу в культурі клітин. Слід зазначити, що 
довгі необмежені копії ДНК можуть синтезуватися тільки з вихід-
них батьківських ланцюгів ДНК, і за 40 циклів ПЛР може утвори-
тися тільки 40 таких копій кожного з батьківських ланцюгів, що 
дуже мало порівняно з кількістю основного продукту. 

Нині ПЛР у поєднанні з методом молекулярної гібридизації успіш-
но використовують для діагностики ВІЛ-інфекції, гепатиту В, папі-
ломавірусних інфекцій людини, хвороби Ауєскі, чуми ВРХ, вірусної 
діареї ВРХ, інфекційного ринотрахеїту ВРХ, класичної та африкан-
ської чуми свиней, алеутської хвороби норок, хвороби Марека та ін. 
ПЛР незамінна при ідентифікації вірусів, для яких ще не знайдені 
чутливі культури клітин або не розроблені серологічні тести, а також 
при дослідженні проб із навколишнього середовища, що сильно кон-
таміновані мікроорганізмами і непридатні для зараження культури 
клітин. Методом ПЛР можна не тільки ампліфікувати потрібну ДНК, 
а й вносити в неї при цьому необхідні зміни, що відкриває необмеже-
ні можливості для молекулярної біології та генної інженерії. 

 ВИДІЛЕННЯ ВІРУСІВ НА ЧУТЛИВИХ  
БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ 

ВИДІЛЕННЯ ВІРУСІВ НА ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИНАХ  
Однією з поширених моделей для виділення вірусів із патологіч-

ного матеріалу є лабораторні тварини. Найчастіше у вірусологічній 
практиці використовують білих мишей, кролів, білих щурів і морсь-
ких свинок, рідше — золотистих хом’яків і тхорів. Іноді як лаборатор-
ні об’єкти використовуються кури, голуби, кошенята, щенята. І дуже 
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рідко ставлять біопробу на природно сприйнятливих тваринах (на-
приклад, при ящурі, інфекційній анемії коней, класичній і афри-
канській чумі свиней), що пов’язано з потенційною небезпекою по-
ширення інфекції та економічними витратами.  

Основні вимоги, які ставляться до лабораторних тварин: 1) ма-
ють бути абсолютно здоровими; 2) мають бути чутливими до цього 
вірусу (відповідного виду і віку); 3) повинні мати стандартну чутли-
вість до вірусу. 

Тварин, які надходять до віварію вірусологічної лабораторії, ви-
тримують у карантині 2 – 3 тижні. У разі встановлення інфекційно-
го захворювання всю партію тварин знищують. Треба мати на увазі, 
що в лабораторних тварин трапляються латентні інфекції. На-
приклад, серед мишей може персистувати вірус ектромелії, який 
спричинює некротичне запалення лап, а при генералізації інфек-
ції — осередки некрозу в печінці й селезінці. Пневмонії в мишей 
спричинюють близько 10 вірусів, найчастіше вірус Сендай. Віруси 
лімфоцитарного хоріоменінгіту й енцефаломієліту мишей спричи-
нюють нейроінфекції, які виявляються судомами, парезами і пара-
лічами. Серед мишей можуть персистувати онкогенні віруси поліо-
ми, лейкозу, пухлини молочних залоз. У щурів часто виділяється 
латентний вірус Кілхема, який спричинює в хом’яків летальну ін-
фекцію з масовими крововиливами в кишках. У щурів також вияв-
ляють цитомегаловірус, який спричинює аборти. 

Постановка біопроби на тваринах-вірусоносіях може призвести до 
активізації латентного збудника і діагностичної помилки в кінцевому 
результаті. Наявність безсимптомної вірусної інфекції може проявля-
тися зниженням (аж до повного зникнення) чутливості тварин до до-
слідного вірусу внаслідок явища інтерференції. Цих труднощів уда-
ється уникнути, якщо періодично проводити контроль. Для виявлен-
ня латентних інфекцій убивають кількох тварин, із певних органів 
виготовляють суспензії та заражають відповідними методами тварин 
цієї самої групи (наприклад, суспензію з мозку вводять інтрацереб-
рально). За наявності безсимптомного вірусоносійства зараження 
призводить до загострення інфекційного процесу. Крім того, для ви-
явлення латентної інфекції тварин обробляють відповідними препа-
ратами, зокрема кортизоном, який пригнічує імунну систему. Ступінь 
чутливості тварин до вірусів можна встановити, якщо заражати їх 
заздалегідь відомим вірусовмісним матеріалом. 

Для культивування вірусів використовують лабораторних тва-
рин того виду, який є чутливим до цього збудника. Наприклад, ві-
руси грипу людини і свиней добре репродукуються в організмі тхо-
рів, хом’яків та щурів, а кролі й морські свинки несприйнятливі до 
них. Вік тварини також має істотне значення при постановці біо-
проби. Більшість вірусів краще розмножується в організмі молодих і 
навіть новонароджених тварин. Так, до вірусу ящуру чутливі ново-
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народжені мишенята і кроленята, тоді як дорослі тварини абсолют-
но резистентні. Біопроба при діагностиці сказу, інфекційної ката-
ральної гарячки овець, ринопневмонії коней, африканської чуми 
коней, кліщового енцефаліту ставиться на мишенятах-сисунах. Он-
когенність деяких вірусів (наприклад, аденовірусу ВРХ) вивчають 
на новонароджених золотистих хом’ячках. При діагностиці вірусних 
хвороб птиці (грипу, віспи, ньюкаслської хвороби, інфекційного брон-
хіту, інфекційного ларинготрахеїту, хвороби Марека) ставлять біо-
пробу на курчатах. Разом з тим, в окремих випадках для відтворен-
ня специфічних клінічних ознак хвороби використовують дорослих 
тварин, наприклад, кролів при діагностиці хвороби Ауєскі або мор-
ських свинок при діагностиці ящуру. 

Стандартна чутливість до вірусу досягається добором тварин за 
принципом аналогів (одного віку, статі, маси). Однією пробою дослід-
ного матеріалу заражають не менше чотирьох тварин. У науково-
дослідній роботі використовують тварин інбредних ліній, одержані 
внаслідок близькородинного спаровування (впродовж не менш як 20 
поколінь), які практично однаково реагують на той чи інший вірус. 

Для деяких вірусологічних досліджень (наприклад, при виділенні 
вірусу з нез’ясованими патогенними властивостями) потрібно засто-
совувати гнотобіотів. Термін «гнотобіоти» об’єднує дві категорії тва-
рин: 1) стерильні (безмікробні) тварини, які не мають жодних мікро-
бів; 2) гнотофори, що містять один або кілька видів мікроорганізмів, 
відомих досліднику. Тварин-гнотобіотів одержують шляхом кесарева 
розтину або ампутації матки, стерильну птицю — інкубацією яєць зі 
стерильною шкаралупою в стерильному інкубаторі. Тварин утриму-
ють у стерильних ізоляторах: повітря, вода, корми мають бути сте-
рильними. Нині одержані гнотобіоти в мишей, щурів, кролів, мор-
ських свинок, свиней, овець, кіз, мавп, собак, котів, курей. Гнотобіоти 
чутливіші до вірусної інфекції. Крім того, їхнє застосування повністю 
виключає вплив латентних збудників, які можуть персистувати в ор-
ганізмі лабораторних тварин. На жаль, одержання і вирощування 
гнотобіотів пов’язано з великими економічними витратами, що стри-
мує їхнє впровадження в широку вірусологічну практику. 

Методи експериментального зараження лабораторних 
тварин. Існують різні способи введення інфекційного матеріалу 
лабораторним тваринам, що визначається тропізмом вірусу. У віру-
сологічній практиці найчастіше використовують такі методи зара-
ження: підшкірний, внутрішньошкірний, у скарифіковану шкіру, 
внутрішньом’язовий, внутрішньочеревинний, внутрішньовенний, 
інтраназальний, інтрацеребральний. Рідко застосовують інші мето-
ди: субокципітальний (підпотиличний), інтраспінальний (у спин-
ний мозок), у периферійний нервовий стовбур (сідничного або пле-
чового нервів), інтракардіальний, інтратестикулярний, в око (на 
рогівку, в рогівку, в передню камеру), в кон’юнктиву, через травний 
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канал (орально, в шлунок, ректально). Нижче описано найпошире-
ніші методи зараження лабораторних тварин. 

Підшкірне зараження. Місце ін’єкції — в ділянці спини, черева 
або бокової поверхні. Після видалення шерсті й дезінфекції спирто-
вим розчином йоду захоплюють складку шкіри, і в її основу парале-
льно до поверхні тіла вводять голку. Максимальна доза для зара-
ження: миші — 0,5 см3, щури і морські свинки — 3, кролі — 5 см3. 

Внутрішньошкірне зараження. У кролів і морських свинок на 
боці, череві або спині вистригають і виголюють шерсть, дезінфіку-
ють. Тонку голку скосом назовні вводять паралельно до поверхні 
шкіри так, щоб голка просвічувалася крізь епідерміс. Матеріал вво-
дять до припіднімання шару шкіри у вигляді бугорка. Дрібним тва-
ринам внутрішньошкірне зараження проводять у плантарну поверх-
ню задньої кінцівки, вводячи голку в шкіру в напрямку від пальців 
до заплеснового суглоба. Максимальна доза для зараження: ми-
ші — 0,02 см3, щури — 0,05, морські свинки і кролі — 0,1 см3. 

Зараження в скарифіковану шкіру. У ділянці боку, черева або 
спини вистригають і виголюють шерсть, дезінфікують. Роблять кі-
лька поверхневих подряпин голкою або пастерівською піпеткою (до 
появи крапель лімфи), наносять матеріал, який втирають шпателем 
або скляною паличкою.  

Внутрішньом’язове зараження. Після видалення шерсті й дез-
інфекції голку вводять у м’язи стегна, спрямовуючи її перпендику-
лярно до поверхні тіла. Максимальні дози для зараження: миші — 
0,3 см3, щури — 1, морські свинки — 2, кролі — 5 см3. 

Внутрішньочеревинне (інтраперитонеальне) зараження. Тва-
рину фіксують вертикально вниз головою для того, щоб органи че-
ревної порожнини змістилися до діафрагми і не травмувати кишки 
при інокуляції матеріалу. Відтягують задню кінцівку, дезінфікують 
ділянку паху, куди вводять голку під кутом 45° до поздовжньої осі 
тіла на глибину 0,3 – 0,5 см. Максимальна доза для зараження: 
миші — 1 см3, щури — 2, морські свинки — 5, кролі — 10. 

Внутрішньовенне зараження. Кролів заражають у крайову вену 
вуха. На місці ін’єкції вистригають шерсть, дезінфікують шкіру, ву-
хо масажують або натирають ксилолом і перетискають біля основи 
для набухання вени. Голку вводять у судину в напрямку до голови 
приблизно на 1 см, при цьому перестають перетискати вухо. Білих 
мишей і щурів заражають у бокові вени хвоста, для розширення 
яких хвіст розтирають ксилолом або витримують у теплій воді 
(+50…+55 °С). Хвіст перетискають біля основи, вводять голку скосом 
назовні у вену нижньої третини хвоста, де шкіра тонша, в напрямку 
до тулуба. Якщо голка потрапила в судину, то рідина легко надхо-
дить зі шприца, а судина на всьому проміжку біліє. Для внутріш-
ньовенного зараження морської свинки потрібне хірургічне препа-
рування яремної вени. Максимальна доза для зараження: миші — 
1 см3, щури і морські свинки — 2, кролі — 5 см3. 
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Інтраназальне зараження. Проводять під легким ефірним нарко-
зом (за винятком кролів), щоб уникнути розбризкування вірусовміс-
ної суспензії при чханні. Сонну тварину фіксують ніздрями догори і в 
кожну з них вводять інфекційний матеріал за допомогою шприца або 
пастерівської піпетки. Максимальна доза для зараження: миші — 
0,05 см3, щури — 0,1, морські свинки — 0,3, кролі — 1 см3. 

Інтрацеребральне зараження. У молодих кролів і морських сви-
нок після видалення шерсті й дезінфекції проколюють шкіру і че-
реп у надочному жолобі, де кістка досить тонка. Для цього викорис-
товують туберкулінову голку з обмежувачем, що забезпечує її про-
никнення не більше ніж на 4 – 5 мм. Кролів старшого віку заража-
ють через трепанаційний отвір, який роблять на 2 см вище попере-
кової лінії, умовно проведеної між зіницями. У мишей і щурів гол-
кою з обмежувачем проколюють шкіру і череп на глибину 1 – 2 мм у 
точці, що лежить у центрі квадрата, утвореного середньою сагіталь-
ною лінією й перпендикуляром до неї по зовнішньому краю очниць. 
Максимальна доза для зараження: миші — 0,03 см3, щури — 0,05, 
морські свинки — 0,1, кролі — 0,3 см3. 

Індикація вірусів у організмі лабораторних тварин. Зара-
жених тварин розміщують в ізоляторах і ведуть щоденне спостере-
ження. Ознаками розмноження вірусів у організмі лабораторних 
тварин є клінічні симптоми, патологоанатомічні зміни і загибель 
(табл. 3). Треба мати на увазі, що загибель тварин у перші дні після 
зараження може бути зумовлена травмою або токсичними фактора-
ми. Клінічні ознаки в заражених лабораторних тварин найчастіше 
мають неспецифічний характер (наприклад, пригнічення, зниження 
апетиту, задуха та ін.). Однак в окремих випадках біопробою на ла-
бораторних тваринах можна відтворити типову клінічну картину за-
хворювання, зокрема хвороби Ауєскі на кролях і ящуру на морських 
свинках. Якщо тварини не реагують на зараження, їх убивають через 
проміжок часу, що дорівнює двом інкубаційним періодам, беруть при 
розтині відповідний матеріал і проводять наступний пасаж. 

Розтин заражених лабораторних тварин роблять відразу після 
загибелі з метою аналізу патологоанатомічних змін і відбору вірусо-
вмісного матеріалу. Трупи дрібних тварин фіксують голками на 
дошці або кюветі з парафіном у спинному положенні. Для великих 
тварин використовують спеціальні столики або дошки з відповідни-
ми фіксувальними пристосуваннями. 

Розтин проводять із дотриманням правил асептики й антисепти-
ки. Основне правило розтину: до трупа можна торкатися тільки ін-
струментами або руками в гумових рукавицях. Перед розтином 
шкіру обробляють спиртом або дезрозчином (3 – 5%-й фенол). Для 
препарування шкіри і підшкірної клітковини роблять розріз по се-
редній лінії від симфізу до шиї, а далі — в напрямку до кінцівок; 
шкіру препарують і фіксують голками (рис. 66). 
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Таблиця 3. Культивування вірусів на лабораторних тваринах 

Вірус Метод 
зараження Ознаки розмноження вірусу 

Білі миші 
Вірус сказу і/ц, п/ш Скуйовдження шерсті, горбатість 

спини, порушення координації рухів, 
параліч кінцівок, загибель 

Вірус хвороби Ауєскі і/ц, п/ш Паралічі, загибель 
Вірус ящуру п/ш, в/ч Парези, паралічі, загибель, некроз 

скелетних м’язів і міокарда 
Вірус везикулярного 
стоматиту 

і/ц, в/ч Скуйовдження шерсті, тремтіння, 
атаксія, параліч кінцівок, загибель 

Вірус виразкового ма-
міліту ВРХ 

і/ц Загибель  

Вірус нодулярного 
дерматиту ВРХ 

і/ц Загибель 

Вірус віспи корів п/ш, в/ч Загибель 
Вірус вісповакцини в/ш Набряк і вузлики на шкірі 
Вірус папіломи ВРХ п/ш Пухлини 
Вірус ефемерної гаря-
чки ВРХ 

і/ц Збудження, пригнічення, атаксія, 
параліч задніх кінцівок, відставання 
в рості, загибель 

Вірус хвороби Акабане і/ц Втрата рефлексу ссання, паралічі, 
загибель 

Вірус хвороби Найробі і/ц, в/ч Симптоми енцефаліту, загибель, нек-
роз і геморагії в головному мозку 

Вірус лихоманки до-
лини Ріфт 

в/ч, в/в, п/ш, в/м, 
і/ц 

Загибель, некроз печінки, РГА 

Вірус інфекційної ка-
таральної гарячки 
овець 

і/ц Збудження, атаксія, коматозний стан, 
загибель 

Вірус шотландського 
енцефаломієліту овець 

і/ц Скуйовдження шерсті, в’ялість, збу-
дження, тремор, порушення коорди-
нації рухів, судоми, парези кінцівок, 
загибель 

Вірус везикулярної 
хвороби свиней 

і/ц Тремор, порушення координації ру-
хів, паралічі, загибель 

Вірус Сендай і/н Геморагічна пневмонія, загибель 
Вірус енцефаломіо-
кардиту 

і/ц, і/н, в/ч Скуйовдження шерсті, порушення 
координації рухів, судоми, паралічі 
задніх кінцівок, загибель 

Вірус японського ен-
цефаліту 

і/ц Симптоми енцефаліту, загибель 

Вірус грипу свиней і/н Симптоми ураження дихальних шля-
хів, загибель, осередкова пневмонія 

Вірус грипу коней і/н Симптоми ураження дихальних шля-
хів, загибель, осередкова пневмонія 

і/ц Симптоми енцефаломієліту, загибель Вірус ринопневмонії 
коней в/о, і/н Загибель, гепатит 
Вірус африканської 
чуми коней 

і/ц 
 

Парези, паралічі, загибель 
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Продовження табл. 3 

Вірус Метод 
зараження Ознаки розмноження вірусу 

Вірус західного енце-
фаломієліту коней 

і/ц, в/м, в/ч, п/ш Симптоми енцефаломієліту, загибель 

Вірус східного енцефа-
ломієліту коней 

і/ц, Симптоми енцефаліту, загибель 

Вірус венесуельського 
енцефаломієліту коней 

і/ц, в/м, в/ч, п/ш, 
і/н 

Симптоми енцефаліту, загибель 

і/н Симптоми ураження дихальних шля-
хів, загибель, осередкова пневмонія 

Вірус грипу птиці 
(класичної чуми птиці) 

і/ц, в/в Симптоми токсикозу , загибель 
Вірус грипу качок і/н Симптоми ураження дихальних шля-

хів, загибель, осередкова пневмонія 
Вірус інфекційного 
бурситу птиці 

і/ц, в/ч Свербіння, атаксія, тремор, коматоз-
ний стан, загибель 

Вірус менінго-
енцефаліту індиків 

і/ц Симптоми ураження ЦНС, загибель 

Білі щури 
Вірус хвороби Ауєскі п/ш, і/н Паралічі, загибель 
Вірус ефемерної гаря-
чки ВРХ 

і/ц Збудження, пригнічення, атаксія, 
параліч задніх кінцівок, відставання 
в рості, загибель 

Вірус хвороби Акабане і/ц Втрата рефлексу ссання, паралічі, 
загибель 

Вірус лихоманки до-
лини Ріфт  

в/ч, в/в, п/ш, в/м, 
і/ц 

Загибель, некроз печінки, РГА 

Вірус грипу свиней і/н Симптоми ураження дихальних шля-
хів, загибель 

Вірус Сендай і/н Симптоми ураження дихальних шля-
хів 

Вірус японського ен-
цефаліту 

і/ц Симптоми енцефаліту, загибель 

Вірус західного енце-
фаломієліту коней 

і/ц, в/м, в/ч, п/ш Симптоми енцефаломієліту, загибель 

Вірус східного енцефа-
ломієліту коней 

і/ц Симптоми енцефаліту, загибель 

Вірус венесуельського 
енцефаломієліту коней 

і/ц, в/м, в/ч, п/ш, 
і/н 

Симптоми енцефаліту, загибель 

Вірус інфекційного 
бурситу птиці 

і/ц Симптоми ураження ЦНС, загибель 

Морські свинки 
Вірус ящуру в/ш Афти на лапках і слизовій оболонці 

ротової порожнини 
Вірус везикулярного 
стоматиту 

в/ш Везикули на лапках і язиці 

Вірус виразкового ма-
міліту ВРХ 

в/ш Некроз шкіри 

Вірус нодулярного 
дерматиту ВРХ 

в/ш Внутрішньошкірні некротичні вузли-
ки 

Вірус енцефало-
міокадиту 

і/н, в/ч Скуйовдження шерсті, парез задніх 
кінцівок, загибель 
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Продовження табл. 3 

Вірус Метод 
зараження Ознаки розмноження вірусу 

Вірус Сендай і/н Симптоми ураження дихальних шля-
хів 

Вірус японського ен-
цефаліту 

і/ц Симптоми енцефаліту, загибель 

Вірус ринопневмонії 
коней 

в/ч Аборт або загибель, некрози в печін-
ці, крововиливи в легенях, гастроен-
терит 

Вірус африканської 
чуми коней 

і/ц Парези, паралічі, загибель 

Вірус західного енце-
фаломієліту коней 

і/ц, в/м, в/ч, п/ш Симптоми енцефаломієліту, загибель 

Вірус східного енцефа-
ломієліту коней 

і/ц Симптоми енцефаліту, загибель 

Вірус венесуельського 
енцефаломієліту коней 

і/ц, в/м, в/ч, п/ш, 
і/н 

Симптоми енцефаліту, загибель 

Вірус інфекційного 
гепатиту собак 

п/ш Симптоми пневмонії, загибель 

Кролі 
Вірус сказу і/ц Паралічі, загибель 
Вірус хвороби Ауєскі п/ш, в/м Збудження, свербіння, розчухи, па-

ралічі, загибель 
Вірус ящуру п/ш, в/ч Парези, паралічі, загибель, некроз 

скелетних м’язів і міокарда 
Вірус везикулярного 
стоматиту 

у слизову оболо-
нку язика 

Везикули на слизовій оболонці рото-
вої порожнини 

Вірус виразкового ма-
міліту ВРХ 

в/ш Некроз шкіри 

Вірус нодулярного 
дерматиту ВРХ 

в/ш Внутрішньошкірні некротичні вузли-
ки 

Вірус віспи корів в/ш, у скарифі-
ковану шкіру 

Інфільтрати з некрозом і геморагія-
ми, папули, пустули на шкірі 

Вірус вісповакцини в/ш, у скарифі-
ковану шкіру 

Інфільтрати, папули, пустули на 
шкірі  

Вірус контагіозної ек-
тими овець і кіз 

у скарифіковану 
шкіру 

Гіперемія, припухлість і папули на 
шкірі 

Вірус західного енце-
фаломієліту коней 

і/ц, в/м, в/ч, п/ш Симптоми енцефаломієліту, загибель 

Вірус східного енцефа-
ломієліту коней 

і/ц Симптоми енцефаліту, загибель 

Вірус венесуельського 
енцефаломієліту коней 

і/ц, в/м, в/ч, п/ш, 
і/н 

Симптоми енцефаліту, загибель 

Вірус віспи кролів в/ш, у скарифі-
ковану шкіру 

Набряк і некроз шкіри 

Вірус фіброми Шоупа п/ш Пухлини на шкірі з геморагіями і 
некрозом, ерозії, струпи, рубці 

Вірус міксоматозу кро-
лів 

в/ш, у кон’юнк-
тивальний мі-

шок 

Блефарокон’юнктивіт, риніт, пухлин-
ні вузлики або драглисті набряки на 
шкірі 
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Закінчення табл. 3 

Вірус Метод 
зараження Ознаки розмноження вірусу 

Хом’яки 
Вірус папіломи ВРХ п/ш Пухлини 
Аденовірус ВРХ п/ш, в/ч, і/ц, у 

грудну порожни-
ну 

Пухлини 

Вірус ефемерної гаря-
чки ВРХ 

і/ц Збудження, пригнічення, атаксія, 
параліч задніх кінцівок, відставання 
в рості, загибель 

Вірус лихоманки до-
лини Ріфт 

в/ч, в/в, п/ш, в/м, 
і/ц 

Загибель, некроз печінки, РГА 

Вірус інфекційної ка-
таральної гарячки 
овець 

і/ц Симптоми енцефаліту, загибель 

Вірус шотландського 
енцефаломієліту овець 

і/ц Скуйовдження шерсті, в’ялість, збу-
дження, тремор, порушення коорди-
нації рухів, судоми, парез кінцівок, 
загибель 

Вірус енцефало-
міокардиту 

і/н, в/ч Скуйовдження шерсті, парез задніх 
кінцівок, загибель 

Вірус грипу свиней і/н Симптоми ураження дихальних шля-
хів, загибель 

Вірус Сендай і/н Симптоми ураження дихальних шля-
хів 

Вірус японського ен-
цефаліту 

і/ц Симптоми енцефаліту, загибель 

і/ц Симптоми енцефаломієліту, загибель Вірус ринопневмонії 
коней і/н, п/ш, в/ч Загибель, гепатит 
Вірус західного енце-
фаломієліту коней 

і/ц, в/м, в/ч, п/ш Симптоми енцефаломієліту, загибель 

Вірус східного енцефа-
ломієліту коней 

і/ц Симптоми енцефаліту, загибель 

Вірус венесуельського 
енцефаломієліту коней 

і/ц, в/м, в/ч, п/ш, 
і/н 

Симптоми енцефаліту, загибель 

Аденовірус собак п/ш Пухлини 
Аденовірус птиці 
(СЕLО) 

п/ш Пухлини 

Вірус саркоми Рауса п/ш Пухлини 
Вірус інфекційної бур-
ситу птиці 

і/ц Симптоми ураження ЦНС, загибель 

Вірус менінгоенцефа-
літу індиків 

і/ц Симптоми ураження ЦНС, загибель 

Тхори 
Вірус грипу свиней і/н Симптоми ураження дихальних шля-

хів, загибель 
Вірус чуми м’ясоїдних орально, п/ш, в/в, 

в/м, і/н 
Кон’юнктивіт, риніт, діарея, дегідра-
тація, вип’ячування і набряк прямої 
кишки, загибель 
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Для розтину черевної порож-
нини роблять розріз черевної стін-
ки по середній лінії від симфізу до 
мечоподібного відростка, а далі — 
під лінією діафрагми. Утворені 
трикутники черевної стінки відво-
дять убік і фіксують. Пінцетом 
відтягують кишки вліво до появи 
паренхіматозних органів. Як віру-
совмісний матеріал використову-
ють шматочки печінки, селезінки, 
нирок, брижових лімфатичних ву-
злів, ділянок кишок за наявності 

патологоанатомічних змін або з урахуванням клінічних ознак перед 
загибеллю. У дрібних тварин беруть цілі органи. 

При розтині грудної порожнини розрізають ребра і видаляють їх 
разом із грудною кісткою. Для дослідження беруть легені, середо-
стінні лімфатичні вузли, трахею. 

Для розтину черепної порожнини тварину кладуть на черево, фік-
сують передні кінцівки і голову (рис. 67). Розріз шкіри роблять у ді-
лянці шиї та в напрямку до очниць. Шкіру разом із вухами препару-
ють і стягують уперед, оголюючи черепну коробку. Розріз черепної 
коробки проводять від великого мозкового отвору в напрямку до оч-
ниць. Потім розрі-
зають черепну кіс-
тку між очницями 
і видаляють усю 
вирізану ділянку. 
У великих тварин 
кістки черепа 
розпилюють. З 
основи черепа 
дістають головний 
мозок, підрізавши підрізавши черепномозкові нерви.  

Патологічний матеріал від заражених лабораторних тварин бе-
руть згідно з тропізмом вірусу і використовують для ідентифікації 
виділеного збудника. Матеріал зберігають у замороженому стані 
при  –20…–70 °С.  

ВИДІЛЕННЯ ВІРУСІВ НА КУРЯЧИХ ЕМБРІОНАХ 
У вірусологічній практиці для виділення вірусів із патологічного 

матеріалу використовують курячі ембріони, які мають ряд істотних 
переваг порівняно з лабораторними тваринами. Їм властива висока 
чутливість до вірусів, що пояснюється недостатнім розвитком захис-

 
Рис. 66. Розтин черевної  

та грудної порожнин миші  
(М.І. Троценко та ін., 1989) 

 

 
 

Рис. 67. Розтин черепної порожнини миші  
(М.І. Троценко та ін., 1989) 
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них механізмів. Курячі ембріони стерильні та дають більший вихід 
вірусу, а також економічні й доступні для будь-якої вірусологічної 
лабораторії. Разом з тим, не можна повністю гарантувати стериль-
ність цієї живої системи, оскільки курячі ембріони від зараженої 
птиці можуть містити різні патогенні агенти (віруси лейкозу, сар-
коми Рауса, ньюкаслської хвороби, грипу, парагрипу-2, інфекційно-
го бронхіту, інфекційного ларинготрахеїту, енцефаломієліту, віспи, 
аденовіруси, мікоплазми, сальмонели). 

Для зараження використовують курячі ембріони віком від 5 до 12 
діб із благополучних щодо інфекційних захворювань господарств. 
Ембріони старшого віку менш чутливі до вірусів, що пов’язано з під-
вищенням у них концентрації неспецифічних вірусних інгібіторів. 

Будову курячого ембріона наведено на рис. 68. Зовні ембріон 
вкритий твердою пористою шкаралупою, до якої прилягає підшкара-
лупна оболонка. Біля тупого кінця яйця вона розділяється на два лис-
тки, між якими утворюється повітря-
на камера. До підшкаралупної оболо-
нки прилягає хоріон-алантоїсна обо-
лонка (ХАО), що пронизана кровонос-
ними судинами і виконує функцію 
органа дихання ембріона. ХАО обме-
жує алантоїсну порожнину, в якій 
нагромаджуються продукти обміну 
(сечокислі солі, фосфорні й азотисті 
сполуки). Зародок знаходиться в яйці 
ексцентрично, спиною ближче до 
шкаралупи, голова спрямована в бік 
повітряної камери. Він лежить в ам-
ніотичній порожнині, що заповнена 
навколоплідною рідиною та оточена 
оболонкою. Зародок пуповиною зв’яза-
ний із жовтковим мішком, що є ре-
зервуаром поживних речовин. У гост-
рому кінці яйця знаходиться залишок 
білка, який містить лізоцим, що за-
хищає зародок від стафілококової та 
інших інфекцій. 

Залежно від тропізму віруси можуть репродукуватися в клітинах 
тіла зародка, амніона, ХАО і жовткового мішка, де нагромаджуються 
в найбільшій концентрації. Водночас багато вірусів здатні накопичу-
ватися в алантоїсній та амніотичній рідинах. Зараження в ту чи ін-
шу структуру курячого ембріона проводять у період її максимального 
розвитку, коли кількість клітин є найбільшою. У процесі розвитку 
ембріона змінюються розміри його структур, що потрібно враховувати 
при визначенні віку ембріона, оптимального для зараження. 

 
Рис. 68. Будова курячого ембрі-
она 10-денного віку (Ш.С. Ніко-

лау та ін., 1965) 
1 — шкаралупа; 2 — підшкаралуп-
на оболонка; 3 — жовтковий мішок;
4 — алантоїсна порожнина; 5 — хо-
ріон-алантоїсна оболонка;  6 — білок;
7 — амніотична порожнина; 8 —
тіло зародка; 9 — повітряна камера 
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 У лабораторії курячі ембріони інкубують у термостаті за темпе-
ратури +37 °С, вологості 60 – 70 % і відкритих вентиляційних отво-
рах. Перед зараженням курячі ембріони розглядають на овоскопі в 
темному приміщенні. При цьому встановлюють їхню життєздат-
ність: судини ХАО наповнені кров’ю, зародок рухомий. На шкара-
лупі простим олівцем відмічають межу повітряної камери і місце-
знаходження зародка. Шкаралупу перед зараженням обробляють 
2%-м спиртовим розчином йоду, а іноді ще й протирають запаленим 
спиртовим тампоном. 

Методи експериментального зараження курячих ембріо-
нів. Розроблено шість методів експериментального зараження 
курячих ембріонів:  

1) в алантоїсну порожнину (9 – 11-й день інкубації); 
2) на ХАО (10 – 12-й день інкубації);  
3) у жовтковий мішок (5 – 7-й день інкубації);  
4) в амніотичну порожнину (6 – 10-й день інкубації);  
5) у тіло зародка (7 – 12-й день інкубації);  
6) у судини ХАО (11 – 12-й день інкубації). 
Останні два методи використовуються нечасто. Інокуляція інфек-

ційного матеріалу в тіло зародка часто супроводжується неспецифіч-
ною загибеллю внаслідок травмування. Зараження в судини ХАО є 
технічно складним методом. 

Вибір методу зараження курячих ембріонів визначається тропізмом 
вірусу. Кожною пробою дослідного матеріалу заражають не менше 
чотирьох ембріонів в дозі 0,1 – 0,2 см3 (незалежно від способу інокуля-
ції).  

Зараження в алантоїсну порожнину (два способи, рис. 69): 
1) Ембріон роз-

міщують вертика-
льно. У шкаралупі 
роблять отвір на 5 –
 6 мм вище межі по-
вітряної камери. 
Голку вводять вер-
тикально на гли-
бину 10 – 12 мм. Пі-
сля внесення віру-
совмісного матеріа-
лу отвір закривають 
краплею розплав-
леного парафіну. 

2) Ембріон роз-
міщують горизон-
тально. На бічній 
поверхні шкаралу-

 
Рис. 69. Зараження курячого ембріона в алантоїсну 

порожнину (Ш.С. Ніколау та ін., 1965) 
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пи роблять отвір (попередньо на овоскопі вибирають ділянку ХАО 
без судин) і вводять голку на глибину 2 – 3 мм. Щоб рідина не виті-
кала, потрібно зробити ще один отвір над повітряною камерою. Піс-
ля зараження отвори закривають парафіном. 

Зараження на ХАО (два способи, рис. 70): 
1) Через природну повітряну камеру. Ембріон розміщують вер-

тикально. У шкаралупі над повітряною камерою вирізають отвір 
діаметром 1,5 – 2 см. Пінцетом обережно знімають підшкаралупну 
оболонку, не пошкоджуючи ХАО, і наносять вірусовмісний матеріал. 
Отвір закривають лейкопластиром. 

2) Через штучну повітряну камеру. Ембріон розміщують гори-
зонтально. У шкаралупі роблять два отвори: один невеликий — над 
центром повітряної камери, а другий, завдовжки 6 – 8 мм і зав-
ширшки 2 мм — на бічній поверхні над безсудинною ділянкою ХАО, 
яку попередньо вибирають на овоскопі.  

Зараження в жовтковий мішок (два способи, рис. 71): 
1) Ембріон розміщують вертикально. Роблять отвір у шкаралупі 

над центром повітряної камери. Голку вводять на глибину 3,5 – 4 см 
під кутом 45° до вертикальної осі в напрямку, протилежному місце-
знаходженню зародка. Після інокуляції вірусовмісного матеріалу 
отвір закривають парафіном. 

 
 

Рис. 70. Зараження 
курячого ембріона  

на ХАО  
(Ш.С. Ніколау та ін., 

1965) 
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2) Ембріон розміщують горизонтально так, щоб жовтковий мішок 
був угорі, а зародок 
— внизу. Отвір ро-
блять у шкаралупі 
з боку жовткового 
мішка на середині 
довжини яйця. Го-
лку вводять верти-
кально на глибину 
1 см. Після зара-
ження отвір закри-
вають парафіном. 

Зараження в 
амніотичну по-
рожнину (два 
способи, рис. 72): 

1) Ембріон роз-
міщують вертика-
льно. Роблять отвір 
у шкаралупі над 

центром повітряної камери. Голку вводять на глибину 3,5 – 4 см під 
кутом 45° до вертикальної осі в напрямку, протилежному місцезнахо-
дженню зародка. Після інокуляції вірусовмісного матеріалу отвір за-
кривають парафіном. 

2) Ембріон розміщують горизонтально так, щоб жовтковий мішок 
був угорі, а зародок — внизу. Отвір роблять у шкаралупі з боку жовт-
кового мішка на середині довжини яйця. Голку вводять вертикально 
на глибину 1 см. Після зараження отвір закривають парафіном. 

Зараження в тіло зародка (два способи): 
1) Заражають так 

само, як в амніон 
закритим способом, 
із тією різницею, що 
беруть гостру голку. 
Ознакою того, що 
голка потрапила в 
тіло зародка, є під-
корення зародка 
рухам голки. 

2) Заражають так 
само, як в амніон 
відкритим способом. 
Через отвір у шка-
ралупі підтягують 
зародок. Голку вво-

 
Рис. 71. Зараження курячого ембріона в жовтковий 

мішок (Ш.С. Ніколау та ін., 1965) 
 

 
Рис. 72. Зараження курячого ембріона в амніотичну 

порожнину (Ш.С. Ніколау та ін., 1965) 
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дять у різні ділянки тіла зародка або в головний мозок. 
Зараження в судини ХАО (два способи): 
1) Зараження проводять на овоскопі. Вибирають велику судину, 

по ходу якої обережно видаляють невелику ділянку шкаралупи. На 
підшкаралупну оболонку наносять краплю спирту, оболонка стає 
прозорою. Тонку голку вводять у судину, що підтверджується її рух-
ливістю при незначних бокових рухах голки. Після введення віру-
совмісного матеріалу отвір закривають лейкопластиром. 

2 Ембріон розміщують вертикально, зрізають шкаралупу над по-
вітряною камерою. На підшкаралупну оболонку наносять кілька 
крапель спирту, оболонка стає прозорою. Вибирають велику судину і 
вводять вірусовмісний матеріал. Отвір закривають лейкопластиром. 

 Індикація вірусів у курячих ембріонах. Заражені ембріони 
підписують простим олівцем, кладуть у термостат і щодня розгля-
дають на овоскопі. Ембріони, що загинули, переносять у холодиль-
ник і витримують 16 – 18 год при +4 °С або 1 – 2 год при –10…–20 °С. 
Це значно полегшує їхній наступний розтин унаслідок ущільнення 
тканин і звуження судин та дає можливість одержати чисті ембріо-
нальні рідини. Загибель ембріонів у перші 24 год після зараження 
зумовлена найчастіше бактеріальним чи грибним забрудненням 
при нестерильній роботі або травмуванням зародка при зараженні. 
Така загибель вважається неспецифічною. Проте існують віруси, які 
можуть спричинити швидку загибель ембріонів (наприклад, висо-

 
Рис. 73. Розтин курячого ембріона (Ш.С. Ніколау та ін., 1965) 

1 — одержання алантоїсної рідини; 2 — одержання амніотичної рідини;  
3 — одержання тіла зародка 
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ковірулентні штами вірусів грипу птиці або ньюкаслської хвороби). 
Якщо ембріони не гинуть, їх інкубують до моменту максимального 
нагромадження збудника (кожний вірус має певний цикл репроду-
кції), а потім умертвляють і розтинають (рис. 73). 

Розтин курячих ембріонів проводять у стерильних умовах із ме-
тою відбору вірусовмісного матеріалу та аналізу патологоанатоміч-
них змін. Як вірусовмісний матеріал можуть бути використані алан-
тоїсна й амніотична рідини, ХАО, жовтковий мішок, тіло зародка 
(залежно від тропізму вірусу).  

Шкаралупу протирають 2%-м спиртовим розчином йоду і зріза-
ють вище межі повітряної камери. Проколюють підшкаралупну 
оболонку разом із ХАО (в безсудинній ділянці), пінцетом притри-
мують структури ембріона і пастерівською піпеткою відбирають до 
10 см3 алантоїсної рідини. Пінцетом піднімають верхню частину 
ХАО, зрізають ножицями і вміщують у чашку Петрі з 0,9%-м розчи-
ном NaCl. Виймають зародок, підтримуючи його за шию та відділя-
ючи від пупкового канатика. Жовтковий мішок і білок вносять у 
чашку Петрі. Частину ХАО, що залишилася на шкаралупі, вийма-
ють пінцетом, вміщують у чашку Петрі з 0,9%-м розчином NaCl, 
промивають до одержання прозорої рідини, розправляють двома 
пінцетами і розглядають на темному фоні. Двома пінцетами беруть 
жовтковий мішок, витискають його вміст, переносять у чашку Петрі 
з 0,9%-м розчином NaCl і промивають. 

Вірусовмісний матеріал, одержаний при розтині курячих ембріо-
нів, перевіряють на стерильність (посіви на МПА, МПБ, МППБ, се-
редовище Сабуро) і використовують для ідентифікації виділеного 
збудника. Зберігають матеріал при  –20…–70 °С.  

 Ознаками розмноження вірусів у курячих ембріонах є загибель 
(у характерні для кожного виду вірусу строки), патологоанатомічні 
зміни і гемаглютинація з ембріональними рідинами (табл. 4). З па-
тологоанатомічних змін найтиповішими є помутніння і набряк 
ХАО, утворення на ХАО некротичних вузликів — віспин (рис. 74, 
75), осередків клітинної проліферації — пустул, чи бляшок (рис. 76), 
гіперемія, крововиливи і набряки на тілі зародка, карликовість і 
муміфікація зародка (рис. 77), осередки некрозу в паренхіматозних 
органах, зміна кольору печінки. 

Таблиця 4. Культивування вірусів на курячих ембріонах 

Вірус Метод 
зараження Ознаки розмноження вірусу 

Поксвіруси 
Вірус віспи корів на ХАО, в 

алантоїсну 
порожнину 

Загибель, геморагічні віспини на 
ХАО 

Вірус віспи овець на ХАО Віспини на ХАО 
Вірус віспи кіз на ХАО Віспини на ХАО 
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Продовження табл. 4 

Вірус Метод 
зараження Ознаки розмноження вірусу 

Вірус віспи кролів на ХАО Загибель, геморагічні віспини на 
ХАО, крововиливи на тілі зародка 

Вірус віспи птиці на ХАО Загибель, віспини на ХАО 
Вірус нодулярного 
дерматиту ВРХ 

на ХАО Віспини на ХАО 

Вірус вісповакцини на ХАО Загибель, віспини на ХАО 
Вірус міксоматозу кролів на ХАО Віспини на ХАО 

Герпесвіруси 
Вірус хвороби Ауєскі на ХАО Загибель, віспини на ХАО 
Вірус ринопневмонії 
коней 

у жовтковий мі-
шок, в аланто-
їсну порожнину, 
в амніон 

Загибель, віспини на ХАО 

Вірус хвороби Марека на ХАО, в 
жовтковий 
мішок 

Загибель, вогнища проліферації на 
ХАО (пустули, або бляшки), 
збільшення печінки і селезінки 

Вірус інфекційного 
ларинготрахеїту птиці 

на ХАО Загибель, некротично-вогнищеві та 
дрібновузликові ураження ХАО 

Аденовіруси 
Аденовіруси птиці 
(CELO, GAL) 

на ХАО, в 
судини ХАО, в 
алантоїсну 
порожнину, в 
жовтковий 
мішок 

Загибель, гіперемія, крововиливи, 
карликовість або кучерявість 
зародка; набряк, помутніння і 
некротичні вогнища на ХАО; некроз 
печінки, збільшення об’єму 
алантоїсної рідини, зменшення об’єму 
амніотичної рідини; РГА 

Папіломавіруси 
Вірус папіломи ВРХ на ХАО Епітеліальні потовщення ХАО 

Параміксовіруси 
Вірус парагрипу-3 ВРХ в алантоїсну 

порожнину, в 
амніон, на ХАО 

РГА 

Вірус Сендай в алантоїсну по-
рожнину, в ам-
ніон, у жовт-
ковий мішок 

Загибель, РГА 

Вірус чуми м’ясоїдних в алантоїсну по-
рожнину, на 
ХАО, в жовт-
ковий мішок 

Загибель, помутніння ХАО 

Вірус ньюкаслської 
хвороби 

в амніотичну 
порожнину, в 
амніон, на ХАО 

Загибель, крововиливи на тілі 
зародка, РГА 

Параміксовіруси птиці в алантоїсну 
порожнину 

Загибель, РГА 

Рабдовіруси 
Вірус везикулярного 
стоматиту 

на ХАО Загибель, віспини на ХАО 

Вірус грипу свиней в алантоїсну 
порожнину, в 
амніон 

Крововиливи на тілі зародка, РГА 
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Продовження табл. 4 

Вірус Метод 
зараження Ознаки розмноження вірусу 

Вірус грипу коней в алантоїсну 
порожнину, в 
амніон 

РГА 

Ортоміксовіруси 
Вірус грипу птиці в алантоїсну 

порожнину, в 
амніон 

Загибель, крововиливи на тілі 
зародка, РГА 

Вірус грипу качок в алантоїсну 
порожнину, на 
ХАО 

Загибель, гіперемія та крововиливи 
на тілі зародка, РГА 

Буньявіруси 
Вірус хвороби Акабане у жовтковий 

мішок 
Загибель, потворність кінцівок, 
водянка головного мозку 

Вірус лихоманки долини 
Ріфт 

у жовтковий 
мішок 

Загибель, РГА 

Тогавіруси 
Віруси енцефаломієлітів 
коней (західного, 
східного і 
венесуельського) 

на ХАО, в 
алантоїсну 
порожнину, в 
амніон, у 
жовтковий 
мішок 

Загибель, РГА 

Флавівіруси 
Вірус діареї ВРХ у жовтковий 

мішок 
Загибель 

Вірус японського 
енцефаліту 

на ХАО, в 
жовтковий 
мішок 

Загибель, РГА 

Вірус 
менінгоенцефаліту 
індиків 

у жовтковий 
мішок 

Загибель, РГА 

Вірус шотландського 
енцефаломієліту овець 

на ХАО, в 
жовтковий 
мішок 

Загибель, дрібновогнищеві 
помутніння ХАО, набряк ХАО та 
амніотичної оболонки, тіла зародка, 
некроз печінки, ознаки жовтяниці 
(ембріональні рідини, вміст 
кишечнику і жовткового мішка 
зеленого кольору) 

Пікорнавіруси 
Вірус інфекційного 
енцефаломієліту птиці 

в алантоїсну 
порожнину, в 
амніон,  
у жовтковий 
мішок 

Загибель, атрофія м’язів, водянка 
головного мозку 

Вірус гепатиту каченят на ХАО, в 
алантоїсну 
порожнину 

Загибель, набряки, гіперемія та 
крововиливи на тілі зародка, набряк 
ХАО і печінки, печінка жовто-сірого 
або жовто-зеленого кольору з 
вогнищами некрозу, ознаки 
жовтяниці (ембріональні рідини, 
вміст кишечнику і жовткового мішка 
зеленого кольору) 
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Закінчення табл. 4 

Вірус Метод 
зараження Ознаки розмноження вірусу 

Коронавіруси 
Вірус інфекційного 
бронхіту птиці 

в алантоїсну 
порожнину, в 
амніон, на ХАО 

Загибель, карликовість і муміфікація 
зародка, набряк ХАО та амніотичної 
оболонки, збільшення об’єму 
алантоїсної рідини, зменшення 
об’єму амніотичної рідини, 
зморщування жовткового мішка, РГА 

Ретровіруси 
Вірус саркоми Рауса на ХАО, в 

амніон, у 
судини ХАО 

Вогнища проліферації на ХАО 
(бляшки) 

Вірус лімфоїдного 
лейкозу птиці 

у жовтковий 
мішок 

Лімфоматоз 

Вірус еритробластозу 
птиці 

на ХАО Еритробластоз 

Вірус мієлобластозу 
птиці 

у судини ХАО Мієлобластоз 

Реовіруси 
Вірус інфекційної 
катаральної гарячки 
овець 

у жовтковий 
мішок, на ХАО, 
в судини ХАО 

Загибель, зародок вишнево-
червоного кольору з множинними 
крововиливами 

Вірус африканської 
чуми коней 

на ХАО Загибель 

Реовіруси птиці у жовтковий 
мішок 

Загибель, крововиливи на тілі 
зародка, некроз ХАО, печінки і 
селезінки 

Бірнавіруси 
Вірус інфекційного 
бурситу птиці 

на ХАО, в 
жовтковий 
мішок, в 
алантоїсну 
порожнину 

Загибель, гіперемія, крововиливи, 
набряки і карликовість зародка, 
некротичні вогнища в печінці, 
селезінці й нирках 

  

 
Рис. 74. Віспини на ХАО курячих ембріонів, заражених вірусами віспи ку-

рей (а), віспи корів (б) і хвороби Ауєскі (в) (В.М. Сюрін та ін., 1991) 
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Важливим методом індикації 
вірусів у курячих ембріонах є ре-
акція гемаглютинації (РГА), що 
ґрунтується на здатності вірусів 
склеювати еритроцити певного виду. Ця властивість зумовлена на-
явністю у вірусів білка гемаглютиніну, за рахунок якого вони адсор-
буються на поверхні еритроцитів. Один віріон приєднується одноча-
сно до двох еритроцитів, і вони склеюються у вигляді пластівців, 
видимих неозброєним оком. РГА використовується для індикації в 
курячих ембріонах гемаглютинувальних вірусів (грипу ссавців і 
птахів, ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту птиці, параг-
рипу-3 ВРХ, чуми м’ясоїдних та ін.). Особливо цінна ця реакція при 
виявленні вірусів, які розмножуються в курячих ембріонах, але не 

 
Рис. 75. Дрібновузликові (а) та некротично-осередкові (б) ураження ХАО 
курячих ембріонів, заражених вірусом інфекційного ларинготрахеїту пти-

ці (Н.В. Ліхачов та ін., 1973) 

 
Рис. 76. Пустули (бляшки) на ХАО 
курячого ембріона, зараженого  

вірусом хвороби Марека  
(В.М. Сюрін та ін., 1998) 

 

 
а                                  б 

Рис. 77. Курячі ембріони 16-денного 
віку (В.М. Сюрін та ін., 1998):  

а — незаражений; б — заражений віру-
сом інфекційного бронхіту птиці  
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спричинюють жодних змін (наприклад, віруси грипу коней, параг-
рипу-3 ВРХ, слабовірулентні штами вірусу ньюкаслської хвороби). 
Для постановки РГА на склі змішують краплю ембріональної ріди-
ни (алантоїсної або амніотичної) з краплею 5%-ї суспензії еритроци-
тів певного виду. За наявності гемаглютинувального вірусу через 
5 – 10 хв випадають пластівці склеєних еритроцитів. 

ВИДІЛЕННЯ ВІРУСІВ У КУЛЬТУРАХ КЛІТИН 
Найдосконалішою моделлю для виділення вірусів із патоло-

гічного матеріалу є культура клітин. Вона знімає видові обмеження 
культивування вірусів, оскільки in vitro можна вирощувати будь-які 
клітини різних видів тварин. Немає єдиної клітинної культури, яка 
була б придатною для виділення будь-якого вірусу. Тому в лабора-
торній діагностиці зазвичай застосовують кілька видів культур 
залежно від того, який вірус передбачається виділити. 

У вірусологічній практиці найчастіше використовують одноша-
рову (моношарову) культуру клітин. Це клітини in vitro, одер-
жані в результаті диспергування тканин, які прикріплюються до 
субстрату і розмножуються, утворюючи моношар (на склі пробірок, 
флаконів, матраців). Одношарові культури клітин поділяються на 
первинні, субкультури, перещеплювані й диплоїдні. 

Первинні (або первинно-трипсинізовані) культури клі-
тин одержують з органів і тканин, що взяті безпосередньо з органі-
зму. Для отримання первинної культури клітин можна використо-
вувати різноманітні тканини, як ембріонів, так і дорослих тварин. 
Вибір клітин для культивування визначається їхньою чутливістю 
до того чи іншого вірусу. Прямої залежності між сприйнятливістю 
тварин in vivo і чутливістю клітин їхніх тканин in vitro до вірусів не 
спостерігається. Разом з тим, адаптація вірусів до первинної куль-
тури проходить успішніше, якщо вона одержана з органів тварини, 
природно сприйнятливої до певного вірусу. Краще культивуються in 
vitro клітини ембріональних тканин, а також тварин раннього віку, 
оскільки вони мають вищу потенцію росту. 

Для отримання первинної культури клітин від здорової твари-
ни не пізніше 2 – 3 год після забою беруть відповідні органи або 
тканини, наприклад, нирки, сім’яники, легені, шкіру. Подрібнюють 
ножицями на шматочки розміром 2 – 5 мм, промивають кілька разів 
розчином Хенкса до одержання прозорої рідини й обробляють про-
теолітичним ферментом, найчастіше 0,25%-м розчином трипсину, 
для дезагрегації тканини. Трипсинізацію проводять на магнітній 
мішалці дробно за температури +37 °С 3 – 5 разів по 5 – 30 хв (за-
лежно від виду тканини до повного її виснаження) або за +4…+6 °С 
12 – 16 год. Фермент руйнує міжклітинні речовини, і тканина дис-
пергується на окремі клітини. Трипсин із клітинами, що відділили-
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ся, зливають у центрифужні пробірки, дію ферменту при методі теп-
лої трипсинізації припиняють охолодженням або додаванням 2 – 4 % 
сироватки крові ВРХ і центрифугують при 1000 об/хв 10 – 15 хв. 
Трипсин видаляють, осад клітин розводять невеликою кількістю 
ростового середовища (середовище 199, середовище Ігла або 0,5%-й 
гідролізат лактоальбуміну з додаванням 2 – 10 % сироватки крові 
ВРХ), фільтрують через 2 – 3 шари марлі. Після підрахунку кілько-
сті клітин у камері Горяєва* суспензію розводять ростовим середо-
вищем до оптимальної посівної концентрації (200 – 500 тис. клітин 
у 1 см3), розливають по пробірках (по 1 см3) або матрацах (10 – 15 % 
від об’єму), вміщують у термостат при +37 °С. 

У своєму розвитку культура клітин проходить три фази. Перша 
фаза — адаптації, триває 2 – 24 год і характеризується адгезією 
клітин, тобто прикріпленням їх до скла. Друга фаза — логарифміч-
ного росту, супроводжується поділом клітин, які поступово покри-
вають поверхню скла. Третя фаза — стаціонарна, характеризується 
формуванням через 3 – 5 діб моношару внаслідок контактної інгі-
біції клітин, тобто припинення їхнього поділу при контакті (рис. 78, 
79). Швидкість утворення моношару на склі залежить від виду тка-
нини, віку тварини, якості живильного середовища, посівної конце-
нтрації клітин та інших факторів. Після сформування моношару 
ростове середовище змінюють на підтримувальне (без сироватки 

                                                      
* Підрахунок кількості клітин у камері Горяєва: до 1 см3 суспензії клітин дода-

ють 1 см3 0,1%-го розчину кристалвіолету (на 0,1 н розчині лимонної кислоти), пере-
мішують, заповнюють камеру Горяєва і підраховують у двох камерах нефарбовані 
клітини з чіткими контурами та ядрами. Кількість клітин у 1 см3 суспензії (Х) визна-
чають за формулою: 

2 1000
0,9

AX ⋅ ⋅=  
де А — середня кількість клітин в одній камері; 2 — коефіцієнт розведення суспензії; 
1000 — кількість мм3 у 1 см3; 0,9 — об’єм камери Горяєва в мм3. 
 

 
Рис. 78. Первинні культури клітин сім’яників теляти (а) і легень ембріона 

вівці (б) (М.І. Троценко та ін. 1989) 
 



Лабораторна діагностика вірусних хвороб 

 303

крові ВРХ). Моношар зберігає життєздатність упродовж 1 – 3 тижнів 
(при періодичній зміні середовища, яке забруднюється продуктами 
метаболізму клітин). З часом клітини старіють, і настає їхня неспе-
цифічна дегенерація: вони округлюються, відриваються від скла і 
гинуть. 

Первинні культури не мають багатьох клітин, які присутні у ви-
хідній тканині, оскільки не всі клітини здатні прикріпитися до суб-
страту і вижити в умовах in vitro. Однак клітини первинних куль-
тур гетерогенні, й у них найповніше представлені типи клітин тієї 
тканини, звідки вони одержані. Первинні культури високочутливі 
до вірусів, онкогенно безпечні. Недоліком їх є значна трудомісткість 
одержання, а також можливість контамінації латентними вірусами 
і мікоплазмами, що персистують в організмі тварин, тканини яких 
використовують для трипсинізації. 

Субкультури (або вторинні культури клітин) одержують із 
первинних, вирощених у матрацах, після формування моношару. 
Клітини знімають зі скла 0,25%-м розчином трипсину або 0,02%-м 
розчином версену (експозиція 15 – 30 хв при +37 °С до появи пер-
ших ознак відшарування клітин), ресуспендують у ростовому живи-
льному середовищі до посівної концентрації й пересівають у матра-
ци або пробірки. Через 2 – 3 доби формується моношар вторинної 
культури клітин (рис. 80). 

За чутливістю до вірусів субкультури не відрізняються від пер-
винних. Проте при субкультивуванні кількість клітин збільшується 
у 2 – 2,5 рази. Крім того, з’являється можливість виявити контамі-
націю клітин вірусами і мікоплазмами, а також отримати однорід-
нішу популяцію клітин. Субкультури можна одержати при 2 – 5 пе-
ресівах, зрідка — до 8 – 10. Наступні пасажі призводять до зміни 
морфології клітин та їхньої загибелі. Якщо клітинні культури 
пройшли понад 10 пасажів, вони перебувають на стадії переходу до 
диплоїдних або перещеплюваних. 

 
Рис. 79. Первинна культура  

клітин нирок свині  
(В.М. Сюрін та ін., 1984) 

 

Рис. 80. Субкультура фібробластів 
курячого ембріона  

(В.М. Сюрін та ін., 1984) 
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Перещеплювані культури клітин (син.: стабільні, або по-
стійні, клітинні лінії) одержують із первинних шляхом трива-
лих пересівів (не менш як 70 разів із триденними інтервалами). Та-
кі клітини, як правило, мають змінений каріотип порівняно з вихі-
дною культурою (гетероплоїдний набір хромосом), необмежений 
строк життя, і багато з них виявляють онкогенні властивості. 

Одержання перещеплюваних культур клітин — досить рідкісне 
явище. Перещеплювані клітинні лінії вдається отримати з популяції 
клітин первинних культур, які мають підвищену активність росту і 
розмноження. Відносно причин появи перещеплюваних клітин існу-
ють різні точки зору. Зокрема, вважають, що такі клітини з’являються 
в результаті мутацій або активізації клітинних онкогенів. 

Перещеплювані культури клітин можна одержати як із норма-
льних, так і пухлинних тканин тварин і людини. Серед них широко 
застосовуються такі клітинні лінії, як HeLa (з карциноми шийки 
матки жінки), Нер-2 (з карциноми гортані людини), КВ (з карци-

номи ротової порожнини 
людини), L (з підшкірної 
сполучної тканини миші), 
ВНК-21 (з нирки сирійсь-
кого хом’яка), Vero (з нир-
ки африканської зеленої 
мавпи) та багато інших 
(рис. 81). 

Перещеплювані куль-
тури клітин мають переваги 
порівняно з первинними. 
Їхнє застосування вирішує 
проблему сировини, виклю-
чає потребу постійного по-
стачання свіжими ткани-
нами. Перещеплювані 
культури складаються з 
відносно однорідних клітин 
(епітеліоїдних, фібробласто-
їдних), що забезпечує стан-
дартні умови репродукції 
вірусів. Окрім того, при пе-
ресівах з’являється можли-
вість виявити контамінацію 
культури вірусами і мікоп-
лазмами. Проте перещеп-
лювані культури мають се-
рйозний недолік: схильність 
до малігнізації, тобто зло-
якісного переродження.  

 
Рис. 81. Перещеплювані культури клітин L 

(а), Hela (б) і КВ (в) (Г. Штарке та ін., 1970) 
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Диплоїдні культури клітин (син.: диплоїдні клітинні лі-
нії) — це морфологічно однорідні популяції клітин, стабілізовані в 
процесі культивування in vitro, які мають обмежений строк життя, 
характеризуються трьома фазами росту, зберігають каріотип, влас-
тивий вихідній тканині, вільні від контамінантів і не виявляють 
онкогенної активності при трансплантації хом’ячкам. 

Диплоїдні культури клітин отримані з різних тканин ембріона 
людини (легені, нирки, серце, шкірно-м’язова тканина та ін.) і тва-
рин (нирки ембріонів корів, овець, свиней; нирки телят, ягнят, поро-
сят; шкіра, тимус, селезінка, кістковий мозок і лімфатичні вузли кро-
лів і морських свинок та ін.). Одержання диплоїдної культури клі-
тин проходить у три етапи: 1) виготовлення посівного пулу клітин і 
заморожування його основної частини; 2) контроль диплоїдності; 
3) нагромадження диплоїдних клітин безпосередньо для розмножен-
ня вірусів. Строк життя диплоїдної культури клітин обмежений — 
40 – 60 пасажів. Далі поступово настає дегенерація клітин. 

Диплоїдні культури мають переваги порівняно з первинними й 
перещеплюваними. Вони стерильні щодо вірусних контамінантів і 
мікоплазм, позбавлені онкогенної активності, здатні роками збері-
гатися в замороженому стані. Тому диплоїдні культури клітин є оп-
тимальною системою для культивування вірусів. 

Для виділення вірусів, які важко адаптуються до культур клітин, 
використовують метод співкультивування. Він полягає в одно-
часному культивуванні клітин трипсинізованої зараженої тканини і 
чутливих клітин моношарової культури (зокрема перещеплюваної). 
Цей метод застосовують при вивченні хронічних і повільних вірус-
них інфекцій. 

При латентних інфекціях нечасто вдається виділити вірус тради-
ційним шляхом зараження клітинних культур суспензією з патологіч-
ного матеріалу. У таких випадках застосовують метод культивуван-
ня уражених тканин: із дослідного матеріалу готують первинні ку-
льтури клітин, що призводить до демаскування латентного збудника. 

Для виділення вірусів використовують також органні культу-
ри. Це підтримання in vitro фрагментів органів і тканин при збе-
реженні їхньої структури та функції. Органні культури не здатні до 
розмноження. В органних культурах успішно вирощують шматочки 
слизових оболонок носа і трахеї, бронхів, легень, печінки, кишок, 
нирок та інших тканин. При вивченні респіраторних вірусних інфек-
цій широке застосування знайшов метод органного культивування 
носового, трахеального і бронхіального епітелію. При цьому шмато-
чки тканини розміром 1 – 3 мм вміщують у чашку Петрі, вносять 
живильне середовище (агар, зсіла плазма або синтетичне) в такій 
кількості, щоб фрагменти тканини знаходилися на його поверхні. 
Поживні речовини проникають в експлантат шляхом дифузії. Це 
створює умови для збереження органоспецифічної диференціації 
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експлантата при відсутності або помірному розростанні його тка-
нин. При цьому зберігається не тільки структура тканини, а й деякі 
функціональні особливості, наприклад, миготіння війок, яке при-
пиняється внаслідок репродукції вірусів. 

Розчини і живильні середовища для культури клітин. Ро-
бота з культурою клітин потребує абсолютної стерильності, ретель-
ної підготовки посуду, відповідних розчинів, живильних середовищ 
і високої якості води. 

Для виготовлення живильних середовищ і при різних маніпуля-
ціях із культурою клітин (відмивання тканини від кров’яних елемен-
тів, відмивання культури від ростового середовища, розведення ві-
русу) використовують збалансовані сольові розчини Хенкса та Ерла. 
Вони містять солі натрію, калію, магнію й кальцію, а також глюко-
зу, що забезпечує збереження рН, осмотичного тиску в клітинах і 
відповідну концентрацію потрібних неорганічних речовин. Для кон-
тролю рН до складу розчинів Хенкса та Ерла часто включають ін-
дикатор феноловий червоний (0,002 %). 

Диспергувальний 0,25%-й розчин трипсину застосовують для  
дезагрегації тканини на окремі клітини і для зняття клітин зі скла 
при пересіві. Диспергувальний 0,02%-й розчин версену (натрієва 
сіль етилендиамінтетраоцтової кислоти) використовують для зняття 
клітин зі скла. 

Для вирощування культури клітин широкого застосування на-
були синтетичні середовища 199 та Ігла. До складу середовища 
199 входить понад 60 компонентів: 20 амінокислот, 16 вітамінів, 
складові частини нуклеїнових кислот (пурини, піримідини), кофер-
менти, відновники, джерела ліпідів і вуглеводів, 7 мінеральних со-
лей, глюкоза. До складу середовища Ігла входить 13 амінокислот, 8 
вітамінів, 6 мінеральних солей, глюкоза. Крім того, використовують 
напівсинтетичні середовища, які є ферментативними гідролізата-
ми різних білкових речовин, найчастіше 0,5%-й розчин гідролізату 
лактоальбуміну (середовище ГЛА). 

До всіх живильних середовищ додають індикатор феноловий чер-
воний (0,002 %) для контролю рН. При нейтральному значенні рН 
колір середовища червоно-оранжевий. У міру закисання продукта-
ми метаболізму клітин рН середовища знижується, і воно поступово 
жовтіє, що є сигналом для його заміни. При зрушенні рН у лужний 
бік середовище стає малинового кольору з фіолетовим відтінком. 
Це, як правило, буває тоді, коли пробірки або матраци, де 
культивуються клітини, нещільно закриті гумовими пробками. 

Для знищення бактеріальної мікрофлори до живильних середо-
вищ і розчинів додають антибіотики: 100 ОД/см3 пеніциліну і 
100 мкг/см3 стрептоміцину. За потреби використовують ністатин 
50 ОД/см3 для пригнічення плісені. 

За призначенням живильні середовища поділяють на дві групи: 
ростові та підтримувальні. Ростові середовища застосовують у перші 
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дні культивування клітин; вони забезпечують життя і розмноження 
клітин. До складу ростових середовищ входить 2 – 10 % сироватки 
крові (частіше ВРХ), що містить фактори адгезії й росту, без яких 
клітини не зможуть прикріпитися до скла і ділитися. Підтриму-
вальні середовища не містять сироватки крові; вони забезпечують 
життєдіяльність клітин і використовуються після формування мо-
ношару та зараження культури клітин вірусом. 

Консервування культур клітин. Клітинні культури часто необ-
хідно законсервувати, щоб мати запас клітин із певною біологічною 
характеристикою. Це стосується насамперед диплоїдних і перещеп-
люваних клітинних ліній. На сьогоднішній день із тканин людини і 
тварин одержані тисячі клітинних ліній, які зберігаються в націо-
нальних банках клітинних культур різних країн. Так, Американська 
типова колекція культур (АТСС) має інформацію про походження 
близько 6000 ліній і штамів клітин понад 40 видів тварин. 

Найкращим методом консервування клітин є заморожування в 
рідкому азоті (–196 °С). При цьому клітини мають майже необмеже-
ний строк зберігання при повній відсутності ризику механічного по-
шкодження. Для консервування в рідкому азоті клітини знімають зі 
скла матраців трипсином або версеном і суспендують у живильному 
середовищі в концентрації 106 клітин на 1 см3. Як захисні речовини 
до середовища додають 10 – 40 % сироватки крові ВРХ і 10 % диме-
тилсульфоксиду або гліцерину. Суспензію розливають в ампули по 
3 см3, запаюють і витримують 1 – 2 год при 4 °С для контакту з кон-
сервантом. Потім клітини заморожують у суміші етилового спирту із 
сухим льодом до –70 °С, поступово знижуючи температуру, і вміщу-
ють на зберігання в посудини Дюара з рідким азотом. 

Життєздатність заморожених клітин відновлюють так. Ампулу 
вміщують у водяну баню з температурою 37 °С на 1 – 2 хв при лег-
кому струшуванні. Потім суспензію клітин виливають у матрац, до-
дають відповідну кількість ростового середовища і культивують у 
термостаті при 37 °С. Через добу змінюють середовище для вида-
лення консерванту. 

Транспортують культури клітин у матрацах із моношаром, які 
доверху заливають живильним середовищем із 5 % сироватки крові 
ВРХ. Можна транспортувати суспензію клітин при 4 °С. За сприят-
ливих умов, що виключають перегрівання або заморожування клі-
тин, 80 – 90 % їх зберігає життєздатність упродовж 7 – 8 діб.  

Індикація вірусів у культурі клітин. Методика зараження 
культури клітин проста. З пробірок або матраців із сформованим 
моношаром клітин зливають ростове середовище, культуру проми-
вають 1 – 2 рази розчином Хенкса. У пробірки вносять по 0,1 – 
0,2 см3 вірусовмісного матеріалу і залишають на 1 – 2 год за кімнат-
ної температури або при 37 °С для адсорбції вірусу на поверхні клі-
тин. Кожною пробою заражають по 4 – 10 пробірок із культурою клі-
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тин. У матраци вносять вірусовмісний матеріал у кількості 1 – 1,5 % 
від об’єму. Після контакту вірусовмісний матеріал видаляють і до-
дають підтримувальне середовище: в пробірки — по 1 см3, у матра-
ци — 10 – 15 % від об’єму.  

При виділенні вірусу з патологічного матеріалу деякі проби (на-
приклад, кал) можуть мати токсичну дію на клітини. Тому після 
адсорбції вірусу моношар клітин відмивають 1 – 2 рази розчином 
Хенкса (або живильним середовищем), а потім наливають підтри-
мувальне середовище. Пробірки і матраци ставлять у термостат при 
37 °С і щодня розглядають під малим збільшенням мікроскопа. 

Основною ознакою розмноження вірусу в культурі клітин є ци-
топатогенна дія (ЦПД), або цитопатичний ефект (ЦПЕ). Це 

 
Рис. 82. Первинна культура клітин сім’яників теляти 

(Н.В. Ліхачов та ін., 1973):  
а — незаражена; б — заражена вірусом нодулярного дерматиту ВРХ  

 

Рис. 83. Перещеплювана куль-
тура клітин МDВК, заражена 

аденовірусом ВРХ  
(В.М. Сюрін та ін., 1991) 

 
 
 

Рис. 84. Первинна культура клітин  
фібробластів курячого ембріона,  
заражена вірусом хвороби Ауєскі  

(В.М. Сюрін та ін., 1991) 
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будь-які морфологічні зміни клітин, які виникають унаслідок репро-
дукції вірусу (рис. 82, 83, 84). Розрізняють три основні форми ЦПД: 

1) округлення клітин — під дією вірусу клітини, що в нормі роз-
пластані на склі, втрачають зв’язки між собою, зморщуються, округ-
люються, відділяються від скла, переходять у культуральну рідину і 
гинуть; 

2) фрагментація клітин — під дією вірусу клітини розпадають-
ся на окремі фрагменти, відділяються від скла і переходять у куль-
туральну рідину у вигляді клітинного детриту; 

  3) утворення симпластів (син.: синцитії, полікаріоцити) — 
під дією вірусу плазматичні мембрани сусідніх клітин зливаються й 
утворюються гігантські багатоядерні клітини. 

ЦПД проявляється через 3 – 14 діб (залежно від виду вірусу і ти-
пу культури клітин) та оцінюється в плюсах: 

+ (25 %) — деструкція окремих клітин культури; 
++ (50 %) — деструкція половини клітин культури; 
+++ (75 %) — деструкція більшості клітин культури, утворення 

пустот у моношарі внаслідок відривання клітин від скла; 
++++ (100 %) — деструкція всіх клітин культури, на склі зали-

шаються невеликі осередки змінених клітин. 
Для одержання максимальної концентрації вірусу пробірки і мат-

раци із зараженою культурою клітин виймають із термостату на 
кінцевих стадіях ЦПД (3 – 4 плюси). 

Вірус, який розмножується в культурі клітин, нагромаджується 
поступово в культуральній рідині. Але частина вірусу може зали-
шатися в незруйнованих клітинах. Для звільнення клітинно-
зв’язаного вірусу клітини дезінтегрують 2 – 3-разовим заморожуван-
ням – відтаванням або ультразвуком. 

ЦПД вірусів потрібно відрізняти від неспецифічної дегенерації 
клітин, що спостерігається при старінні культури. Тому для контро-
лю залишають 4 – 6 пробірок із незараженою культурою, в яких 
лише змінюють середовище. Крім того, слід пам’ятати про дегене-
рацію клітин, зумовлену токсичною дією дослідного матеріалу. Для 
виключення цього в разі потреби проводять додатковий пасаж: ін-
фікованою культуральною рідиною заражають нові пробірки з 
культурою клітин. Якщо дегенерація була зумовлена токсичним 
фактором, то ЦПД у другому пасажі не проявляється. 

Характерним для ЦПД багатьох вірусів є утворення внутріш-
ньоклітинних тілець-включень. Для їхнього виявлення куль-
туру клітин вирощують на покривних скельцях у пробірках або пе-
ніцилінових флаконах, заражають дослідним матеріалом, інкубу-
ють при 37 °С (строки інкубації залежать від властивостей вірусу). 
Потім скельця виймають, промивають 0,9%-м розчином NaCl 
(рН = 7,0…7,2) або розчином Хенкса, підсушують фільтрувальним 
папером і фіксують певним методом. З цією метою найчастіше за-



Розділ 11 

 310

стосовують фіксатори Буена (10 – 15 хв), Карнуа (10 хв), Ценкера 
(20 – 30 хв) або метиловий спирт (15 хв). Фіксовані препарати фар-
бують гематоксилін-еозином: 

1) гематоксилін (Майєра, Ерліха або Карацці) — 5 – 15 хв, про-
мивають дистильованою водою; 

2) солянокислий спирт (100 см3 70%-го спирту + 2 – 3 краплі со-
ляної кислоти) — кілька секунд, промивають дистильованою водою; 

3) аміачна вода (200 см3 дистильованої води + 2 – 3 краплі аміа-
ку) — 1 – 2 хв; 

4) 0,1% водний розчин еозину — 0,5 – 1 хв, промивають дисти-
льованою водою, висушують фільтрувальним папером; 

5) спирти: 70%-й, 80%-й, 96%-й (1), 96%-й (2), 100%-й спирт-
ксилол (1 : 1), ксилол (1), ксилол (2) — по 1 хв (щоразу препарати 
висушують фільтрувальним папером); 

6) вміщення в бальзам. 
При фарбуванні гематоксилін-еозином ядра клітин забарвлю-

ються в синій колір, цитоплазма — в рожевий, а тільця-включен-
ня — в синій (базофільні) чи рожевий колір (ацидофільні, або еози-
нофільні), що залежить від властивостей вірусу. 

Тільця-включення можна виявити в культурі клітин методом 
простого флуорохромування. Препарати фіксують в ацетоні (10 – 
15 хв) або етиловому спирті (15 – 30 хв), фарбують 5 – 10 хв акриди-
новим оранжевим у розведенні 1 : 10 тис., промивають дистильова-
ною водою, висушують і досліджують у люмінесцентному мікроско-
пі. ДНК-вмісні тільця-включення дають гранулярне смарагдово-
зелене або жовто-зелене світіння, а РНК-вмісні — червоно-
оранжеве, демонстративно виділяючись на буро-сірому фоні клітин 
і загальному чорному фоні препарату. 

Деякі онкогенні віруси (зокрема саркоми Рауса) можуть спри-
чинити в культурі клітин ци-
топроліферативний (або 
трансформувальний) ефект. 
Він полягає в утворенні фокусів 
трансформації, що складаються 
зі скупчень кількох шарів окру-
глих клітин, які під впливом 
вірусу втратили властивість ко-
нтактної інгібіції й набули здат-
ності до безперервного поділу 
(рис. 85). 

Індикацію вірусів у культурі 
клітин можна провести за яви-
щем гемадсорбції. Це прикріп-
лення еритроцитів до поверхні 
клітин, заражених гемаглютину-

 
Рис. 85. Трансформувальний ефект 
вірусу саркоми Рауса в первинній 

культурі клітин фібробластів  
курячого ембріона  
(В.Д. Тімаков, 1985) 
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вальним вірусом (наприклад, грипу ссавців і птахів, парагрипу-3 ВРХ, 
ньюкаслської хвороби). Гемадсорбція виникає за рахунок вірусного 
білка гемаглютиніну, який модифікує клітинну плазматичну мембра-
ну, і вона стає спорідненою з рецепторами еритроцитів. Кожний вірус 
здатний спричинити гемадсорбцію еритроцитів того виду, який він 
аглютинує, причому гемадсорбція виявляється швидше, ніж ЦПД. 

Для постановки реакції гемадсорбції (РГАд) у 2 – 4 пробірки з ін-
фікованою культурою клітин через 3 – 5 діб після зараження вносять 
по 0,2 см3 0,4 – 0,5%-ї суспензії еритроцитів певного виду. Пробірки 
витримують у горизонтальному положенні 10 – 15 хв за кімнатної 
температури або 30 – 40 хв при +4 °С (залежно від виду вірусу), злег-
ка струшують і розглядають під малим збільшенням мікроскопа. Для 
контролю такі самі маніпуляції проводять із незараженою культурою 
клітин. Реакція вважається позитивною, якщо в пробірках з інфіко-
ваною культурою еритроцити прикріпилися до поверхні клітин, а в 
контрольних — гемадсорбції немає. Гемадсорбція буває дифузною, 
осередковою або тільки по периферії моношару у вигляді «намиста», 
що залежить від виду вірусу і культури клітин (рис. 86, 87). 

Бувають випадки, коли вірус не має гемаглютинувальних влас-
тивостей, але разом з тим проявляє гемадсорбцію. Це стосується, 
зокрема, вірусу африканської чуми свиней. Механізм гемадсорбції 
цього вірусу невідомий. Припускається наявність у вірусі гемадсор-
бівного антигену. 

Для індикації вірусів у культурі клітин можна застосовувати ме-
тод бляшок. Це обмежені осередки загиблих під дією вірусу клітин 
у суцільному моношарі культури. Для одержання бляшок культуру 
клітин, вирощену в матрацах, промивають розчином Хенкса і зара-
жають вірусом (у невисокій концентрації). Після контакту 1 – 2 год 
при +37 °С видаляють вірусовмісну рідину і вносять спеціальне 
агарове покриття, до складу якого входять такі компоненти: агар, 

Рис. 86. Гемадсорбція з еритроци-
тами морської свинки в первинній 
культурі клітин нирок теляти, за-
раженій вірусом парагрипу-3 ВРХ 

(Г. Штарке та ін., 1970) 
 

Рис. 87. Гемадсорбція з еритроци-
тами курки в первинній культурі 
клітин фібробластів курячого емб-
ріона, зараженій вірусом ньюкасл-
ської хвороби (І.І. Панікар, 1997) 
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розчин Ерла, сироватка крові ВРХ, натрію гідрокарбонат, антибіо-
тики та індикатор нейтральний червоний. Усі компоненти змішу-
ють у певному співвідношенні за температури +50…+55 °С. При 
нашаруванні на культуру середовище охолоджують до +37 °С. Через 
30 – 60 хв після застигання середовища матраци вміщують у термо-
стат при +37 °С, загорнувши у світлонепроникний матеріал, бо ін-
дикатор має фотодинамічний вплив на клітини і за доступу світла 
може інгібувати утворення бляшок. Інкубацію проводять клітинами 
догори. Спостерігають за появою бляшок упродовж 4 – 12 діб. 

За цей час адсорбований вірус проникає всередину клітин, про-
ходить повний цикл репродукції. Віріони потомства можуть уража-
ти лише сусідні клітини, оскільки культура вкрита агаровим 
середовищем, що обмежує поширення вірусу. Тому в суцільному мо-
ношарі живих клітин виникають осередки зруйнованих клітин як 
наслідок репродукції вірусу. Над живими клітинами середовище 
закисається продуктами метаболізму і стає червоно-рожевого 
кольору. Над осередками загиблих клітин середовище безбарвне. Це 
і є бляшки (рис. 88, 89). Кожна бляшка є результатом розмноження 
одного віріона, але за умови інфікування культури високими 
розведеннями вірусу, щоб виключити множинність зараження 
клітин. При високій концентрації вірусу бляшки зливаються. 

Час появи і морфологія бляшок залежать від виду і штаму віру-
су, типу культури клітин та умов культивування. Деякі віруси утво-
рюють бляшки без агарового покриття, що пов’язано з 
особливостями їхньої репродукції (наприклад, вірус хвороби Маре-
ка). 

Метод бляшок технічно складний для виконання, тому викорис-
товується в основному для титрування вірусів, а також із метою оде-
ржання генетично однорідних популяцій вірусів (клонів) при дослі-
дженні їхніх генетичних властивостей. 

 
Рис. 88. Бляшки в первинній культурі клітин фібробластів курячого  
ембріона, зараженій вірусами віспи корів (а) і вісповакцини (б)  

(Н.В. Ліхачов та ін., 1973) 
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Існують нецитопатогенні віруси, які розмножуються в культурі клі-
тин без прояву ЦПД. Для їхньої індикації використовують методи, які 
ґрунтуються на явищах інтерференції та екзальтації вірусів. 

Інтерференція — це здатність деяких вірусів пригнічувати 
репродукцію інших. На основі інтерференції можна виявити в куль-
турі клітин нецитопатогенні віруси шляхом спільного культивуван-
ня їх із цитопатогенними агентами, репродукцію яких вони галь-
мують. Так, якщо культуру клітин заразити спочатку 
нецитопатогенним вірусом чуми свиней, а потім вірусом ящуру, то 
ЦПД вірусу ящуру не проявляється внаслідок явища інтерференції. 
Або другий приклад: нецитопатогенні штами вірусу трансмісивного 
гастроентериту свиней гальмують розвиток ЦПД вірусу діареї ВРХ. 

Феномен екзальтації полягає в прояві ЦПД у культурі клітин, 
зараженій двома вірусами: один із них нецитопатогенний, а 
другий — цитопатогенний, але в цій культурі не розмножується. 
Наприклад, екзальтація вірусу ньюкаслської хвороби вірусом чуми 
свиней у культурі клітин сім’яників поросят (клітини, заражені не-
цитопатогенним вірусом чуми свиней, під дією вірусу ньюкаслської 
хвороби лізуються). Другий приклад: екзальтація вірусу ньюкасл-
ської хвороби в культурі клітин сім’яників телят у присутності не-
цитопатогенного штаму вірусу діареї ВРХ. 

Орієнтовним методом виявлення вірусів у культурі клітин є ко-
льорова проба. Вона полягає в тому, що в незаражених культурах 
під впливом продуктів метаболізму клітин середовище, яке містить 
індикатор феноловий червоний, закисається і стає жовтого кольору. У 
той час у заражених культурах клітини гинуть під дією вірусу, і сере-
довище зберігає червоний колір. Найчіткіші результати дають віруси 
з високою швидкістю репродукції при культивуванні їх у культурах, 
які повільно ростуть. Достовірність кольорової проби невисока, тому 
цей метод використовується у вірусологічній практиці нечасто. 

 
а                                                           б                               в 

Рис. 89. Бляшки в первинній культурі клітин нирок мавпи, зараженій ві-
русами поліомієліту (а), Коксакі (б) та ЕСНО (в) (Ш.С. Ніколау та ін., 1965) 
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Для індикації та ідентифікації вірусів у клітинах зараженої 
культури застосовують також ЕМ, РІФ та ІФА. 

ТИТРУВАННЯ ВІРУСІВ 
При виділенні вірусів виникає потреба кількісного визначення їх 

в одиниці об’єму вірусовмісного матеріалу, що важливо для наступ-
ної ідентифікації збудника. Віруси титрують за інфекційною та ге-
маглютинувальною активністю, відповідно визначають інфекцій-
ний і гемаглютинувальний титри. 

ТИТРУВАННЯ ВІРУСІВ ЗА ІНФЕКЦІЙНОЮ АКТИВНІСТЮ  
Оскільки чутливість біологічних систем до вірусів (навіть високо-

вірулентних штамів) коливається в широких межах, інфекційний 
титр у переважній більшості випадків можна визначити як статис-
тичну величину. За одиницю інфекційного титру прийнята 50%-ва 
ефективна доза — ЕД50. Це така доза вірусу, яка спричиняє ін-
фекційний ефект у 50 % заражених біологічних систем. Залежно від 
виду тест-об’єкта і форми прояву інфекційної дії вірусу ЕД50 назива-
ється по-різному в кожному конкретному випадку (табл. 5). 

Таблиця 5. Значення ЕД50 

Тест-об’єкти Інфекційна дія вірусу Назва ЕД50 

Загибель ЛД50 — 50%-ва летальна доза Лабораторні 
тварини Клінічні ознаки або патолого-

анатомічні зміни 
ІД50 — 50%-ва інфекційна доза 

Загибель ЕЛД50 — 50%-ва ембріональна 
летальна доза 

Курячі ембріо-
ни 

Патологоанатомічні зміни 
 

ЕІД50 — 50%-ва ембріональна 
інфекційна доза 

Культура клі-
тин 

Цитопатичний ефект ТЦД50 — 50%-ва тканинна ци-
топатична доза 

 
Для визначення ЕД50 готують ряд послідовних 10-разових розве-

день вірусу на 0,9%-му розчині NaCl, розчині Хенкса або середовищі 
для культури клітин (залежно від виду тест-об’єкта). У кінцевих 
розведеннях інфекційна дія вірусу не повинна проявлятися. Кож-
ним розведенням вірусу в однаковому об’ємі заражають однакову 
кількість чутливих тест-об’єктів (не менше 4). Спостерігають упро-
довж 5 – 12 діб, враховують результати дії вірусу (загибель, клінічні 
ознаки, патологоанатомічні зміни чи ЦПД). Розведення вірусу, яке 
зумовлює 50%-й інфекційний ефект, розраховують статистичними 
методами, найчастіше за методом Ріда і Менча або методом Кербе-
ра. Потім визначають, скільки ЕД50 містить такий самий об’єм не-
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розведеного вірусу і перераховують кількість ЕД50 на 1 см3 вірусо-
вмісного матеріалу, що і буде показником титру вірусу. 

Розрахунок ЕД50 за методом Ріда і Менча. Приклад: проти-
трувати вірус ньюкаслської хвороби на курячих ембріонах, заража-
ючи їх в алантоїсну порожнину в об’ємі по 0,2 см3 по 6 ембріонів на 
одне розведення вірусу; титр вірусу визначити в ЕЛД50. 

Метод Ріда і Менча ґрунтується на інтерполяції фактичних ре-
зультатів титрування й отриманні кумулятивних даних. Це дає 
змогу штучно збільшити кількість тест-об’єктів і відповідно зменши-
ти погрішність розрахунку ЕЛД50. Виходять із логічного припущен-
ня, що ембріон, який вижив при зараженні високою дозою вірусу, 
тим більше виживе від меншої дози. І навпаки, ембріон, що загинув 
від низької дози вірусу, тим більше загине від високої дози. 

Виходячи з таких міркувань, підсумовують фактичні дані (табл. 6). 
Спочатку одержують кумулятивні дані щодо ембріонів, які вижили, 
додаючи їхню кількість від більших доз вірусу до менших (↓).  

 

Таблиця 6. Титрування вірусів за методом Ріда і Менча 

Фактичні дані Кумулятивні дані 

Розведен-
ня вірусу Вижило ↓ Загинуло 

↑ Вижило Загинуло 

Відно-
шення 
загиблих 
до зара-
жених 

Відсоток 
леталь-
ноcті 

10–1 0 6 0 17 17 : 17 100 
10–2 1 5 1 11 11 : 12 91,7 
10–3 2 4 3 6 6 : 9 66,7 
10–4 4 2 7 2 2 : 9 22,2 
10–5 6 0 13 0 0 : 13 0 
10–6 6 0 19 0 0 : 19 0 

 
 
Від розведення вірусу 10–1 жоден ембріон не вижив, а від розве-

дення 10–2 вижив один. Ці цифри переписують у відповідну графу 
кумулятивних даних, оскільки нема що підсумовувати. Від розведен-
ня 10–3 фактично вижило 2 ембріони плюс 1, що вижив від більшої 
дози вірусу (10–2), разом буде 3. Від розведення 10–4 фактично вижило 
4 ембріони плюс 1 і 2, які вижили від більших доз (10–2 і 10–3), разом 
буде 7. Від розведення 10–5 фактично вижило 6 ембріонів плюс 1, 2, і 
4, які вижили від більших доз (10–2, 10–3 і 10–4), разом буде 13. А при 
розведенні 10–6, якщо скласти всі дані, отримаємо 19 ембріонів. 

Так само одержують кумулятивні дані щодо ембріонів, які заги-
нули, підсумовуючи їхню кількість від менших доз вірусу до біль-
ших (↑). Потім вираховують відсоток летальності для кожного роз-
ведення вірусу, користуючись отриманими кумулятивними даними. 
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Розведення вірусу, яке містить 1 ЕЛД50, визначають за формулою:  

50
50lgЕЛД lg lg ,bВ db a

−= − ×
−

 

де lg ЕЛД50 — ступінь розведення вірусу, що містить 1 ЕЛД50; В — 
розведення вірусу, яке дає ефект більший ніж 50 % (10–3); b — відсо-
ток, що відповідає розведенню В (66,7); а — відсоток, що відповідає 
розведенню, яке дає ефект менший ніж 50 % (22,2); d — коефіцієнт 
розведення вірусу (10). 

3
50

66,7 50lgЕЛД lg10 lg1066,7 22,2
− −= − × = −

−
  

16,73 1 3 0,37 3,37.44,5= − − × = − − = −  

Отже, 0,2 см3 вірусу, розведеного в 10–3,37 разів, містить 1 ЕЛД50. 
Тоді в 0,2 см3 нерозведеної вірусовмісної суспензії міститься 103,37 
ЕЛД50. Значить, титр вірусу становить: 

Т = 103,37 ЕЛД50/0,2 см3, або 5 • 103,37 ЕЛД50/см3, або, якщо переве-
сти в абсолютне число, 11720 ЛД50/см3. 

Розведення вірусу, яке містить 1 ЕЛД50, можна визначити іншим 
способом: 

66,7 50 16,750 lg 1 0,37.66,7 22,2 44,5
bX db a

−−= × = × = =
− −

 

Різниця між відсотками вище 50 % і 50 % становить 16,7, а різ-
ниця між відсотками вище 50 % і нижче 50 % — 44,5. Відношення 
16,7 : 44,5 показує, на яку величину відрізняється розведення вірусу 
10–3 від того, яке ми шукаємо, якщо його помножити на логарифм 
коефіцієнта розведення (lg10 = 1): 10–3–0,37 = 10–3,37. Далі визначають 
титр вірусу, як зазначено вище. 

Розрахунок ЕД50 за методом Кербера (в модифікації 
М.І. Троценка). Цей метод простіший, не потребує одержання ку-
мулятивних даних. Визначимо титр вірусу в ЕЛД50 для тих самих 
результатів, що й у попередньому прикладі, за формулою: 

50
lglgЕЛД lg lg ,2

d rD d n= + − Σ  
де lg ЕЛД50 — ступінь розведення вірусу, що містить 1 ЕЛД50; D — 
найвище розведення вірусу, яке дає 100%-й ефект (10–1); d — коефі-
цієнт розведення вірусу (10); n — кількість заражених тест-об’єктів 
на кожне розведення (6); r — кількість позитивно реагуючих тест-

об’єктів на кожне розведення; 
n
r

Σ  — сума відношень позитивно 

реагуючих тест-об’єктів до заражених для всіх розведень вірусу, які 
дають ефект від 0 до 100 %; 2 — постійний коефіцієнт. 
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( )−= + − × + + + + =1
50

lg10 0 2 4 5 6lgЕЛД lg10 lg102 6 6 6 6 6  
1 0,5 2,83 3,33.= − + − = −  

Отже, 0,2 см3 вірусу в розведенні 10–3,33 містить 1 ЕЛД50. Значить, 
титр вірусу становить: 

Т = 103,33 ЕЛД50/0,2 см3, або 5 • 103,33 ЕЛД50/см3, або в абсолютних 
цифрах — 10690 ЕЛД50/см3. 

Невелике розходження титру вірусу, розрахованого двома мето-
дами, виникло через відсутність їхньої абсолютної точності. 

Визначення інфекційного титру вірусів у БТО і ВТО. Інфек-
ційну активність вірусів можна оцінити за одиничним ефектом — 
появі в тест-об’єктів локальних уражень. Сюди належать два випад-
ки: утворення бляшок у культурі клітин і віспин на ХАО курячого 
ембріона. Відповідно інфекційний титр вірусів визначають у бляш-
котвірних одиницях (БТО*) і віспотвірних одиницях (ВТО)**. 

Для визначення інфекційного титру вірусу в БТО або ВТО пев-
ним розведенням вірусовмісного матеріалу в однаковому об’ємі за-
ражають кілька матраців із культурою клітин або курячих ембріо-
нів на ХАО. Через відповідний час підраховують кількість бляшок 
або віспин. Титр вірусу визначають за формулою: 

,nТ Va=  

де n — середнє арифметичне кількості бляшок на один матрац або 
віспин на один курячий ембріон; V — об’єм вірусу; а — розведення 
вірусу. 

Приклад. Визначити титр вірусу віспи курей у суспензії зі шма-
точків ураженої шкіри. Вірусовмісним матеріалом у розведенні 1:10 
заразили 4 курячі ембріони на ХАО в об’ємі по 0,2 см3. Через 6 діб 
інкубації зробили розтин курячих ембріонів і підрахували кількість 
віспин. Їх виявилося 9, 7, 10 і 14. 

9 7 10 14 40 10;4 4n + + += = =  
30,2 см ;V =  

1 :10 0,1;a = =  

= = = ΒΤΟ
⋅

310 10 500 /см .0,2 0,1 0,02Т  

Цей приклад титрування вірусів є спрощеним у тому розумінні, 
що не враховує випадків їхньої високої концентрації в матеріалі, 
                                                      

* 1 БТО — це доза вірусу, яка спричинює утворення однієї бляшки в культурі клі-
тин. 

** 1 ВТО — це доза вірусу, яка спричинює утворення однієї віспини на ХАО куря-
чого ембріона. 
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при якій бляшки в культурі клітин або віспини на ХАО курячого 
ембріона можуть зливатися й їх неможливо підрахувати. Підрахун-
ку піддаються бляшки і віспини, якщо їхня кількість не перевищує 
50 на матрац або на ХАО. Щоб уникнути злиття фокусних уражень, 
готують десятиразові розведення вірусу і кожним розведенням в 
однаковій дозі заражають однакову кількість матраців із культурою 
клітин або курячих ембріонів. Титр вірусу вираховують за форму-
лою, яка подібна до попередньої, тільки дещо ускладнена: 

+ + + +
=

+ + + +
1 2 3
1 2 3

... .( ... )
n

n

n n n nТ V a a a a  

Визначення інфекційної активності вірусу за бляшкоутворенням 
є достовірним методом, на один-два порядки чутливішим від титру-
вання за цитопатичним ефектом. Проте він зустрічає технічні труд-
нощі, пов’язані з одержанням бляшок. Що стосується віспин, то ви-
користання їх для титрування вірусів обмежується досить нечис-
ленною групою вірусів, здатних утворювати некротичні осередки на 
ХАО курячого ембріона. 

ТИТРУВАННЯ ВІРУСІВ  
ЗА ГЕМАГЛЮТИНУВАЛЬНОЮ АКТИВНІСТЮ 

Гемаглютинація — це здатність вірусів склеювати еритроцити за 
рахунок білка гемаглютиніну, який знаходиться в капсидній або су-
перкапсидній оболонці віріонів (залежно від складності їхньої органі-
зації). Механізм гемаглютинації полягає в адсорбції віріонів на пове-
рхні еритроцитів і утворені «містків» між ними, внаслідок чого ерит-
роцити склеюються й осідають на дно пробірки або лунки планшета у 
вигляді «парасольки». Неаглютиновані еритроцити осідають у вигля-
ді «ґудзика» (рис. 90, 91). Процес гемаглютинації може бути оборот-
ним. Віруси, що адсорбувалися на еритроцитах, можуть звільнитися з 
їхньої поверхні під дією вірусного ферменту нейрамінідази.  

Кожний гемаглютинувальний вірус здатний склеювати еритро-
цити тварин певних 
видів, при відповід-
ній температурі і рН  
середовища (табл. 7). 
РГА дає змогу швид-
ко виявити гемаглю-
тинувальні віруси в 
патологічному мате-
ріалі від хворих тва-
рин і заражених ла-
бораторних тварин, в 
алантоїсній і амніо-

 
1                          2                          3 

Рис. 90. Схема РГА (М.І. Троценко та ін., 1989): 
1 — еритроцити; 2 — віріони вірусу; 3 — аглютинація 

еритроцитів 
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тичній рідинах курячих 
ембріонів і в культураль-
ній рідині. 

У РГА визначають ге-
маглютинувальний титр 
вірусу. Для цього готують 
дворазові розведення віру-
су на 0,9%-му розчині NaCI в однаковому об’ємі (0,5 см3, 0,2 см3, 
0,1 см3, 0,05 см3 або 0,025 см3). До кожного розведення вірусу дода-
ють однаковий об’єм 1%-ї суспензії еритроцитів* певного виду. В 
останню лунку вірус не вносять, а залишають для контролю еритро-
цитів на спонтанну гемаглютинацію. Планшети струшують і витри-
мують певний час при відповідній температурі (+4 °С, +18 – 22 °С 
або +37 °С) залежно від виду вірусу. Найчастіше експозиція стано-
вить 60 хв за кімнатної температури. Результати реакції оцінюють у 
плюсах після повного осідання еритроцитів у контрольній лунці 
(рис. 91): 

+++ — всі еритроцити аглютиновані й утворюють суцільний шар 
(«парасольку»); 

++   — більшість еритроцитів аглютинована й утворює «пара-
сольку», по краях якої відмічається тонке кільце з неаглю-
тинованих еритроцитів; 

+     — більшість еритроцитів не аглютинована та утворює осад у 
вигляді «ґудзика», по краях якого є незначна «парасоль-
ка»; 

–     — всі еритроцити не аглютиновані й осіли у вигляді «ґудзи-
ка» з рівними краями. 

Таблиця 7. Гемаглютинувальні властивості вірусів тварин 

Вірус Еритроцити Темпера-
тура, °С рН 

Поксвіруси 
Вірус віспи корів Курки 37 6,0 – 8,0 
Вірус віспи кролів Курки 37 6,0 – 8,0 
Вірус віспи птиці Курки 37 7,2 – 7,4 
Вірус вісповакцини  Курки 37 6,0 – 8,0 
Вірус контагіозної екти-
ми овець і кіз 

Курки 37 6,0 – 8,0 

Герпесвіруси 
Вірус інфекційного ри-
нотрахеїту ВРХ 

Миші, щура, хом’яка, морської 
свинки, людини 0 групи)* 

4  7,2 

Вірус ринопневмонії 
коней 

Коня, морської свинки 4; 37 7,2 

Вірус чуми качок Курки, качки, коня, барана 4 7,2 

                                                      
* Для постановки РГА використовують також 0,5%-ву суспензію еритроцитів. 

  
+++                  ++                  +                  – 
Рис. 91. Оцінка результатів РГА 
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Продовження табл. 7 

Вірус Еритроцити Темпера-
тура, °С рН 

Аденовіруси 
Аденовірус ВРХ Миші, щура, хом’яка, морської 

свинки, корови, вівці, кози 
4; 18 – 22; 

37 
7,2 – 7,4 

Аденовірус овець і кіз  Миші, щура 4 7,2 
Аденовірус свиней Миші, щура, морської свинки, 

мавпи, людини (0 групи) 
4; 37 7,2 

Аденовірус коней Щура, кроля, коня, корови, 
вівці, людини (0 групи) 

4  7,2 

Вірус інфекційного гепа-
титу собак 

Щура, морської свинки, півня, 
людини (0 групи) 

18 – 22 6,5 – 7,5 

Аденовіруси птиці 
(CELO GAL) 

Щура 37 7,2 

Вірус синдрому знижен-
ня несучості 

Курки, качки, гуски, голуба, 
пави, людини (0 групи) 

4; 18 – 22; 
37 

7,2 

Папіломавіруси 
Вірус папіломи ВРХ Миші 4 – 12 6,8 – 8,4 

Парвовіруси 
Парвовірус ВРХ Коня, барана, кози, собаки, 

морської свинки, хом’яка, ка-
чки, гуски, людини (0 групи) 

4 5,0 – 8,0 

Парвовірус собак Свині, кота, мавпи 4; 18 – 22  5,8 – 8,2 
Парвовірус свиней Морської свинки, миші, щура, 

кота, мавпи, курчати, людини 
(0 групи) 

4 7,2 

Парвовірус котів Свині 4  6,8 
Вірус ентериту норок Свині, кота, барана, корови, 

норки, лисиці, курки 
4 6,5 – 6,8 

Параміксовіруси 
Вірус парагрипу-3 ВРХ Морської свинки, кроля, миші, 

корови, вівці, кози, свині, буй-
вола, мавпи, голуба, гуски, 
індика 

4; 18 – 22; 
37 

5,7 – 7,2 

Вірус чуми ВРХ Мавпи, кроля, морської свин-
ки, миші, щура** 

18 – 22 7,2 

Вірус чуми м’ясоїдних Курки, морської свинки 18 – 22 7,0 
Вірус синдрому «блакит-
не око» свиней 

Морської свинки, кроля, миші, 
щура, хом’яка, корови, кози, 
свині, коня, кота, собаки, кур-
чати, людини (0, А, В і АВ 
груп) 

37 7,2 

Вірус Сендай Морської свинки, кроля, миші, 
щура, хом’яка, корови, барана, 
свині, курки, голуба, мавпи, 
людини (0 групи) 

18 – 22; 37  7,2 

Вірус ньюкаслської хво-
роби 

Курки, голуба, індика, морсь-
кої свинки, миші, корови, вів-
ці, кози, свині, коня, людини 
(0 групи) 

18 – 22 7,2 

Параміксовіруси птиці Курки, качки, морської свин-
ки, миші, щура, корови 

18 – 22 7,2 
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Продовження табл. 7 

Вірус Еритроцити Темпера-
тура, °С рН 

Рабдовіруси 
Вірус везикулярного 
стоматиту 

Гуски 4 5,8 

Вірус сказу Гуски, курки, мавпи, морської 
свинки, щура, вівці, людини 
(0 групи) 

0 – 4 6,2 – 6,4 

Ортоміксовіруси 
Вірус грипу свиней Курки, качки, галки, тхора, 

морської свинки, щура, соба-
ки, їжака, людини (0 групи) 

18 – 22 7,2 

Вірус грипу коней Курки, качки, гуски, голуба, 
морської свинки, щура, миші, 
хом’яка, кроля, кота, собаки, 
корови, вівці, свині, коня, 
людини (0 групи) 

18 – 22 7,2 

Вірус грипу птиці Курки, морської свинки, кро-
ля, коня, вівці, людини (0 
групи) 

18 – 22 7,2 

Вірус грипу качок Курки, качки, гуски, голуба, 
морської свинки, кроля, ми-
ші, щура, корови, вівці, свині, 
коня, кота, людини (0 групи) 

18 – 22 7,2 

Буньявіруси 
Вірус лихоманки долини 
Ріфт 

Курчати, миші, морської сви-
нки, людини (А групи ) 

25 6,5 

Тогавіруси 
Віруси енцефаломієлітів 
коней (західного, східно-
го і венесуельського) 

Курчати, гуски 4; 18 – 22; 
37 

5,8 – 6,2 

Флавівіруси 
Вірус японського енце-
фаліту 

Курчати, півня, гуски, голуба, 
барана, морської свинки, 
кроля 

18 – 22 6,0 – 6,5 

Вірус менінгоенцефаліту 
індиків 

Гуски 18 – 22 6,2 – 6,4 

Коронавіруси 
Коронавірус ВРХ Миші, щура, хом’яка 18 – 22 7,2 
Вірус інфекційного гаст-
роентериту свиней 

Курчати, морської свинки, 
корови 

4 7,2 

Гемаглютинувальнийві-
рус енцефаломієліту 
свиней 

Морської свинки, щура, кота, 
курки 

4 7,2 

Вірус інфекційного бро-
нхіту птиці 

Курки*** 18 – 22; 37  7,2 

Пікорнавіруси 
Ентеровіруси ВРХ Щура, морської свинки, мав-

пи, корови, вівці, коня 
4 7,2 

Вірус енцефаломіокар-
диту 

Морської свинки, щура, коня, 
барана, собаки 

4; 18 – 22  8,0 
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Закінчення табл. 7 

Вірус Еритроцити Температу-
ра, °С рН 

Каліцивіруси 
Вірус геморагічної хво-
роби кролів 

Вівці, птиці, людини (0 групи) 18 – 22  7,2 

Ретровіруси 
Вірус лейкозу ВРХ Миші 4 6,0 
Вірус інфекційної анемії 
коней 

Морської свинки 4; 18 – 22; 37 5,5 – 7,5 

Реовіруси 
Реовірус ВРХ Корови, людини (0, А, В і АВ 

груп) 
4; 18 – 22; 37 7,2 

Ротавірус ВРХ Морської свинки, людини (0 
групи) 

37 7,2 – 7,4 

Ротавірус свиней Морської свинки, свині, люди-
ни (0, А і В груп) 

4 7,2 

Вірус інфекційної ката-
ральної гарячки овець 

Вівці, кроля, гуски, людини 
(0 групи) 

4; 18 – 22; 37 6,0 – 9,0 

Вірус африканської чуми 
коней 

Коня 37 6,4 

* Гемаглютинація відбувається після попередньої концентрації вірусу ПЕГ-6000 
або ультрацентрифугуванням. 

** Гемаглютинація відбувається після попереднього екстрагування гемаглютині-
ну з інфікованої культури клітин і концентрації у 20 разів діалізом. 

*** Гемаглютинація відбувається після попередньої обробки вірусу трипсином 
або фосфоліпазою С. 

 
За одну гемаглютинувальну одиницю (1 ГАО) беруть найбіль-

ше розведення вірусу, яке спричинює чітко виражену гемаглютина-
цію (не менше ніж на 2 плюси). Кількість ГАО в нерозведеному ві-
русовмісному матеріалі виражає титр вірусу. Показником гемаглю-
тинувального титру вірусу є число, обернено пропорціональне його 
розведенню. Наприклад, якщо 1 ГАО міститься в розведенні вірусу 
1 : 128, то його титр становить 128 ГАО. При позначенні гемаглюти-
нувального титру об’єм вірусовмісного матеріалу можна не вказува-
ти, оскільки об’єм титрування не має істотного впливу на результа-
ти РГА (завжди змішують однакові об’єми вірусу та 1%-ї суспензії 
еритроцитів). 

СЕРОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ 
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СЕРОЛОГІЧНИХ РЕАКЦІЙ 

В основі серологічних реакцій лежить специфічна взаємодія ан-
тигенів (вірусних білків) та антитіл. Серологічні реакції мають дуже 
важливе значення в лабораторній діагностиці вірусних хвороб тва-
рин. Вони використовуються: 
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1) для експрес-діагностики — швидкого виявлення вірусних ан-
тигенів безпосередньо в патологічному матеріалі від хворих і загиб-
лих тварин; 

2) для ідентифікації вірусу, виділеного на лабораторних твари-
нах, курячих ембріонах або в культурах клітин; 

3) для серологічної (ретроспективної) діагностики — встанов-
лення зростання титру антитіл у парних сироватках крові тварин-
реконвалесцентів. 

У вірусологічній практиці застосовують такі серологічні реакції: 
реакція нейтралізації (РН), реакція затримки гемаглютинації 
(РЗГА), реакція непрямої гемаглютинації (РНГА), реакція затрим-
ки непрямої гемаглютинації (РЗНГА), реакція аглютинації латексу 
(РАЛ), реакція затримки гемадсорбції (РЗГАд), реакція нейтралі-
зації гемадсорбції (РНГАд), реакція зв’язування комплементу 
(РЗК), реакція радіального гемолізу (РРГ), реакція дифузійної 
преципітації (РДП), реакція радіальної імунодифузії (РРІД), зу-
стрічний імуноелектрофорез (ЗІЕФ), реакція імунофлуоресценції 
(РІФ), імуноферментний аналіз (ІФА), радіоімунний аналіз (РІА). 
Вибір серологічної реакції для ідентифікації вірусу або антитіл ви-
значається в основному властивостями самого вірусу, а також мож-
ливостями лабораторії та кваліфікацією персоналу. Кожна сероло-
гічна реакція має свої позитивні й негативні сторони. 

Для швидкого виявлення вірусних антигенів у патологічному ма-
теріалі використовують РІФ, ІФА, РІА, РЗК, РДП, РРІД, ЗІЕФ, РГА і 
РЗГА, РНГА, РЗНГА і РАЛ. Для серологічної ідентифікації виділе-
них на лабораторних об’єктах вірусів застосовують РЗГА, якщо вірус 
проявив гемаглютинувальні властивості. Якщо вірус виділяли в 
культурі клітин і він виявив гемадсорбівні властивості, тоді іденти-
фікують його у РЗГАд і РНГАд. При відсутності гемаглютинувальних 
і гемадсорбівних властивостей ідентифікацію вірусу проводять у РН у 
тій біологічний системі, на якій він був виділений. Якщо вірус неци-
топатогенний, тоді надійним методом ідентифікації його в культурі 
клітин є РІФ. Окрім того, для ідентифікації виділеного вірусу вико-
ристовують РЗК, РДП, РРІД, ЗІЕФ, РНГА, РЗНГА, ІФА, РІА. 

Для виявлення і титрування антитіл застосовують усі вище-
названі серологічні реакції. Треба мати на увазі, що в сироватках 
крові, окрім антитіл, завжди містяться вірусні інгібітори (термола-
більні й термостабільні), які можуть імітувати позитивний резуль-
тат реакції та призвести до діагностичної помилки. Тому перед по-
становкою реакції їх потрібно інактивувати. Від термолабільних 
інгібіторів сироватки звільняють шляхом прогрівання впродовж 
30 хв при +56…+60 °С. Для видалення термостабільних інгібіторів 
застосовують різні методи обробки сироваток залежно від виду тва-
рини, від якої одержана сироватка, і вірусу, що використовується як 
антиген у серологічній реакції (обробка сироваток каоліном, бенто-
нітом, активованим вугіллям, калію перйодатом, риванолом, вугле-
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кислим газом, трипсином, папаїном, трихлороцтовою кислотою, 
ефіром, хлороформом, фільтратом холерного вібріона). 

При дослідженні сироваток у таких серологічних реакціях, як 
РЗГА, РНГА, РЗНГА і РРГ, треба враховувати наявність сироватко-
вих неспецифічних аглютинінів проти еритроцитів тварин. Для 
видалення цих аглютинінів дослідну сироватку обробляють еритро-
цитами тварин того виду, які будуть використані в реакції. 

При постановці РЗК і РРГ треба враховувати антикомплемен-
тарну активність сироваток, тобто здатність зв’язувати компле-
мент і таким чином перешкоджати гемолізу еритроцитів. Для по-
збавлення сироваток антикомплементарних властивостей їх оброб-
ляють комплементом морської свинки, ембріональною сироваткою, 
вуглекислим газом та ін. 

Для постановки серологічних реакцій біологічна промисловість 
випускає набори діагностикумів, які складаються з антигенів і си-
роваток та розраховані на проведення комплексних досліджень: 
експрес-діагностики, ідентифікації виділених вірусів і ретроспекти-
вної діагностики. Технологія виготовлення та контроль діагности-
кумів (на стерильність, активність і специфічність) здійснюється на 
біофабриках згідно діючих інструкцій. На кожний діагностикум за-
тверджена настанова щодо його практичного використання в умо-
вах лабораторії. Ряд діагностичних наборів готується експеримен-
тальними серіями в науково-дослідних закладах. У даний час лабо-
раторії використовують діагностичні набори для діагностики бага-
тьох вірусних інфекцій тварин, зокрема сказу, ящуру, лейкозу ВРХ, 
інфекційного ринотрахеїту ВРХ, аденовірусної інфекції ВРХ, вірус-
ної діареї ВРХ, парагрипу-3 ВРХ, респіраторно-синцитіальної інфе-
кції ВРХ, хвороби Тешена, інфекційної анемії коней, грипу коней, 
алеутської хвороби норок, грипу птиці, ньюкаслської хвороби, інфе-
кційного бронхіту птиці, лейкозу птиці. 

РЕАКЦІЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ (РН) 
Реакція нейтралізації (РН) (син.: реакція біологічної 

нейтралізації — РБН) ґрунтується на властивості антитіл блоку-
вати інфекційну активність вірусу, тобто його здатність репродуку-
ватися в чутливих біологічних системах. Вірусонейтралізуюча дія 
антитіл полягає в їхній взаємодії з прикріпними білками віріона, 
відповідальними за його адсорбцію на клітині.  

РН ставлять на лабораторних тваринах (найчастіше новонаро-
джених білих мишенятах), курячих ембріонах або в культурах клітин 
і оцінюють результати за відсутністю інфекційного ефекту, а саме: 

1) у лабораторних тварин — відсутність захворювання і загибелі; 
2) у курячих ембріонах — відсутність загибелі та патологоанато-

мічних змін; 
3) у культурах клітин — відсутність ЦПД, бляшок і гемадсорбції. 
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Можливі два варіанти постановки РН: 
1) із постійною дозою вірусу і різними розведеннями сироватки 

(частіше використовується для виявлення антитіл); 
2) із постійним розведенням сироватки і різними дозами вірусу 

(частіше застосовують для ідентифікації вірусу).  
Постановка РН із різними розведеннями сироватки і по-

стійною дозою вірусу для виявлення антитіл 
Компоненти реакції: 
1) дослідні сироватки; 
2) вірус; 
3) тест-об’єкти (лабораторні тварини, курячі ембріони або пробір-

ки з культурою клітин); 
4) 0,9%-й розчин NaCl, розчин Хенкса або середовище для куль-

тури клітин. 
Постановка реакції: 
1. Визначення робочої дози вірусу 
Проводять титрування вірусу за методом Ріда і Менча, визнача-

ють 1 ЕД50. Для основного досліду готують робочу дозу вірусу з та-
ким розрахунком, щоб у кожний тест-об’єкт потрапило при зара-
женні 100 або 1000 ЕД50. 

2. Основний дослід РН 
а) Готують дворазові розведення дослідної сироватки від 1 : 4 до 

1 : 256 на 0,9%-му розчині NaCl, розчині Хенкса або середовищі для 
культури клітин в однаковому об’ємі (при постановці реакції на но-
вонароджених мишенятах — 0,1 – 0,5 см3 залежно від методу зара-
ження, при постановці реакції на курячих ембріонах і в культурах 
клітин — 0,5 см3). 

б) До кожного розведення сироватки додають такий самий об’єм 
вірусу в робочій дозі 100 або 1000 ЕД50 на один тест-об’єкт. 

в) Суміші сироватки з вірусом струшують і витримують 1 – 2 год 
за кімнатної температури або +37 °С чи 16 – 18 год при +4 ºС залеж-
но від виду вірусу. 

г) Кожною сумішшю сироватки з вірусом заражають щонаймен-
ше по 4 тест-об’єкти в однаковому об’ємі (мишенятам інокулюють по 
0,01 см3 і/ц і 0,1 – 0,2 см3 в/ч або п/ш; курячим ембріонам — по 
0,2 см3; у пробірки з культурою клітин — по 0,2 см3 суміші та 0,8 см3 
середовища). 

д) За зараженими тест-об’єктами спостерігають 5 – 12 діб, врахо-
вують результати. 

е) Розраховують за методом Ріда і Менча розведення сироватки, 
яке захищає 50 % тест-об’єктів від інфекційної дії вірусу в робочій 
дозі 100 або 1000 ЕД50 на один тест-об’єкт. Це розведення сироватки 
є показником титру вірусонейтралізуючих антитіл. 

є) Одночасно ставлять контролі: 
 вірусу на інфекційну активність (вірус у робочій дозі 100 або 

1000 ЕД50 на один тест-об’єкт змішують в однакових об’ємах із 0,9%-м 
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розчином NaCl, розчином Хенкса або середовищем для культури 
клітин і заражають 4 тест-об’єкти); 

 робочої дози вірусу 100 або 1000 ЕД50 на один тест-об’єкт (готу-
ють 10-разові розведення робочої дози вірусу включно до 0,1 ЕД50 і 
заражають кожним розведенням по 4 тест-об’єкти); 

 сироватки на токсичність (сироватку в розведенні 1 : 4 змішу-
ють в однакових об’ємах із 0,9%-м розчином NaCl, розчином Хенкса 
або середовищем для культури клітин і заражають 4 тест-об’єкти); 

 тест-об’єктів (4 тест-об’єкти залишають незараженими, в пробір-
ках із культурою клітин змінюють середовище). 

Постановка РН із постійним розведенням сироватки і 
різними дозами вірусу для виявлення антитіл 

Компоненти реакції: 
1) дослідні сироватки; 
2) вірус; 
3) нормальна сироватка; 
4) тест-об’єкти; 
5) 0,9%-й розчин NaCl, розчин Хенкса або середовище для куль-

тури клітин. 
Постановка реакції: 
1. Готують два ряди послідовних 10-разових розведень вірусу на 

0,9%-му розчині NaCl, розчині Хенкса або середовищі для культури 
клітин в однаковому об’ємі (0,1 – 0,5 см3). Кількість розведень зале-
жить від титру вірусу. Останнє розведення повинно перевищувати 
його інфекційний титр. 

2. До всіх розведень вірусу першого ряду додають у тому самому 
об’ємі дослідну сироватку, а другого ряду — нормальну сироватку (в 
розведенні 1 : 10). 

3. Суміші вірусу з дослідною й нормальною сироватками стру-
шують і витримують 1 – 2 год при +18 – 22 °С або +37 °С чи 16 – 18 
год при +4 °С залежно від виду вірусу. 

4. Кожною сумішшю вірусу із сироваткою заражають щонаймен-
ше по 4 тест-об’єкти в однаковому об’ємі і спостерігають упродовж 
5 – 12 діб, враховують результати. 

5. Розраховують за методом Ріда і Менча титр вірусу в присутно-
сті дослідної сироватки (Тв+сд) і нормальної сироватки (Тв+сн). 

6. Визначають, у скільки разів Тв+сд нижчий, ніж Тв+сн. Це число 
називається індексом нейтралізації (ІН). Іншими словами, ІН дає змо-
гу визначити, в скільки разів антитіла дослідної сироватки здатні зни-
зити титр вірусу шляхом нейтралізації його інфекційної активності. 
Чим вища концентрація антитіл у дослідній сироватці, тим більший ІН. 
Якщо індекс нейтралізації до 10 — антитіл немає, в межах 11 – 49 — 
результат сумнівний, від 50 і більше — антитіла достовірно є. 

Вищенаведені методики постановки РН можна застосовувати і для 
ідентифікації виділеного вірусу за допомогою специфічної сироватки. 
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Існують інші модифікації РН, зокрема з редукції (пригнічен-
ня) бляшкоутворення. При цьому дворазові розведення дослідної 
сироватки змішують з однаковим об’ємом вірусу в робочому титрі 
100 БТО і після контакту заражають матраци з культурою клітин. 
За титр антитіл приймають найвище розведення сироватки, яке 
пригнічує утворення бляшок на 50 % і більше порівняно з контро-
лем інфекційної активності вірусу. РН із редукції бляшкоутворення 
в кілька разів чутливіша від РН, оцінюваній за пригніченням ЦПД. 

Облік результатів РН можна проводити за явищем гемадсорб-
ції. 

Перевага РН в її універсальності: РН можна ставити з усіма віру-
сами і на всіх біологічних об’єктах, що використовуються для виді-
лення збудників. Але ця реакція дуже трудомістка, потребує багато 
часу, зусиль і матеріальних затрат. 

РЕАКЦІЯ ЗАТРИМКИ ГЕМАГЛЮТИНАЦІЇ (РЗГА) 
Реакція затримки гемаглютинації (РЗГА) (син.: реакція 

гальмування гемаглютинації — РГГА) базується та здатності 
антитіл гальмувати гемаглютинувальну активність вірусів за раху-
нок блокування гемаглютиніну на поверхні віріона. РЗГА викорис-
товується для діагностики парагрипу-3 ВРХ, грипу ссавців і птиці, 
чуми м’ясоїдних, ньюкаслської хвороби та ін. 

Виявлення антитіл у РЗГА 
Компоненти реакції: 
1) дослідні сироватки; 
2) специфічна і нормальна сироватки; 
3) вірус; 
4) 1%-ва суспензія еритроцитів; 
5) 0,9%-й розчин NaCl; 
Постановка РЗГА: 
1. Визначення робочої дози вірусу 
Вірус титрують у РГА в об’ємі 0,2 см3*, визначають 1 ГАО. Для ос-

новного досліду беруть вірус у робочій дозі 4 ГАО. Наприклад, якщо 
1 ГАО встановлено при розведенні вірусу 1 : 128, то для приготування 
робочої дози 4 ГАО вірус розводять 1 : 32, тобто до 1 см3 вірусу додають 
32 см3 0,9%-го розчину NaCl. 

2. Контроль робочої дози вірусу 4 ГАО 
а) У чотирьох лунках готують дворазові розведення робочої дози 

вірусу 4 ГАО на 0,9%-му розчині NaCl в об’ємі 0,2 см3. 
б) У всі лунки додають по 0,2 см3 1%-ї суспензії еритроцитів. 
в) Планшети струшують і залишають за кімнатної температури 

на 60 хв. 

                                                      
* Реакцію можна ставити мікрометодом в об’ємі 0,025 см3. 
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г) При правильному виборі робочої дози вірусу в першій і другій 
лунках, які містять відповідно 2 ГАО та 1 ГАО, повинна бути чітка 
гемаглютинація (на 3 і 2 плюси), а в третій і четвертий лунках, які 
містять 0,5 ГАО і 0,25 ГАО, гемаглютинації не повинно бути. 

д) Якщо одержують інші результати, то концентрацію вірусу в 
робочій дозі виправляють додаванням 0,9%-го розчину NaCl (якщо 
гемаглютинація спостерігається більше ніж у двох лунках) або віру-
су (якщо гемаглютинація відмічається менше ніж у двох лунках) і 
наново ставлять контроль 4 ГАО. 

3. Основний дослід РЗГА 
а) Готують дворазові розведення дослідної сироватки на 0,9%-му 

розчині NaCl від 1 : 10 до 1 : 1280 і вище в об’ємі 0,2 см3. 
б) У всі лунки додають по 0,2 см3 робочої дози вірусу 4 ГАО. 
в) Планшети струшують і витримують від 30 хв. до 18 год. при 

відповідній температурі (+4 ºС, +18 – 22 ºС або +37 ºС) залежно від 
виду вірусу. Найчастіше експозиція становить 30 – 60 хв за кімнат-
ної температури. 

г) У всі лунки додають по 0,2 см3 1%-ї суспензії еритроцитів*. 
д) Планшети струшують і витримують 60 – 90 хв за кімнатної тем-

ператури. 
е) За титр антитіл ьеруть найвище розведення сироватки, яке 

спричинює повну затримку гемаглютинації. 
є) Одночасно ставлять контролі: 
 дослідної сироватки (0,4 см3 сироватки в розведенні 1 : 10 + 0,2 см3 

1%-ї суспензії еритроцитів); 
 еритроцитів (0,2 см3 1%-ї суспензії еритроцитів + 0,4 см3 0,9%-го 

розчину NaCl); 
  специфічності (постановка основного досліду РЗГА зі специфіч-

ною й нормальною сироватками). 
Дану методику використовують і для ідентифікації вірусу. Для 

цього до дворазових розведень специфічної та нормальної сироваток 
додають такий самий об’єм дослідного вірусу в робочій дозі 4 ГАО і 
після контакту — 1%-ву суспензію еритроцитів. Вірус вважається 
ідентифікованим, якщо специфічна сироватка гальмує гемаглюти-
нувальну активність дослідного збудника до її титру за умови 
повної гемаглютинації в присутності нормальної сироватки. 

Існує ще один варіант постановки РЗГА, який часто називають 
реакцією нейтралізації вірусних гемаглютинінів (РНВГ). 
Цей метод використовується для ретроспективної діагностики вірус-
них хвороб (зокрема парагрипу-3 ВРХ). 

Виявлення антитіл у РНВГ 
Компоненти реакції: 
1) дослідні сироватки; 

                                                      
* В іншій модифікації РЗГА до суміші сироватки з вірусом додають такий самий 

об’єм 1%-ї суспензії еритроцитів (у даному випадку 0,4 см3). 
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2) вірус; 
3) 1%-ва суспензія еритроцитів; 
4) 0,9%-й розчин NaCl. 
Постановка РНВГ: 
1. Готують дворазові розведення вірусу на 0,9%-му розчині NaCl 

від 1 : 2 до 1 : 1024 в об’ємі 1 – 5 см3 і більше (залежно від кількості 
дослідних сироваток). Останнє розведення вірусу повинно переви-
щувати його гемаглютинувальний титр. 

2. У лунки одного горизонтального ряду планшета вносять по 
0,025 см3 дослідної сироватки в розведенні 1:10, а другого ряду (кон-
трольного) — 0,9%-го розчину NaCl. 

3. У лунки вертикальних рядів планшета справа наліво додають 
по 0,025 см3 різних розведень вірусу, починаючи з 1 : 2. 

4. Планшети струшують і витримують 30 – 60 хв за кімнатної те-
мператури. 

5. У всі лунки додають по 0,025 см3 1%-ї суспензії еритроцитів. 
6. Планшети струшують і витримують 60 – 90 хв за кімнатної тем-

ператури. 
7. По контрольному ряду визначають кількість ГАО, що містить-

ся в кожному розведенні вірусу. 
8. Титр антитіл відповідає кількості ГАО, нейтралізованих до-

слідною сироваткою, помноженій на ступінь її розведення (1 : 10). 
Наприклад, якщо сироватка нейтралізувала 8 ГАО вірусу, тоді титр 
антитіл становить 1 : 80. 

9. Одночасно ставлять контролі: 
 дослідної сироватки (0,05 см3 сироватки в розведенні 1 : 10 + 

+ 0,025 см3 1%-ї суспензії еритроцитів); 
 еритроцитів (0,025 см3 1%-ї суспензії еритроцитів + 0,05 см3 

0,9%-го розчину NaCl); 
 специфічності (постановка РНВГ із специфічною й нормальною 

сироватками). 
Позитивним у РЗГА є простота і доступність методики, висока 

чутливість, швидкість отримання результатів. Недолік реакції — 
вплив на результат неспецифічних інгібіторів гемаглютинації, які 
містяться в нормальних сироватках крові тварин і людини. 

РЕАКЦІЯ НЕПРЯМОЇ ГЕМАГЛЮТИНАЦІЇ (РНГА) 
ТА РЕАКЦІЯ ЗАТРИМКИ НЕПРЯМОЇ ГЕМАГЛЮТИНАЦІЇ (РЗНГА) 
Реакція непрямої гемаглютинації (РНГА) та реакція 

затримки непрямої гемаглютинації (РЗНГА) (син.: реакція 
пасивної гемаглютинації (РПГА) та реакція гальмування 
пасивної гемаглютинації (РГПГА) ґрунтуються на здатності 
еритроцитів, які сенсибілізовані вірусними антигенами, аглютину-
ватися в присутності антитіл (рис. 92). Треба відрізняти РНГА від 
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РГА: в РГА еритроцити склеюються в результаті їхньої безпосеред-
ньої взаємодії з вірусами, а в РНГА — комплексами антиген – анти-
тіло. РНГА використовується для діагностики інфекційного рино-
трахеїту ВРХ, аденовірусної інфекції ВРХ, респіраторно-синци-
тіальної інфекції ВРХ, ящуру та ін. 

Виявлення антитіл у РНГА 
Компоненти реакції: 
1) дослідні сироватки; 
2) специфічна і нормальна сироватки; 
3) 1%-й антигенний еритроцитарний діагностикум (еритроцитар-

ний антиген); 
4) 0,9%-й розчин NaCl (з 1 % НСК). 
Приготування еритроцитарного антигену (аденовірусу ВРХ) 
1. Приготування суспензії еритроцитів 
Найчастіше використовують еритроцити барана або людини 0 гру-

пи. Дефібриновану кров тричі відмивають 0,9%-м розчином NaCl цен-
трифугуванням при 1000 об/хв 10 хв. Осад ресуспендують до 50%-ї 
концентрації в 0,15 М ФБР, що містить 0,15 М NaCl (рН 7,2). 

2. Стабілізація еритроцитів 
Змішують однакові об’єми суспензії відмитих еритроцитів і 50%-го 

розчину формаліну. Після контакту 2 год при +37 ºС із періодичним 
струшуванням еритроцити тричі відмивають ФБР рН 7,2 і ресуспен-
дують у ньому у вигляді 3%-ї суспензії. Стабілізовані еритроцити 
можуть зберігатися при +4 ºС кілька років, не гемолізуючись. Для 
стабілізації еритроцитів використовують також глутаровий та 
акриловий альдегіди. 

3. Танізація еритроцитів  
Змішують однакові об’єми 3%-ї суспензії формалінізованих еритро-

цитів на ФБР рН 7,2 і розчину таніну (1 : 20 000). Після контакту 10 – 
15 хв при +37 ºС суміш центрифугують, осад тричі відмивають ФБР 
рН 7,2 і розводять у ФБР рН 6,4 до 1%-ї концентрації. Танізовані ери-

 
1                                 2                                3 

Рис. 92. Схема РНГА: 
1 — еритроцитарний антиген (еритроцити з адсорбованим антигеном);  

2 — антитіла; 3 — аглютинація еритроцитарного антигену 
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троцити характеризуються високою здатністю адсорбувати білки, в 
тому числі вірусні антигени. Їх можна зберігати при +4 ºС до 7 діб; 

4. Сенсибілізація еритроцитів  
Змішують однакові об’єми 10%-ї суспензії танізованих еритроци-

тів на ФБР 6,4 і вірусовмісної культуральної рідини. Суміш витри-
мують 60 хв при +37 ºС, періодично струшуючи, центрифугують. Осад 
сенсибілізованих еритроцитів відмивають 2 – 3 рази ФБР рН 7,2 і 
розводять у ньому (з додаванням 1 % НСК) до 1%-ї концентрації. 

Постановка РНГА 
1. Готують дворазові розведення дослідної сироватки від 1 : 10 до 

1 : 1280 на 0,9%-му розчині NaCI (рН 7,2 – 7,4 з 1 % НСК) в об’ємі 
0,2 см3*. 

2. До кожного розведення сироватки додають по 0,2 см3 1%-го 
еритроцитарного антигену. 

3. Планшети струшують і витримують 1,5 – 2 год за кімнатної 
температури. 

4. Результати реакції оцінюють так само, як РГА. 
5. За титр антитіл приймають найвище розведення сироват-

ки, яке зумовлює гемаглютинацію не менше ніж на 2 плюси. 
6. Одночасно ставлять контролі: 
 еритроцитарного антигену (0,2 см3 1%-го еритроцитарного ан-

тигену + 0,2 см3 0,9%-го розчину NaCI з 1 % НСК); 
 специфічності (постановка РНГА зі специфічною й нормальною 

сироватками)**. 
Ідентифікація вірусу в реакції затримки непрямої гема-

глютинації (РЗНГА) 
Суть РЗНГА: до суміші вірусу із сироваткою додають еритроци-

тарний антиген; при утворенні комплексу вірус – антитіло гемаглю-
тинація затримується. 

Компоненти реакції: 
1) дослідний вірус; 
2) специфічна сироватка; 
3) нормальна культуральна рідина; 
4) 1%-й еритроцитарний антиген; 
5) 0,9%-й розчин NaCl (з 1 % НСК). 
Постановка РЗНГА: 
1. В одному ряді планшета готують дворазові розведення дослід-

ного вірусу від 1 : 2 до 1 : 256 на 0,9%-му розчині NaCl (рН 7,2 – 7,4 з 
1 % НСК) в об’ємі 0,2 см3. 

2. У другому (контрольному) ряді розводять нормальну (безвірус-
ну) рідину. 
                                                      

* Реакцію можна ставити мікрометодом в об’ємі 0,05 або 0,025 см3. 
** У деяких випадках для контролю специфічності РНГА ставлять РЗНГА: до 

дворазових розведень дослідної сироватки додають однакові об’єми специфічного 
антигену та 1%-го еритроцитарного антигену. 
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3. У всі лунки обох рядів додають по 0,2 см3 специфічної сироват-
ки у 8-кратному титрі (наприклад, якщо титр сироватки 1 : 128, то 
для РЗНГА її розводять 1 : 16 на 0,9%-му розчині NaCl з 1 % НСК). 

4. Планшети струшують і витримують 30 – 60 хв за кімнатної те-
мператури. 

5. У всі лунки обох рядів додають по 0,2 см3 1%-го еритроцитар-
ного антигену. 

6. У третьому ряді ставлять контроль еритроцитарного антигену 
(0,2 см3 1%-го еритроцитарного антигену + 0,2 см3 0,9%-го розчину 
NaCl з 1 % НСК). 

7. Планшети струшують і витримують 1,5 – 2 год за кімнатної 
температури. 

8. Вірус вважається ідентифікованим, якщо специфічна сироватка 
гальмує гемаглютинацію з дослідним збудником хоча б у перших 2 – 3 
розведеннях (1 : 4…1 : 8) за умови повної гемаглютинації в усіх лун-
ках контрольного ряду з нормальною культуральною рідиною. 

Для ідентифікації деяких вірусів (наприклад, ящуру, хвороби 
Ауєскі, чуми свиней, гепатиту каченят) використовують антитільні 
еритроцитарні діагностикуми, які представляють собою еритро-
цити, сенсибілізовані антитілами. Принцип їхнього одержання та-
кий самий, як і еритроцитарних антигенів: стабілізація, танізація 
та сенсибілізація еритроцитів імуноглобулінами, виділеними зі 
специфічних сироваток. За допомогою антитільних еритроцитарних 
діагностикумів не тільки ідентифікують віруси в РНГА*, а й вияв-
ляють антитіла в РЗНГА. 

РНГА характеризується високою чутливістю, простою технікою по-
становки, швидкістю отримання результатів. Недолік реакції — тру-
днощі в приготуванні стабільних еритроцитарних діагностикумів. 

РЕАКЦІЯ АГЛЮТИНАЦІЇ ЛАТЕКСУ (РАЛ) 
Реакція аглютинації латексу (РАЛ) (син.: реакція ла-

текс-аглютинації — РЛА) за суттю аналогічна РНГА. У РАЛ 
використовують антигенні або антитільні латексні діагностикуми, 
які являють собою частки скляного чи полістиролового латексу, сен-
сибілізовані антигенами або антитілами. У присутності гомологічних 
імунних компонентів сенсибілізований латекс склеюється з утво-
ренням аглютинату, видимого візуально або при використанні лу-
пи. Реакція розроблена для діагностики хвороби Ауєскі, лейкозу 
ВРХ, ентеровірусної інфекції ВРХ, ротавірусної інфекції ВРХ і сви-
ней та ін. 

Виявлення антитіл у РАЛ 
Компоненти реакції: 
1) дослідні сироватки; 

                                                      
* Цей варіант РНГА зустрічається в літературі під назвою «реакція зворотної не-

прямої (або пасивної) гемаглютинації» (РЗНГА, РЗПГА). 
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2) специфічна і нормальна сироватки; 
3) 1%-й антигенний латексний діагностикум; 
4) 1%-й несенсибілізований латекс; 
5) 0,9%-й розчин NaCl, гліциновий або боратний буфер. 
Приготування антигенного латексного діагностикуму 
Використовують частки комерційного латексу з оптимальним ді-

аметром 0,81 мкм. Для сенсибілізації латексу готують розчинний 
вірусний антиген на гліциновому або боратному буфері (рН 8,2) в 
концентрації 2,5 – 5,0 мг/см3. Змішують чотири об’єми розчину віру-
сного антигену з одним об’ємом 7%-ї суспензії латексу, витримують 
2 год при +37 °С у термостаті або водяній бані. Потім сенсибілізова-
ний латекс осаджують центрифугуванням при 2,5 – 5 тис. об/хв 
упродовж 5 – 10 хв і ресуспендують у буферному розчині у вигляді 
1%-ї суспензії. 

Постановка РАЛ: 
1. Готують дворазові розведення дослідної сироватки від 1 : 10 до 

1 : 1280 на 0,9%-му розчині NaCl. При постановці реакції в планше-
тах із лунками сироватки титрують в об’ємі 0,05 або 0,025 см3, при 
постановці реакції в пробірках — 0,25 см3. Реакцію частіше ставлять 
на скляних або полістиролових пластинках, де наносять по одній 
краплі послідовних розведень сироватки. 

2. До кожного розведення сироватки додають такий самий об’єм 
1%-го антигенного латексного діагностикуму (в пробірковому варіанті 
постановки реакції до 0,25 см3 сироватки додають 0,05 або 0,1 см3 діаг-
ностикуму). 

3. Пластинки і планшети вмішують на ротатор або в шутель-
апарат на 3 – 8 хв за кімнатної температури чи +37 °С. 

4. Реакцію оцінюють у плюсах: 

 

Рис. 93. Реакція аглютинації латексу 
(Т.В. Перадзе, П. Халонен, 1985): 

1 — позитивна реакція × 62500; 2 — нега-
тивна реакція; 3 — позитивна реакція 
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+++ — чітка аглютинація діагностикуму, наявність великих пла-
стівців у прозорій рідині; 

++   — чітка аглютинація діагностикуму, але рідина повністю не 
просвітлюється; 

–     — відсутність аглютинації діагностикуму, рідина залишаєть-
ся гомогенно мутною. 

5. За титр антитіл приймають найвище розведення сироват-
ки, яке зумовлює аглютинацію антигенного латексного діагности-
куму не менше ніж на два плюси. 

6. Одночасно ставлять контролі: 
 дослідна сироватка + 1%-й несенсибілізований латекс; 
 специфічності (постановка РАЛ із специфічною й нормальною 

сироватками).  
У РАЛ використовують також антитільні латексні діагности-

куми, які одержують шляхом сенсибілізації латексу специфічною 
сироваткою або виділеними з неї імуноглобулінами. Сенсибілізацію 
проводять упродовж 30 хв за температури +18…+22 °С або +37 °С, 
потім центрифугують 30 хв при 3 – 5 тис. об/хв. Осад двічі промива-
ють 0,01 М трис-солянокислим буфером із додаванням 200 мг/дм3 
полівінілпіролідону і ресуспендують у ньому до 1%-ї концентрації, 
додаючи як консервант 0,05 % натрію азиду. За допомогою антиті-
льних латексних діагностикумів проводять ідентифікацію вірусів. 

РАЛ характеризується високою чутливістю і специфічністю, про-
стою технікою постановки. Проте вона поки що не знайшла широко-
го застосування у вірусологічній практиці через труднощі в отри-
манні стабільних латексних діагностикумів. 

РЕАКЦІЯ ЗАТРИМКИ ГЕМАДСОРБЦІЇ (РЗГАд)  
І РЕАКЦІЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ГЕМАДСОРБЦІЇ (РНГАд) 

Реакція затримки гемадсорбції (РЗГАд) і реакція нейт-
ралізації гемадсорбції (РНГАд) (син.: реакція гальмування 
гемадсорбції — РГГАд) ґрунтується на взаємодії антитіл із моди-
фікованою поверхнею клітин культури, яка заражена гемаглютину-
вальним вірусом, унаслідок чого клітини втрачають здатність адсо-
рбувати еритроцити. РЗГАд використовується для ідентифікації ві-
русів грипу ссавців і птиці, парагрипу-3 ВРХ, ньюкаслської хвороби 
та інших гемаглютинувальних вірусів. Особливо цінна ця реакція в 
тих випадках, коли цитопатичні зміни недостатньо виражені. Не-
доліком РЗГАд є вплив на достовірність результатів неспецифічних 
інгібіторів гемаглютинації, що містяться в сироватках, які викорис-
товують для постановки реакції. 

Ідентифікація вірусу у РЗГАд 
Компоненти реакції: 
1) дослідний вірус (пробірки із зараженою культурою клітин); 



Лабораторна діагностика вірусних хвороб 

 335 

2) специфічна сироватка; 
3) 0,5%-ва суспензія еритроцитів*; 
4) розчин Хенкса. 
Постановка РЗГАд 
1. З 4 – 8 пробірок з інфікованою культурою клітин зливають 

живильне середовище, культуру промивають два рази розчином 
Хенкса. 

2. У половину пробірок додають по 0,2 см3 специфічної сироватки 
(нерозведеної або в розведенні 1 : 10) і 0,6 см3 розчину Хенкса, в ін-
ші (контрольні) пробірки — тільки розчин Хенкса (по 0,8 см3), ви-
тримують 20 – 30 хв за кімнатної температури. 

3. У всі пробірки вносять по 0,2 см3 0,5%-ї суспензії еритроцитів, 
витримують 10 – 15 хв за кімнатної температури або 30 – 40 хв при 
+4 ºС, злегка струшують і розглядають під малим збільшенням мік-
роскопа. 

4. Вірус вважається ідентифікованим, якщо в пробірках із спе-
цифічною сироваткою гемадсорбція відсутня, а в контрольних — 
наявна. 

Ідентифікація вірусу у РНГАд 
Компоненти реакції: 
1) дослідний вірус; 
2) специфічна сироватка; 
3) 0,5%-ва суспензія еритроцитів; 
4) пробірки з неінфікованою культурою клітин; 
5) розчин Хенкса і середовище для культури клітин. 
Постановка РНГАд 
1. Визначення робочої дози вірусу 
а) Готують послідовні 10-разові розведення дослідного вірусу на 

розчині Хенкса або середовищі для культури клітин в об’ємі 0,5 см3. 
б) Кожним розведенням вірусу заражають по 2 – 4 пробірки з 

культурою клітин в об’ємі по 0,1 см3, витримують у термостаті при 
+37 °С 3 – 5 діб і ставлять РГАд. 

в) Найвище розведення вірусу, яке зумовлює гемадсорбцію, при-
ймають за одну гемадсорбівну одиницю (1 ГАдО). Для основного до-
сліду беруть вірус у робочій дозі 100 ГАдО/0,1 см3 (на одну пробірку 
з культурою клітин). 

2. Основний дослід РНГАд 
а) Змішують однакові об’єми (по 0,5 см3) дослідного вірусу в робо-

чій дозі 100 ГАдО/см3 і специфічної сироватки (в розведенні 1 : 10). 
б) Суміші вірусу із сироваткою струшують і витримують 1 – 2 год 

за кімнатної температури або +37 °С чи 16 – 18 год при +4 °С залеж-
но від виду вірусу. 

                                                      
* У реакціях, які базуються на явищі гемадсорбції (РЗГАд і РНГАд), використо-

вують також 0,4%-ву суспензію еритроцитів. 
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в) З 2 – 4 пробірок із культурою клітин зливають середовище і 
вносять по 0,2 см3 суміші вірусу із сироваткою. 

г) Для контролю заражають 2 – 4 пробірки з культурою клітин 
тільки дослідним вірусом у робочій дозі 100 ГАдО/0,1 см3 (у суміші із 
середовищем 1 : 1 по 0,2 см3). 

д) Пробірки витримують 30 хв. за кімнатної температури, вно-
сять по 0,8 см3 середовища і поміщають у термостат при +37 °С. 

е) У строки, оптимальні для появи ЦПД дослідного вірусу, в про-
бірки додають по 0,2 см3 0,5%-ї суспензії еритроцитів, витримують 
10 – 15 хв. за кімнатної температури або 30 – 40 хв при +4 °С, злег-
ка струшують і розглядають під малим збільшенням мікроскопа. 

є) Вірус вважається ідентифікованим, якщо в пробірках, зараже-
них сумішшю вірусу зі специфічною сироваткою, гемадсорбція від-
сутня, а в контрольних пробірках — наявна. 

Цю методику застосовують і для визначення титру антитіл. 
При цьому дворазові розведення дослідної сироватки (від 1 : 4 до 
1 : 256 і вище) змішують з еталонним штамом вірусу в робочій дозі 
100 ГАдО/0,1 см3, після контакту заражають пробірки з культурою 
клітин і через кілька днів ставлять РГАд. За титр антитіл прийма-
ють найвище розведення сироватки, при якому гемадсорбція не 
спостерігається. 

РЕАКЦІЯ ЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕМЕНТУ (РЗК) 
Реакція зв’язування комплементу (РЗК) ґрунтується на вза-

ємодії антигенів з антитілами в присутності комплементу. Реакція 
використовується для діагностики багатьох вірусних хвороб (ящур, 
везикулярний стоматит, хвороба Ауєскі, вірусна діарея ВРХ, адено-
вірусна інфекція ВРХ та ін.). 

Компоненти РЗК: 1) вірусні антигени; 2) сироватки; 3) ком-
племент; 4) гемолізин (або гемолітична сироватка); 5) 3%-ва суспен-
зія еритроцитів барана. 

У РЗК беруть участь дві системи антиген – антитіло: специфі-
чна (вірусологічна) і гемолітична. До специфічної системи нале-
жать вірусні антигени й сироватки з гомологічними антитілами, а 
до гемолітичної — гемолізин та еритроцити барана.  

Гемолізин являє собою антисироватку (антитіла) щодо еритроци-
тів барана (антигену). Гемолізин одержують на біофабриках шля-
хом гіперімунізації кролів еритроцитами барана.  

Комплемент — це складний комплекс білків, присутніх у нор-
мальній сироватці крові людини і тварин. Як комплемент викорис-
товують сироватку крові морської свинки, яку випускають на біофаб-
риках у ліофілізованому вигляді. Комплемент має властивість при-
єднуватися до будь-якого комплексу антиген-антитіло (класів IgG i 
IgM). Це призводить до його активації з утворенням біологічно ак-



Лабораторна діагностика вірусних хвороб 

 337 

тивних речовин, які спричинюють лізис антигену. Зокрема, в при-
сутності гемолітичної сироватки комплемент спричинює гемоліз 
еритроцитів барана. 

Суть РЗК. Змішують вірус, сироватку і комплемент. Якщо вірус-
ний антиген та антитіла гомологічні, утворюються імунні комплек-
си, які адсорбують комплемент, і при додаванні гемолітичної систе-
ми спостерігається затримка гемолізу. У випадку невідповідності 
антигену й антитіл комплемент залучається в реакцію з гемолітич-
ною системою, внаслідок чого виникає гемоліз (рис. 94). 

Вірусні антигени для РЗК одержують із заражених біологічних 
об’єктів: органів і тканин тварин, органів і екстраембріональних 
рідин курячих ембріонів, культуральної рідини. Тому в антигенних 
вірусних препаратах завжди міститься багато баластних речовин 
клітин господаря, які здатні адсорбувати комплемент за відсутності 
гомологічних антитіл. Іншими словами, вірусні антигени мають 
антикомплементарні властивості, яких обов’язково потрібно по-
збутися. Для усунення антикомплементарності антигени потрібно 
очищати від тканинних домішок шляхом обробки фторовуглецеви-
ми сполуками, ацетоном, ефіром, хлороформом, фреоном, β-
пропіолактоном, метиловим або етиловим спиртом, а також багато-
разовим заморожуванням і відтаванням. 

Антикомплементарність властива не тільки вірусним антигенам, 
але й сироваткам, що також слід враховувати при проведенні реак-
ції. Одним із найпоширеніших методів позбавлення сироваток від 
антикомплементарності є обробка їх комплементом (3 об’єми си-
роватки + 1 об’єм комплементу, інкубація 16 – 18 год при +4 °С, а 
потім 30 хв при +37 °С). Після цього сироватки інактивують, як і 

 
Рис. 94. Схема РЗК (Я.Є.Коляков, 1986) 
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при інших серологічних реакціях, при +56…+60 °С 30 хв для руйну-
вання неспецифічних вірусних інгібіторів і власного комплементу. 
Для запобігання появі антикомплементарних властивостей сирова-
тки зберігають у замороженому або ліофілізованому вигляді. 

РЗК ставиться в кілька етапів: 1) титрування гемолізину; 2) ти-
трування комплементу; 3) основний дослід.  

Для одержання достовірних результатів РЗК обов’язково потріб-
но визначити оптимальну концентрацію всіх відомих її компонен-
тів. Так, при надлишку комплементу відбувається його зв’язування 
і з комплексом антиген – антитіло (якщо він утворився), і з гемолі-
тичною системою, внаслідок чого може виникнути гемоліз і буде по-
ставлений невірний діагноз. Недостача комплементу зумовить за-
тримку гемолізу при взаємодії його з гемолітичною системою і теж 
призведе до діагностичної помилки. 

Реакцію можна ставити в різних об’ємах: 
1) по 0,2 см3 кожного компонента, загальний об’єм 1 см3; 
2) по 0,1 см3 кожного компонента, загальний об’єм 0,5 см3; 
3) по 0,025 см3 кожного компонента, загальний об’єм 0,125 см3. 
Треба мати на увазі, що загальний об’єм реакції є постійним. То-

му при титруванні тих чи інших компонентів або при постановці 
контролю, якщо якийсь інгредієнт не використовується, замість ньо-
го дають 0,9%-й розчин NaCl. 

Постановка РЗК для виявлення антитіл 
Компоненти реакції: 
1) дослідні сироватки; 
2) специфічний і нормальний антигени; 
3) специфічна і нормальна сироватки; 
4) комплемент; 
5) гемолізин; 
6) 3%-ва суспензія еритроцитів барана; 
7) 0,9%-й розчин NaCl. 
1. Титрування гемолізину 
Титрування гемолізину проводять при одержанні нової серії. 
а) Гемолізин біофабричного виготовлення розводять спочатку 

1 : 100. Для цього до 0,2 см3 гемолізину додають 9,8 см3 0,9%-го роз-
чину NaCl (враховуючи, що гемолізин консервований гліцерином 
1 : 1).  

б) З розведення гемолізину 1 : 100 готують основне розведення 
1 : 1000 до 1 см3 гемолізину 1 : 100 додають 9 см3 0,9%-го розчину 
NaCl. 

в) З основного розведення гемолізину 1 : 1000 готують усі наступ-
ні розведення за схемою, наведеною в табл. 8.  

г) Після приготування розведень гемолізин титрують за схемою, 
наведеною в табл. 9. 
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Таблиця 8. Схема приготування розведень гемолізину 

Розведення гемолізину Компоненти (см3) 1 : 1500 1 : 2000 1 : 3000 1 : 4000 1 : 5000 
Гемолізин 1 : 1000 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
0,9%-й розчин NaCl 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 

Таблиця 9. Схема титрування гемолізину 

Розведення гемолізи ну Компоненти (см3) 1 : 1000 1 : 1500 1 : 2000 1 : 3000 1 : 4000 1 : 5000 
Гемолізин 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,9 % -й розчин NaCl 
(замість антигену і 
сироватки) 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Комплемент 1:10 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
3%-ва суспензія ерит-
роцитів 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Експозиція 10 хв при +37 ºС 
Облік результатів – – ++ +++ ++++ ++++ 

 
д) Результати реакції оцінюють у плюсах (після осідання 

еритроцитів): 
++++ — 100%-ва затримка гемолізу (рідина безколірна, вираже-

ний осад еритроцитів); 
+++  — 75%-ва затримка гемолізу (рідина злегка забарвлена, ви-

ражений осад еритроцитів); 
++     — 50%-ва затримка гемолізу (рідина забарвлена, осад час-

тини еритроцитів); 
+       — 25%-ва затримка гемолізу (рідина інтенсивно забарвлена 

незначний осад еритроцитів); 
–       — повний гемоліз (рідина інтенсивно забарвлена, осаду 

еритроцитів немає). 
е) За титр гемолізину приймають найменшу його кількість, 

здатну спричинити повний гемоліз 3%-ї суспензії еритроцитів у 
присутності комплементу (1 : 10) при експозиції 10 хв при +37 °С*. 
Згідно з табл. 9, титр гемолізину становить 1 : 1500.  

є) Для основного досліду беруть гемолізин у потрійному титрі, 
який становить у даному випадку 1 : 500. Отже, для приготування 
робочого титру гемолізин біофабричного виготовлення розводять у 
500 разів (з урахуванням консервації його гліцерином), тобто до 
0,2 см3 цільного гемолізину додають 49,8 см3 0,9%-го розчину NaCl. 

ж) Для приготування гемолітичної системи змішують однакові 
об’єми гемолізину в робочому титрі і 3%-ї суспензії еритроцитів ба-
                                                      

* В інших модифікаціях РЗК титр гемолізину — це найменша його кількість, що 
зумовлює повний гемоліз 2%-ї суспензії еритроцитів у присутності комплементу в 
розведенні 1 : 20 при експозиції 10 хв при +37 °С. 
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рана. Перед використанням гемолітичну систему витримують 30 хв 
при +37 °С (для сенсибілізації еритроцитів). 

з) Одночасно ставлять контролі: 
 еритроцитів для виключення спонтанного гемолізу (0,2 см3 3%-ї 

суспензії еритроцитів + 0,8 см3 0,9%-го розчину NaCl); 
 гемолізину для виключення гемолізу еритроцитів без участі 

комплементу (0,2 см3 гемолізину 1 : 1000 + 0,2 см3 3%-ї суспензії 
еритроцитів + 0,6 см3 0,9%-го розчину NaCl); 

 комплементу для виключення гемолізу еритроцитів без участі 
гемолізину (0,2 см3 комплементу 1 : 10 + 0,2 см3 3%-ї суспензії ерит-
роцитів + 0,6 см3 0,9%-го розчину NaCl);  

 гемолізину для підтвердження гемолізу еритроцитів у присут-
ності комплементу (0,2 см3 гемолізину + 0,2 см3 комплементу 1 : 10 + 
+ 0,4 см3 0,9%-го розчину NaCl). 

У перших трьох контролях має бути повна затримка гемолізу, а в 
четвертому — повний гемоліз. 

2. Титрування комплементу 
Титрування комплементу проводять у день постановки основного 

досліду. 
а) Спочатку готують розведення комплементу з коефіцієнтом 1,5 

за схемою, наведеною в табл. 10. 

Таблиця 10. Схема приготування розведень комплементу 

Розведення комплементу Компоненти 
(см3)  1 :10 1 : 15 1 : 20 1 : 25 1 : 30 1 : 40 1 : 60 1 : 80 

0,9%-й розчин 
NaCl 1,8 1,4 0,5 2,4 0,5 0,5 0,5 0,5 
Комплемент 
(цільний) 0,2 0,1 – 0,1 – – – – 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 №№ пробірок 
 

 
Примітка:                       — послідовність перенесення комплементу. 
 
б) Після приготування розведень комплемент титрують за схе-

мою, наведеною в табл. 11. 
в) За титр комплементу приймають найменшу його кількість, 

у присутності якої гемолізин у потрійному титрі зумовлює повний 
гемоліз 3%-ї суспензії еритроцитів при експозиції 30 хв при +37 °С. 
Згідно з табл. 11, титр комплементу становить 1 : 40 (1 ОД компле-
менту). 

г) Для основного досліду беруть комплемент із надлишком, вра-
ховуючи антикомплементарність вірусних антигенів і сироваток: 

 0,5 0,5 0,5

0,5 0,5
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1,25 ОД, 1,5 ОД і 2 ОД. У даному випадку для приготування робо-
чих доз комплемент розводять на 0,9%-му розчині NaCl 1 : 32 
(1,25 ОД), 1 : 26,6 (1,5 ОД) і 1 : 20 (2 ОД)*. 

Таблиця 11. Схема титрування комплементу 

Розведення комплементу Компоненти (см3) 1 : 10 1 : 15 1 : 20 1 : 25 1 : 30 1 : 40 1 : 60 1 : 80 
Комплемент 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,9%-й розчин NaCl 
(замість антигену і 
сироватки) 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Гемолітична систе-
ма 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Експозиція 30 хв при +37 °С 
Облік результатів – – – – – – ++ +++ 

 
д) Одночасно ставлять контроль гемолітичної системи для ви-

ключення гемолізу еритроцитів без участі комплементу (0,4 см3 ге-
молітичної системи + 0,6 см3 0,9%-го розчину NaCl). 

3. Основний дослід РЗК 
а) Готують дворазові розведення дослідної сироватки від 1:4 до 

1 : 256 на 0,9%-му розчині NaCl (рН 7,2 – 7,4) в об’ємі 0,2 см3 (3 ряди). 
б) До кожного розведення сироватки додають по 0,2 см3 специфіч-

ного антигену в робочій дозі**. 
в) До кожної суміші сироватки з антигеном додають по 0,2 см3 ком-

плементу в робочих дозах (1,25 ОД, 1,5 ОД і 2 ОД у 3 ряди), витриму-
ють 18 – 20 год. при +4 ºС*** і 20 – 30 хв за кімнатної температури. 

г) До кожної суміші сироватки, антигену і комплементу додають 
по 0,4 см3 гемолітичної системи, витримують у термостаті або водя-
ній бані при +37 ºС 45 хв. 

д) Результати реакції оцінюють у плюсах відразу після прогрі-
вання й остаточно — через 2 год. експозиції за кімнатної темпера-
тури. 
                                                      

* Оскільки вірусні антигени і сироватки мають різний ступінь антикомплементар-
ності, з метою уточнення робочої дози комплементу проводять його титрування 
(0,5 ОД, 1 ОД, 1,5 ОД і 2 ОД) в присутності антигенів (специфічного і нормального в 
робочій дозі) і сироваток (дослідної, специфічної та нормальної в розведенні 1 : 8). 
Для основного досліду розраховують робочі дози комплементу за тим інгредієнтом, 
який зв’язує його більше. 

** Робочу дозу антигену визначають шляхом його титрування в присутності спе-
цифічної сироватки за квадратною (шаховою) схемою, що дає змогу виявити оптима-
льне кількісне співвідношення між антигенами й антитілами. При цьому змішують 
дворазові розведення антигену (1 : 2…1 : 64) і специфічної сироватки (1 : 8…1 : 128), 
додають комплемент (2 ОД) і гемолітичну систему. За титр антигену приймають 
найбільше його розведення, яке дає повне зв’язування комплементу з найбільшим 
розведенням сироватки (100%-ва затримка гемолізу). Для основного досліду беруть 
антиген у подвійному титрі. 

***
 
Контакт сироватки, антигену і комплементу можна проводити при +37 оС 

1 год, але чутливість реакції при цьому знижується в 4 рази і більше. 
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е) При наявності в дослідній сироватці антитіл буде затримка 
гемолізу (на 2 – 4 плюси), а при їхній відсутності спостерігається 
повний гемоліз. За титр антитіл приймають найвище розведен-
ня сироватки, яке зумовлює затримку гемолізу не менше як на 2 
плюси з найменшою дозою комплементу. 

є) Одночасно ставлять контролі: 
 специфічності (постановка основного досліду РЗК із специфіч-

ною та нормальною сироватками, дослідною сироваткою й нормаль-
ним антигеном); 

 сироваток (дослідної, специфічної та нормальної) на антикомп-
лементарність (0,2 см3 сироватки в розведенні 1 : 4 + 0,2 см3 0,9%-го 
розчину NaCl + 0,2 см3 комплементу в робочих дозах +  

0,4 см3 гемолітичної системи); 
 специфічного і нормального антигенів на антикомплемен-

тарність (0,2 см3 антигену + 0,2 см3 0,9%-го розчину NaCl + + 0,2 см3 
комплементу в робочих дозах + 0,4 см3 гемолітичної системи); 

 специфічного і нормального антигенів на гемотоксичність (0,2 см3 
антигену + 0,4 см3 0,9%-го розчину NaCl + 0,4 см3 гемолітичної сис-
теми); 

 гемолітичної системи (з комплементом і без нього): 
1) 0,4 см3 гемолітичної системи + 0,2 см3 комплементу в робочих 

дозах + 0,4 см3 0,9%-го розчину NaCl; 
2) 0,4 см3 гемолітичної системи + 0,6 см3 0,9%-го розчину NaCl. 
Наведену вище методику РЗК можна застосовувати також для 

ідентифікації вірусу з допомогою специфічної сироватки.  
Незважаючи на трудомісткість, РЗК знайшла широке практичне 

застосування в лабораторній діагностиці багатьох вірусних хвороб 
тварин. 

 

РЕАКЦІЯ РАДІАЛЬНОГО ГЕМОЛІЗУ (РРГ) 
Реакція радіального гемолізу (РРГ) (син.: реакція раді-

ального гемолізу в гелі — РРГГ) заснована на здатності еритро-
цитів, які сенсибілізовані вірусними антигенами, лізуватися під ді-
єю антитіл у присутності комплементу в гелевому середовищі. Реа-
кція використовується для ретроспективної діагностики грипу ссав-
ців і птиці, респіраторно-синцитіальної інфекції ВРХ, чуми ВРХ, 
інфекційної катаральної гарячки овець, ньюкаслської хвороби та ін. 

Компоненти реакції: 
1) дослідні сироватки; 
2) специфічна сироватка; 
3) вірус; 
4) нормальний антиген; 
5) 10%-ва суспензія еритроцитів; 



Лабораторна діагностика вірусних хвороб 

 343

6) комплемент; 
7) 0,9%-й розчин NaCl і ФБР; 
8) 1,5%-ва агароза (на ФБР рН 7,2 з 0,1 % натрію азиду). 
Постановка РРГ: 
1. Сенсибілізація еритроцитів 
Використовують еритроцити різних видів ссавців і птахів, що ви-

значається біологічними властивостями вірусів, до яких виявляють 
антитіла. Гемаглютинувальні віруси легко адсорбуються на натив-
них еритроцитах. У випадку негемаглютинувальних вірусів еритро-
цити попередньо обробляють 10 хв при +20 – 22 °С 0,001 М розчином 
калію перйодату, 0,05 М розчином хрому хлориду або таніном, відми-
вають три рази 0,9%-м розчином NaCl шляхом центрифугування при 
1000 об/хв 10 хв і ресуспендують у ФБР до 10%-ї концентрації. Змі-
шують однакові об’єми 10%-ї суспензії еритроцитів (нативних або ста-
білізованих) із вірусовмісним матеріалом (гомогенат мозку й інших 
тканин мишенят, алантоїсна рідина курячих ембріонів, культураль-
на рідина). Режим сенсибілізації — від 5 хв до 1 год при +4, +20 або 
+37 °С і рН 6,0 – 9,0 (залежно від біологічних властивостей вірусів). 
Сенсибілізовані еритроцити центрифугують, відмивають 2 – 3 рази 
ФБР, готують 5 – 10%-ву суспензію, яку зберігають при +4 °С упро-
довж кількох днів. Сенсибілізовані еритроцити можна зберігати три-
валий час при  – 70 °С у вигляді заморожених у рідкому азоті кра-
пель 33%-ї суспензії еритроцитів у 20%-му розчину декстрану. 

2. До 5 – 10%-ї суспензії сенсибілізованих еритроцитів додають 
комплемент, витримують 3 – 5 хв у водяній бані при +42…+45 °С. 
Суміш вносять у розплавлену й охолоджену до +42 – 45 °С 1,5%-ву 
агарозу (на ФБР рН 7,2 з додаванням 0,1 % натрію азиду), обережно 
перемішують і переносять піпеткою на пластмасову пластинку або в 
чашку Петрі (з розрахунку 1 см3 розплавленої агарози на 7 – 8 см2). 
Кінцева концентрація сенсибілізованих еритроцитів у гелевій су-
міші становить найчастіше 1,5 % (може коливатися в межах 0,5 – 
5 %), а комплементу — біля 2,5 ГАО/см3. 

3. Після застигання гелю з допомогою металевих матриць виго-
товляють лунки, куди вносять дослідні сироватки (нерозведені або у 
дворазових розведеннях), витримують 16 – 20 год у вологій камері 
при +4, +20 або +37 °С. У разі інкубації при +4 °С пластинки і чаш-
ки додатково витримують 2 – 3 год при +37 °С.  

4. При наявності в дослідній сироватці антитіл навколо відповід-
ної лунки виникає прозора зона гемолізу внаслідок утворення на 
поверхні еритроцитів комплексів антиген – антитіло – комплемент. 
Результати реакції враховують візуально, вимірюючи лінійкою зони 
гемолізу, діаметр яких прямо пропорційний титру антитіл. 

5. Одночасно ставлять контролі: 
 специфічна сироватка (у дворазових розведеннях) + сенсибілі-

зовані вірусним антигеном еритроцити + комплемент;  
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 ФБР + сенсибілізовані вірусним антигеном еритроцити + 
комплемент; 

 специфічна сироватка + сенсибілізовані нормальним антиге-
ном еритроцити + комплемент; 

 дослідна сироватка + сенсибілізовані нормальним антигеном 
еритроцити + комплемент; 

Перевагою РРГ є можливість кількісного визначення вмісту ан-
титіл на основі дослідження нативної сироватки без приготування 
дворазових розведень, оскільки діаметр зони чітко корелює з кон-
центрацією антитіл. Недоліком реакції є неможливість виявлення 
IgM, які погано дифундують у гелі, а також труднощі в стандарти-
зації антигенів. 

РЕАКЦІЯ ДИФУЗІЙНОЇ ПРЕЦИПІТАЦІЇ (РДП) 
Реакція дифузійної преципітації (РДП) (син.: реакція ди-

фузійної преципітації в агарі — РДПА; реакція імунодифу-
зії — РІД) заснована на здатності антигенів та антитіл дифундува-
ти в агаровому гелі та при взаємодії утворювати лінії або кільця 
преципітації. Реакція використовується для діагностики сказу, хво-
роби Ауєскі, лейкозу ВРХ, вірусної діареї ВРХ, чуми м’ясоїдних, хво-
роби Марека та ін. 

Є різні модифікації РДП. У вірусологічній практиці частіше за-
стосовують метод подвійної імунодифузії за Оухтерлоні, коли оби-
два імунореагенти (антигени й антитіла) дифундують в агарі, та 
реакцію одиночної радіальної імунодифузії (РОРІД, РРІД), за якої у 
склад гелю включають один імунний компонент, а другий — дифун-
дує в ньому. 

Компоненти РДП: 
1) дослідні вірусовмісні суспензії або сироватки; 
2) специфічна і нормальна сироватки; 
3) специфічний і нормальний вірусні антигени; 
4) 1 – 2%-й агар (консервований фенолом 0,1 % або натрію мер-

тиолатом 1 : 10 тис.); 
5) 0,9%-й розчин NaCl. 
Постановка РДП (за Оухтерлоні): 
1. На знежирені предметні скельця або в чашки Петрі налива-

ють розплавлений 1 – 2%-й агар (найкраще американської фірми 
«Difco») завтовшки 1 – 1,5 мм. Після застигання з допомогою мета-
левих матриць вирізають лунки. 

2. В одні лунки вносять дослідні вірусовмісні суспензії (або дослід-
ні сироватки — цільні чи у дворазових розведеннях), в інші — спе-
цифічні сироватки (або специфічні вірусні антигени) (рис. 95, 96). 

3. Предметні скельця і чашки Петрі поміщають у вологу камеру, 
витримують 24 – 48 год за кімнатної температури або в термостаті 
при +37 ºС. 
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4. Реакція вважається позитивною, якщо в агарі між лунками з 
дослідними вірусовмісними суспензіями (дослідними сироватками) і 
специфічною сироваткою (специфічним вірусним антигеном) утво-
рюються білі лінії преципітації. При ретроспективній діагностиці 
за титр антитіл приймають найвище розведення сироватки, яке 
зумовлює утворення ліній преципітації. 

5. Одночасно ставлять контролі: 
 специфічна сироватка + специфічний антиген; 
 специфічна сироватка + нормальний антиген (при ідентифіка-

ції вірусу); 
 нормальна сироватка + специфічний антиген (при виявленні 

антитіл). 

 
 

Рис. 95. Схема РДП для виявлення антитіл 
 

 
 

Рис. 96. Схема РДП для титрування (а) та ідентифікації (б) вірусу: 
С1 — С11 — дослідні сироватки; А1 — А11 — дослідні антигени; СС — специфічна
сироватка; СН — нормальна сироватка; АС — специфічний антиген; АН — норма-
льний антиген; 1 : 2 … 1 : 64 — розведення дослідної сироватки 
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Постановка РРІД для виявлення антитіл: 
1. У розплавлений і охолоджений до +50…+55 °С 2%-й агар до-

дають специфічний вірусний антиген (у концентрації 0,2 мг/см3), 
перемішують і по 4 см3 суміші наносять на предметні скельця. 

2. Після застигання гелю за допомогою металевих матриць виго-
товляють лунки, куди додають дослідні сироватки (цільні або у дво-
разових розведеннях). 

3. Предметні скельця поміщають у вологу камеру і витримують 
16 – 18 год за температури +18…+22 або +37 °С. 

4. Реакція вважається позитивною, якщо біля лунок утворюється 
кільце преципітації у вигляді опалесціюючої зони, діаметр якої пря-
мо пропорційний концентрації антитіл. При постановці реакції з різ-
ними розведеннями сироватки за титр антитіл приймають най-
вище її розведення, яке зумовлює утворення кільця преципітації. 

5. Одночасно ставлять контролі: 
 специфічна сироватка + специфічний антиген; 
 нормальна сироватка + специфічний антиген. 
РРІД використовується також для ідентифікації вірусу. Для 

цього в агар вносять специфічну сироватку (1 – 5 %), а в лунки — 
дослідні вірусовмісні суспензії. Збудник вважається ідентифікова-
ним при утворенні кільця преципітації, діаметр якого корелює з 
титром дослідного антигену. 

Перевагою РДП є проста техніка постановки, швидкість отриман-
ня результатів. Недолік — недостатня чутливість: у реакції виявля-
ють антигени або антитіла за умови їхньої високої концентрації. 

ЗУСТРІЧНИЙ ІМУНОЕЛЕКТРОФОРЕЗ (ЗІЕФ) 
Зустрічний імуноелектрофорез (ЗІЕФ) ґрунтується на по-

єднанні імунодифузії в гелі (рідше — на ацетатоцелюлозних мем-
бранах) з електрофорезом: антигени й антитіла переміщуються в 
електричному полі назустріч один одному і при взаємодії утворюють 
лінії преципітації. На відміну від РДП і РРІД, у ЗІЕФ дифузія іму-
нореагентів відбувається не вільно у всіх радіальних напрямках, а 

назустріч один одному під 
впливом електричного поля. 
При цьому негативно заря-
джені в лужному середовищі 
вірусні антигени рухаються 
до аноду, а нейтральні ан-
титіла — до катоду внаслі-
док електроендоосмосу (рис. 
97). ЗІЕФ використовується 
для діагностики багатьох 
вірусних інфекцій (хвороба 

 

Рис. 97. Схема ЗІЕФ  
(Т.В. Перадзе, П. Халонен, 1985) 
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Ауєскі, ящур, чума ВРХ, чума свиней, трансмісивний гастроентерит 
свиней та ін.). 

Компоненти ЗІЕФ: 
1) дослідні вірусовмісні суспензії або сироватки; 
2) специфічна і нормальна сироватки; 
3) специфічний і нормальний вірусні антигени; 
4) 1%-й агар або агароза; 
5) вероналовий буферний розчин; 
6) 0,9%-й розчин NaCl або ФБР. 
Постановка ЗІЕФ: 
1. На скляні пластинки наносять розплавлений гель товщиною 

1,2 – 1,7 мм. Після застигання з допомогою металевих матриць ви-
готовляють лунки. 

2. У лунки біля катода вносять дослідні вірусовмісні суспензії (або 
відомі вірусні антигени), а в лунки біля анода — специфічні сироватки 
(або дослідні сироватки: цільні чи у дворазових розведеннях). 

3. Пластинки поміщають в апарат для ЗІЕФ. Електрофорез про-
водять 30 – 60 хв частіше з використанням вероналового буферного 
розчину (рН 8,6) при відповідному робочому режимі, який відпра-
цьовують у попередніх дослідженнях. У більшості випадків оптима-
льна напруга струму становить 120 – 150 В, сила струму — 20 – 
30 мА, температура — кімнатна.  

4. Проводять попередній облік результатів. Потім пластинки 
промивають у кількох змінах 0,9%-го розчину NaCl або в 0,15 М 
ФБР упродовж доби, фарбують 0,1%-м розчином тиазинового черво-
ного й остаточно враховують результати реакції (в прохідному світлі 
на темному фоні). 

5. Реакція вважається позитивною, якщо в гелевому середовищі 
між дослідними антигенами (дослідними сироватками) і специфіч-
ними сироватками (специфічними антигенами) утворюються лінії 
преципітації. При ретроспективній діагностиці за титр антитіл 
приймають найвище розведення сироватки, яке зумовлює утворен-
ня ліній преципітацій. 

6. Одночасно ставлять контролі: 
 специфічна сироватка + специфічний антиген; 
 специфічний антиген + нормальна сироватка (при виявлення 

антитіл); 
 специфічна сироватка + ФБР (при ідентифікації вірусу). 
Існує багато різних модифікацій 

ЗІЕФ, інтерес становить, зокрема, 
подвійний ЗІЕФ. Цей метод застосо-
вують при дослідженні матеріалу, в 
якому можуть знаходитися одночас-
но як вірусні антигени, так і антиті-
ла (наприклад, слиз, цільна кров). У 
такому разі в лунки біля катоду 

Рис. 98. Схема подвійного ЗІЕФ 
(Т.В. Перадзе, П. Халонен, 1985) 
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вносять специфічний антиген, в лунки біля аноду — специфічну 
сироватку, а між ними — дослідний матеріал. Вірусні антигени 
утворять лінії преципітації між середньою й анодною лунками, а 
антитіла — між середньою та катодною лунками (рис. 98). 

ЗІЕФ характеризується високою специфічністю, простою технікою 
постановки, стабільністю отримуваних результатів. Проте за чутливі-
стю цей метод дещо поступається іншим серологічним реакціям. 

РЕАКЦІЯ ІМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ (РІФ) 
Реакція імунофлуоресценції (РІФ) (син.: метод флуорес-

ціюючих антитіл — МФА) ґрунтується на взаємодії антигенів із 
міченими флуорохромом антитілами, внаслідок чого виникає сві-
тіння при люмінесцентній мікроскопії. Серед флуорохромів, запро-
понованих для мічення антитіл, найчастіше використовують флуо-
ресцеїнізотіоціанат (ФІТЦ), який зумовлює люмінесценцію зеле-
ного кольору. Для люмінесцентної мікроскопії використовують мік-
роскопи «Люмам И-1», «МЛ-2», «МЛД» та ін. із ртутно-кварцовою 
лампою ДРШ-250, збуджувальними фільтрами ФС-1-2, СС-15-2, 
БС-8-2 і запірними фільтрами № 1 або № 2. РІФ застосовується для 

 
Рис. 99. Схема РІФ (М.І.Троценко та ін., 1989): 

а — прямий метод: 1 — антиген; 2 — флуоресціююче тіло; 3 — флуоресціюючий
комплекс антиген – антитіло; б — непрямий метод: 1 — антиген; 2 — антитіло; 3 —
комплекс антиген – антитіло; 4 — флуоресціююче антивидове антитіло; 5 — флуо-
ресціюючий комплекс антиген – антитіло – антивидове антитіло; в — метод анти-
комплементарної імунофлуоресценції; 1 —  антиген; 2 — суміш комплементу та
антитіл; 3 — комплекс антиген – антитіло – комплемент; 4 — флуоресціююче анти-
комплементарне антитіло; 5 — флуоресціюючий комплекс антиген – антитіло –
комплемент – антикомплементарне антитіло 
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діагностики багатьох вірусних хвороб (сказу, хвороби Ауєскі, 
парагрипу-3 ВРХ, вірусної діареї ВРХ та ін.). 

РІФ ставиться двома методами: прямим і непрямим (рис. 99). 
Прямий метод РІФ 
Компоненти реакції:  
1) дослідний вірус (мазки-відбитки або гістозрізи з патологічного 

матеріалу хворих тварин, препарати із зараженої культури клітин); 
2) флуоресціюючі специфічна і нормальна сироватки; 
3) немічені специфічна і нормальна сироватки; 
4) препарати з органів здорових тварин або незараженої культу-

ри клітин. 
Постановка реакції: 
1. Препарати фіксують 10 – 15 хв у охолодженому ацетоні  

(–10…–15 ºС), висушують на повітрі. 
2. На препарати наносять флуоресціюючу специфічну сироватку, 

витримують 30 хв у вологій камері за кімнатної температури або у 
термостаті при +37 ºС (залежно від виду вірусу). 

    

 

Рис. 100. Дифузне світіння антигену вірусу 
діареї ВРХ у препаратах із легень (а), нирок 

(б), слизових оболонок трахеї (в) і тонких 
кишок (г) заражених телят  

(О.С. Калініна, 1983) 
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3. Препарати відмивають 0,01 М ФБР (рН = 7,2…7,4) тричі по 
10 хв, споліскують дистильованою водою, висушують на повітрі й 
досліджують у люмінесцентному мікроскопі, застосовуючи нелюмі-
нуючу олію для імерсії. 

4. Результати реакції оцінюють у плюсах за інтенсивністю і спе-
цифічністю флуоресценції дослідного об’єкта при чіткій морфології 
клітин: 

++++ — яскраве світіння смарагдово-зеленого кольору; 
+++   — яскраве світіння зеленого кольору; 
++     — слабке світіння жовто-зеленого кольору; 
+       — дуже слабке світіння невизначеного кольору; 
–       — відсутність флуоресценції. 
5. Реакція вважається позитивною, якщо в препараті в трьох по-

лях зору виявляється не менше як по 3 – 5 уражених вірусом клітин, 
що флуоресціюють яскраво-зеленим кольором на 3 – 4 плюси (в ре-

зультаті утворення ком-
плексів антиген – анти-
тіло). Флуоресценція бу-
ває дифузною та грану-
лярною залежно від виду 
вірусу і стадії його нагро-
мадження в клітині (рис. 
100, 101, 102, 103). 

6. Одночасно ставлять 
контролі: 

 незаражені клітини, 
оброблені флуоресціюю-
чою специфічною сиро-
ваткою; 

 заражені клітини, 
оброблені флуоресціюю-
чою нормальною сирова-
ткою; 

 заражені клітини, 
оброблені спочатку немі-
ченою специфічною си-
роваткою, а потім — 
флуоресціюючою специ-
фічною сироваткою; 

 заражені клітини, 
оброблені спочатку немі-
ченою нормальною сиро-
ваткою, а потім — флуо-
ресціюючою специфічною 
сироваткою. 

Рис. 101. Гранулярне світіння антигену віру-
су сказу в перещеплюваній культурі клітин  
ВНК-21 (а, б, в, г) і мозковій тканині (д, е) 

заражених мишей (М.І. Троценко та ін., 1989) 
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Непрямий метод РІФ (РНІФ) 
Компоненти реакції: 
1) дослідний вірус (препарати з 

патологічного матеріалу хворих тва-
рин або зараженої культури клітин); 

2) специфічна і нормальна сироватки; 
3) флуоресціююча антивидова сироватка*; 
4) препарати з органів здорових тварин або незараженої культу-

ри клітин. 
Постановка реакції: 
1. На фіксовані в ацетоні препарати наносять специфічну сиро-

ватку, витримують 30 хв у вологій камері за температури +18…+22 ºС 
або +37 ºС, потім відмивають (так само, як при прямому методі РІФ). 

2. На препарати наносять флуоресціюючу антивидову сироватку, 
витримують 30 хв у вологій камері за температури +18…+22 ºС або 
+37 ºС, потім відмивають, висушують на повітрі й досліджують у 
люмінесцентному мікроскопі. 

3. При наявності вірусного антигену виникає флуоресценція за-
ражених клітин (у результаті утворення складних комплексів анти-
ген – антитіло – антивидове антитіло). 

4. Одночасно ставлять контролі: 
 незаражені клітини, оброблені флуоресціюючою антивидовою 

сироваткою; 
 заражені клітини, оброблені флуоресціюючою антивидовою 

сироваткою; 
 заражені клітини, оброблені спочатку нормальною сироваткою, 

а потім флуоресціюючою антивидовою сироваткою; 
                                                      

* Антивидові (антиглобулінові) сироватки одержують шляхом гіперімунізації тва-
рин певного виду глобулінами, виділеними із сироваток інших видів тварин, які 
слугують продуцентами противірусних сироваток. Наприклад, антиглобулінові сиро-
ватки кроля отримують на вівцях або козах. 

 
Рис. 102. Гранулярне світіння антигену 
аденовірусу птиці в гепатоцитах курей 

(І.І. Панікар, 1990) 
  

Рис. 103. Дифузне світіння ан-
тигену ротавірусу ВРХ у пере-
щеплюваній культурі клітин 
MDBK (В.Г. Скибіцький, 1997) 
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 заражені клітини, оброблені спочатку специфічною сироваткою 
(після попередньої адсорбції антитіл гомологічним антигеном), а 
потім — флуоресціюючою антивидовою сироваткою. 

Непрямий метод РІФ має переваги. Він потребує лише однієї 
флуоресціюючої сироватки — антивидової, з допомогою якої можна 
виявити антигени різних вірусів (за умови, що специфічні сироват-
ки до цих вірусів одержані шляхом імунізації тварин одного виду). 
Крім того, РНІФ використовується не тільки для ідентифікації віру-
су, але й для виявлення антитіл. Для цього на фіксовані препара-
ти з культури клітин, зараженої відомим вірусом, наносять спочат-
ку дворазові розведення дослідної сироватки (від 1 : 10 до 1 : 1280), а 
після контакту — флуоресціюючу антивидову сироватку. Специфіч-
ні антитіла в дослідних сироватках виявляють за яскраво-зеленим 
світінням вірусного антигену в заражених клітинах. За титр ан-
титіл приймають найвище розведення сироватки, при якому спо-
стерігається чітка флуоресценція гомологічного антигену. 

Розроблена модифікація РНІФ — метод антикомплементарної 
імунофлуоресценції (див. рис. 99). Він полягає в обробці фіксованих 
препаратів спочатку специфічною сироваткою та комплементом, а 
потім — міченою антикомплементарною сироваткою. При наявності 
вірусного антигену виникає флуоресценція заражених клітин у ре-
зультаті утворення складних комплексів антиген – антитіло – ком-
племент – антикомплементарне антитіло. Цей метод використовують 
як для ідентифікації вірусу, так і для виявлення антитіл. 

РІФ характеризується високою чутливістю, специфічністю і шви-
дким одержанням результатів. Особливо цінна ця реакція для іден-
тифікації тих вірусів, які не мають цитопатогенних, гемаглютину-
вальних і гемадсорбівних властивостей. РІФ дає можливість вивчи-
ти процеси взаємодії вірусів із клітинами, дослідити динаміку на-
громадження вірусних антигенів у клітинах, антигенні зв’язки ві-
русів, а також патогенез вірусних інфекцій. Особливо важливе зна-
чення цього методу при дослідженні асоційованих і хронічних інфе-
кцій. Недолік РІФ — випадки неспецифічної флуоресценції, яка 
може бути спричинена наявністю в специфічних сироватках норма-
льних антитіл або антитіл до гетерогенних тканинних білків, фік-
сацією мічених антитіл на лейкоцитах, кров’яних пластинках, воло-
кнах тощо. 

ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ АНАЛІЗ (ІАФ) 
Імуноферментний аналіз (ІФА) ґрунтується на взаємодії ан-

тигенів із міченими ферментом антитілами. Цей метод характери-
зується високою специфічністю і чутливістю, яка в сотні разів пере-
вищує чутливість інших серологічних реакцій. ІФА використо-
вується для діагностики багатьох вірусних хвороб (інфекційний ри-
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нотрахеїт ВРХ, чума ВРХ, сказ, ринопневмонія коней, хвороба Ма-
река, ньюкаслська хвороба та ін.). 

Існують два варіанти ІФА: 1) гістохімічний варіант, або імуно-
пероксидазна реакція; 2) методи твердофазного ІФА. 

Імунопероксидазна реакція  
Цей метод за суттю аналогічний РІФ. Він базується на викорис-

танні антитіл, мічених ферментом пероксидазою хрону (імуноперо-
ксидазний кон’югат). Утворення комплексу антиген – антитіло ви-
являють за допомогою бензидинового субстрату (диамінобензидин-
тетрахлорид). Субстрат під дією ферменту розкладається, утворюю-
чи кольоровий продукт ферментативної реакції, видимий у світ-
ловому мікроскопі (спочатку блакитного кольору, який швидко пе-
реходить у коричневий). 

Реакцію ставлять прямим і непрямим методами (рис. 104, 105). 
Прямий імунопероксидазний метод 
Компоненти реакції: 
1) дослідний вірус (мазки-відбитки або гістозрізи з патологічного 

матеріалу хворих тварин, препарати з інфікованої культури клітин); 

 
 

Рис 104. Схема прямого імунопероксидазного методу ІФА  
(В.М. Сюрін та ін., 1986): 

1 — антиген; 2 — мічене антитіло (імунопероксидазний кон’югат); 3 — комплекс
антиген – антитіло – фермент; 4 — бензидиновий субстрат; 5 — комплекс антиген –
антитіло – фермент, який виявляють за допомогою субстрату 
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Рис 105. Схема непрямого імунопероксидазного методу ІФА  
(В.М. Сюрін та ін., 1986): 

1 — антиген; 2 — антитіло; 3 — комплекс антиген – антитіло; 4 — антивидове анти-
тіло (антивидовий імунопероксидазний кон’югат); 5 — комплекс антиген – антиті-
ло – антивидове антитіло – фермент; 6 — бензидиновий субстрат; 7 — комплекс ан-
тиген – антитіло – антивидове антитіло – фермент, який виявляють за допомогою
субстрату 

1 2 3 4 5 6 7 
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2) імунопероксидазний кон’югат; 
3) бензидиновий субстрат; 
4) препарати з культури клітин, зараженої відомим вірусом; 
5) препарати з органів здорових тварин або незараженої культу-

ри клітин: 
6) 0,9%-й розчин NaCl. 
Постановка реакції: 
1. Препарати фіксують 10 хв у охолодженому ацетоні (–10…–20 оС), 

висушують на повітрі. 
2. На препарати наносять імунопероксидазний кон’югат, витри-

мують 1 – 2 год (для гістозрізів — 6 год) у вологій камері при +37 °С, 
промивають 0,9%-м розчином NaCl 15 хв, споліскують дистильова-
ною водою, висушують на повітрі. 

3. На препарати наносять бензидиновий субстрат, витримують 
5 – 10 хв у вологій камері за кімнатної температури, знову проми-
вають 0,9%-м розчином NaCl 15 хв, споліскують дистильованою во-
дою, висушують і розглядають у світловому мікроскопі під імерсією. 

4. Реакція вважається позитивною, якщо в клітинах виявляють 
дифузне жовто-коричневе забарвлення або гранули коричнево-
чорного кольору. 

5. Одночасно ставлять контролі: 
 заражені відомим вірусом клітини, оброблені імунопероксидаз-

ним кон’югатом; 
 незаражені клітини, оброблені імунопероксидазним кон’югатом. 
Непрямий імунопероксидазний метод  
Компоненти реакції: 
1) дослідний вірус (препарати з патологічного матеріалу хворих 

тварин або зараженої культури клітин); 
2) специфічна сироватка; 
3) антивидовий імунопероксидазний кон’югат; 
4) бензидиновий субстрат; 
5) препарати з культури клітин, зараженої відомим вірусом; 
6) препарати з органів здорових тварин або незараженої культу-

ри клітин; 
7) 0,9%-й розчин NaCl. 
Постановка реакції: 
1. На фіксовані в ацетоні препарати наносять специфічну сиро-

ватку, витримують 1 – 2 год у вологій камері при +37 ºС, промива-
ють 0,9%-м розчином NaCl 5 хв, висушують на повітрі. 

2. На препарати наносять антивидовий імунопероксидазний 
кон’югат, витримують 1 – 6 год у вологій камері при +37 ºС, проми-
вають 0,9%-м розчином NaCl 15 хв, споліскують дистильованою во-
дою, висушують. 

3. Препарати обробляють бензидиновим субстратом 5 – 10 хв у 
вологій камері за кімнатної температури, промивають 0,9%-м роз-
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чином NaCl 15 хв, споліскують дистильованою водою, висушують і 
розглядають у світловому мікроскопі під імерсією. 

4. При наявності вірусу в дослідному матеріалі утворюються 
складні комплекси: антиген – антитіло – антивидове антитіло (мі-
чене ферментом), і в результаті бензидиновий субстрат розклада-
ється з утворенням кольорового про-
дукту ферментативної реакції. 

5. Одночасно ставлять контролі: 
 заражені вірусом клітини, обро-

блені спочатку специфічною сирова-
ткою, а потім — антивидовим імуно-
пероксидазним кон’югатом; 

 незаражені клітини, оброблені 
спочатку специфічною сироваткою, а 
потім — антивидовим імуноперокси-
дазним кон’югатом. 

Методи твердофазного ІФА  
Ці методи ґрунтуються на засто-

суванні антигенів або антитіл, фік-
сованих на нерозчинних носіях. Як 
твердофазні носії в ІФА використо-
вують планшети, пробірки, плівки із 
синтетичних полімерів, що мають 
високу сорбційну здатність, — полі-
стиролу, поліакриламіду, поліпропі-
лену тощо, а також гранули із сефа-
рози, целюлози, карбоксиметилце-
люлози, нітроцелюлозні мембрани 
(фільтри). Особливо широкого засто-
сування набули полістиролові 
планшети. Використання їх та ав-
томатизація процесу постановки й 
обліку результатів реакції дають 
змогу за короткий час дослідити ве-
лику кількість проб сироваток крові 
на наявність антитіл або вірусовміс-
ного матеріалу на наявність вірус-
них антигенів.  

У твердофазному ІФА використо-
вують пероксидазні та лужнофос-
фатазні кон’югати. 

Для дослідження великої кілько-
сті проб за допомогою твердофазного 
ІФА потрібно мати: полістиролові 
планшети з плоским дном, автома-

 
 

Рис. 106. Схема твердофазного 
ІФА: ELISA-метод (сандвіч-метод, 

або метод подвійних антитіл; 
В.М.Сюрін та ін., 1986): 

1 — адсорбція антитіл; 2 — внесен-
ня дослідного антигену; 3 — вне-
сення мічених ферментом антитіл;
4 — додавання субстрату та утво-
рення кольорового продукту фер-
ментативної реакції 
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тичні піпетки з перемінним або постійним об’ємом від 50 до 200 
мкл, автоматичне або напівавтоматичне промивне обладнання, 
спеціальну реєструвальну апаратуру. При відсутності такого облад-
нання продуктивність методу значно знижується. 

Найпоширенішим методом твердофаз-
ного ІФА є ЕLISA-метод (enzyme-linked 
immunosorbent assay — реакція ензимо-
мічених антитіл). Існує кілька варіантів 
постановки ELISA. Для ідентифікації ві-
русів найчастіше використовують санд-
віч-метод, або метод подвійних ан-
титіл (рис. 106). Для цього лунки полі-
стиролових планшетів сенсибілізують 
імуноглобуліном, виділеним із специфіч-
ної до дослідного антигену сироватки. У 
лунки додають спочатку вірусовмісний 
матеріал, а потім після відмивання — мі-
чені ферментом антитіла (гомологічні ан-
тигену) і нарешті — субстрат: ортофеніле-
ндиамід або 5-аміносаліцилова кислота 
(для пероксидази) і р-нітрофенілфосфат 
(для лужної фосфатази). Якщо в дослід-
ному матеріалі є відповідний антиген, він 
зв’язується з адсорбованими в лунках ан-
титілами, до утворених імунних комплек-
сів приєднуються мічені ферментом анти-
тіла. Таким чином, утворюються складні 
комплекси: антитіло – антиген – мічене 
антитіло, які виявляють за допомогою 
субстрату. Під дією ферменту субстрат 
розкладається з утворенням кольорового 
продукту ферментативної реакції: орто-
фенілендиамід дає оранжево-коричневе 
забарвлення, 5-аміносаліцилова кисло-
та — інтенсивно-коричневе, а р-нітрофе-
нілфосфат — жовте. Результати реакції 
враховують візуально за інтенсивністю 
забарвлення або з допомогою спектрофо-
тометрів за оптичним поглинанням. За 
позитивний результат приймають підви-
щення оптичної щільності дослідних проб 
над контрольними в 5 – 10 разів. 

Для виявлення антитіл у сироватках 
крові найчастіше використовують не-
пряму ЕLISA (рис. 107). Для цього лунки 

 
 

Рис. 107. Схема твердо-
фазного ІФА: непряма 
ELISA (В.М. Сюрін та ін., 

1986): 
1 — адсорбція антигену; 2 —
внесення дослідної сироват-
ки; 3 — внесення антивидо-
вого кон’югату; 4 — додаван-
ня субстрату та утворення
кольорового продукту фер-
ментативної реакції 
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полістиролових планшетів сенсибілізують антигеном, до якого ви-
значають антитіла. У лунки додають спочатку дослідні сироватки, а 
потім після відмивання — антивидовий кон’югат і нарешті — суб-
страт. Якщо в дослідній сироватці є антитіла, утворюються складні 
комплекси: антиген – антитіло – антивидове антитіло (мічене фер-
ментом), і в результаті субстрат розкладається з утворенням кольо-
рового продукту ферментативної реакції. 

Для проведення ІФА на полістиролових планшетах зарубіжні фі-
рми випускають комплекти приладів. Основна частина комплектів — 
обладнані мікрокомп’ютерами спектрофотометри, за допомогою яких 
вимірюють оптичну щільність продукту ферментативної реакції без-
посередньо в лунках планшетів. Зчитування результатів досліджен-
ня 96 проб триває всього 1 хв. Ці прилади дають змогу проводити до-
слідження як у лабораторіях, так і в польових умовах. Для великих 
клінічних центрів розроблено повністю автоматизоване устаткування 
для проведення твердофазного ІФА, в якому антигени або антитіла 
адсорбційно фіксовані на поверхні полістиролових пробірок або ж у 
лунках планшет. Ці системи, які обслуговують два спеціалісти, дають 
можливість аналізувати щоденно до 4000 проб. 

При відсутності спеціального обладнання ІФА можна ефективно 
проводити на спектрофотометрах, флуориметрах або фотоелектро-
колориметрах. Правда, при цьому дещо знижується достовірність і 
продуктивність методу. 

РАДІОІМУННИЙ АНАЛІЗ (РІА) 
Радіоімунний аналіз (РІА) (син.: радіоімунний метод — 

РІМ) ґрунтується на використанні антитіл або антигенів, мічених 
ізотопом 125І. У присутності гомологічних імунореагентів утворюють-
ся імунні комплекси з радіоактивною міткою, які виявляють за до-
помогою гамма-лічильника. РІА використовується для діагностики 
хвороби Ауєскі, лейкозу ВРХ, лейкозу птиці та ін. 

Приготування імунореагентів для РІА  
У вірусологічній практиці застосовують твердофазний варіант 

РІА, при якому специфічні антигени або антитіла фіксують на тве-
рдій основі: полістиролових кульках, пробірках або планшетах. Ад-
сорбцію імунореагентів проводять упродовж 18 – 24 год за кімнатної 
температури, рН 6,0 – 10,0, у ФБР (рН 7,4) з додаванням 0,5 – 1 % 
сироваткового альбуміну ВРХ або 10 – 20 % ембріональної сироват-
ки ВРХ. Тверду основу з адсорбованими антитілами можна зберіга-
ти 2 – 3 тижні при +4 ºС, а з вірусними антигенами — до 1 року. 

Крім фіксованих на твердій основі антитіл і антигенів, для по-
становки РІА потрібно також мати імунореагенти з радіоактивною 
міткою, в ролі якої виступає ізотоп 125І. Для кон’югації антитіл або 
вірусних антигенів із 125І застосовують різні методи (перйодатний, 
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альдегідний тощо). Маркірують переважно антитіла, оскільки це 
значно простіше зробити порівняно з міченням вірусних антигенів. 
Виділені зі специфічної сироватки імуноглобуліни додають до су-
міші 125І і хлораміну Т, через 2 хв реакцію зупиняють за допомогою 
NaHSOз або проводять швидке розділення міченого білка і вільного 
125І на колонці із сефадексом. Мічені імуноглобуліни зберігають у 
ФБР (рН 7,2) з додаванням 40 % інактивованої ембріональної сиро-
ватки ВРХ (або 2 % сироваткового альбуміну ВРХ), 42 % гліцерину і 
0,2 % NaNз. Строк зберігання міченого імуноглобулінового препа-
рату — 3 – 5 міс за умови його перевірки за стандартом перед по-
становкою РІА. 

Методи РІА 
Розроблено два основні варіанти постановки РІА: прямий і не-

прямий. При прямому методі використовують мічені 125І противі-
русні антитіла, при непрямому — мічені антивидові (антиглобулі-
нові) антитіла. Оскільки прямий РІА потребує маркірування анти-
тіл до кожного вірусу, непрямий варіант постановки реакції має 
явну перевагу, адже з допомогою однієї міченої антивидової сиро-
ватки можна виявити антигени різних вірусів (за умови, що про-
тивірусні сироватки одержані шляхом імунізації тварин одного 
виду). 

За прямого методу РІА дослідні вірусовмісні суспензії інкубу-
ють з адсорбованими на полімерному носію антитілами, потім після 
відмивання додають мічені 125І антитіла. У разі позитивної реакції 
утворюються складні комплекси: антитіло – антиген – мічене 125І 
антитіло, які виявляють за допомогою гамма-лічильника. За не-
прямого РІА дослідний вірусний антиген інкубують з адсорбовани-
ми на твердій основі противірусними антитілами, потім після від-
мивання додають незв’язані специфічні антитіла і нарешті — міче-
ні 125І антивидові антитіла. Якщо в дослідному матеріалі є гомоло-
гічний вірус, утворюються складні комплекси: антиген – антитіло – 
мічене 125І антивидове антитіло, які виявляють за допомогою гамма-
лічильника. 

Непрямий РІА використовують також для виявлення антитіл. 
З цією метою відомий вірусний антиген адсорбують на твердій осно-
ві, додають дослідну сироватку, а потім після відмивання — мічені 
125І антивидові антитіла. За наявності в дослідній сироватці гомоло-
гічних антитіл утворюються складні комплекси: антиген – антиті-
ло – мічене 125І антивидове антитіло, які виявляють за допомогою 
гамма-лічильника. 

РІА характеризується високою чутливістю (в 5 – 10 разів вищою 
за чутливість ІФА), специфічністю, можливістю стандартизації, 
швидкістю отримання результатів. Недоліком реакції є відносно 
короткий термін зберігання мічених реагентів, оскільки 125І має пе-
ріод напіврозпаду 60 діб. 
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? Контрольні запитання  

1. Які загальні принципи лабораторної діагностики вірусних хвороб? 
2. Назвіть основні вимоги при відборі клінічного і патологоанатомічного 
вірусовмісного матеріалу. 3. У чому полягає підготовка вірусовмісного ма-
теріалу для дослідження? 4. Які ви знаєте методи експрес-діагностики вірус-
них хвороб? 5. Розкажіть про культивування вірусів на лабораторних тва-
ринах. 6. Що ви знаєте про культивування вірусів на курячих ембріонах? 
7. Схарактеризуйте культуру клітин як найдосконаліший об’єкт для куль-
тивування вірусів. 8. Розкажіть про титрування вірусів. 9. Схарактеризуй-
те загальні принципи серологічних реакцій, що використовуються в лабо-
раторній діагностиці вірусних хвороб. 10. Розкажіть про суть і методику 
постановки найбільш актуальних для вірусологічної практики серологіч-
них реакцій. 

 
 
 
 

 



 

СХЕМИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСНИХ ХВОРОБ ТВАРИН 
Вірусологічні методи 

Матеріал для до-
слідження 

Експрес- 
методи Ізоляція та індикація вірусу 

Іденти-
фікація 
вірусу 

Ретро-
спектив-
на діаг-
ностика 

Диференціальна 
діагностика 

ПОКСВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ 
Віспа корів 

Ураження шкіри 
на стадіях папули, 
везикули, пустули 
і струпа, везику-
лярна та пусту-
льозна рідини, 
парні сироватки 
крові 

Вірусоско-
пія, цито-
плазмати-
чні вклю-
чення 
типу ті-
лець Гва-
рнієрі 
(вірус віс-
повакци-
ни), РДП 

1) КЕ 10 – 12 днів, зараження на ХАО і в алан-
тоїсну порожнину. Через 3 – 6 діб загибель, 
на ХАО віспини  –  геморагічні (вірус віспи 
корів) або білі (вірус вісповакцини); при за-
раженні в алантоїсну порожнину через 
3 дні загибель (вірус віспи корів) 

2) КК нирок телят або ембріона корови, фібро-
бластів курячого ембріона. Через 3 доби 
ЦПД: округлення клітин, цитоплазматичні 
тільця-включення 

3) Кролі, зараження в скарифіковану шкіру або 
рогівку ока. Через 3 – 5 діб на шкірі інфільт-
рати (з некрозом і геморагіями від вірусу ві-
спи корів) і віспяні ураження; на рогівці че-
рез 2 – 3 доби плями і крапки, оточені вінчи-
ком, і цитоплазматичні включення типу ті-
лець Гварнієрі (вірус вісповакцини) 

4) Телята, зараження в скарифіковану шкіру. 
Через 3 – 9 діб віспяні ураження шкіри 

Вірусо-
скопія, 
РІФ, РДП 

 РДП Ящур, паравак-
цина, везикуляр-
ний стоматит 

Віспа овець  
Ураження шкіри на
стадіях папули, 
пустули і струпа, 
пустульозна рідина,
парні сироватки 
крові 

Вірусоско-
пія, ЕМ, 
цитоплаз-
матичні 
тільця-
включення 

1) КК нирок і сім’яників ягнят та козенят. 
Через 2 – 4 доби ЦПД: округлення клітин, 
цитоплазматичні тільця-включення 

2) Вівці, зараження в/ш у безшерсту ділянку 
хвоста. Через 6 – 8 діб віспяні ураження 
шкіри 

Вірусо-
скопія, 
РІФ, РДП 

РДП Контагіозна екти-
ма, парша, корос-
та, пустульозна 
екзема 

      



 

Віспа кіз 
Ураження шкіри 
на стадіях папули, 
пустули і струпа, 
пустульозна ріди-
на, парні сироват-
ки крові 

Вірусоско-
пія, ЕМ, 
цитоплаз-
матичні 
тільця-
включення 

1) КК нирок і сім’яників козенят та ягнят. 
Через 2 – 4 доби ЦПД: округлення клітин, 
цитоплазматичні тільця-включення 

2) Козенята, зараження в скарифіковану 
шкіру. Через  6 – 8 діб віспяні ураження 
шкіри 

Вірусо-
скопія, 
РІФ, РДП 

РДП Ящур, контагіозна 
ектима 

Віспа свиней 
Ураження шкіри 
на стадіях папули, 
пустули і струпа, 
пустульозна ріди-
на 

Вірусоско-
пія, ЕМ, 
цитоплаз-
матичні 
тільця-
включення 

Поросята, зараження в скарифіковану 
шкіру. Через 6 – 8 діб віспяні ураження 
шкіри 

Вірусо-
скопія 

— Ящур, везикуляр-
на хвороба, вези-
кулярна екзанте-
ма, стригучий 
лишай, екзантеми 
при сальмонельо-
зі, стрептококозі, 
ензоотичній пне-
вмонії, екзантеми 
неінфекційної 
етіології (авітамі-
нози, гіпокальце-
мія, гіперкерато-
зи) 

Віспа коней 
Ураження шкіри і 
слизової оболонки 
рота на стадіях 
папули, везикули  
і пустули 

Вірусоско-
пія 

1) Кролі, зараження в скарифіковану шкіру 
або рогівку. Через 3 – 5 діб на шкірі інфі-
льтрати (з некрозом і геморагіями від ві-
русу віспи корів) і віспяні ураження; на 
рогівці через 2 – 3 доби плями і крапки, 
оточені вінчиком, і цитоплазматичні 
включення типу тілець Гварнієрі (вірус 
вісповакцини) 

2) Лошата, зараження в скарифіковану шкі-
ру або в слизову оболонку рота. Через 2 –
 4 доби віспяні ураження шкіри або сли-
зової оболонки рота 

Вірусо-
скопія 

— Везикулярний 
стоматит, сап, 
епізоотичний лі-
мфангіт, незараз-
ний міхурцевий 
стоматит 



 

Продовження 
Вірусологічні методи 

Матеріал для до-
слідження 

Експрес- 
методи Ізоляція та індикація вірусу 

Іденти-
фікація 
вірусу 

Ретро-
спектив-
на діаг-
ностика 

Диференціальна 
діагностика 

Віспа кролів 
Ураження шкіри 
на стадіях папули, 
везикули, пустули і 
струпа, паренхіма-
тозні органи, голо-
вний мозок 

Вірусоско-
пія, РДП 

1) КЕ, 10 – 12 днів зараження на ХАО. Через 
3 доби загибель, геморагічні віспини на 
ХАО, крововиливи на тілі зародка 

2) 2) Кролі, зараження в/ш або в скарифіко-
вану шкіру. Через 5 – 6 діб набряк і некроз 
шкіри 

Вірусоско-
пія, РДП 

— Виразковий сто-
матит, кокцидіоз 

Віспа птиці 
Віспяні ураження 
з гребеня, борідок і 
сережок, дифтери-
тичні ураження 
гортані й трахеї, 
парні сироватки 
крові 

Вірусоско-
пія, ЕМ, 
цитоплаз-
матичні 
тільця-
включення 
Боллінге-
ра, РДП, 
РІФ 

1) КЕ 10 – 12 днів, зараження на ХАО. Через 
3 – 6 діб загибель, віспини на ХАО 

2) КК фібробластів курячого ембріона. Через 3 
доби ЦПД: округлення клітин, симпласти 

3) Курчата, зараження в скарифіковану шкіру 
гребеня і борідок або в пір’яні фолікули го-
мілки. Через  5 – 6 діб віспяні ураження 
шкіри гребеня і борідок, на гомілці фолі-
куліт 

Вірусо-
скопія, 
РІФ, РДП 

РДП, 
РНГА, 
ELISA 

Інфекційний ла-
ринготрахеїт, ін-
фекційний брон-
хіт, пастерельоз, 
аспергільоз, пар-
ша, респіраторний 
мікоплазмоз, кан-
дідамікоз, авіта-
міноз А 

Нодулярний дерматит ВРХ  
(шкірна бугорчатка ВРХ)  

Вузликові ура-
ження шкіри, по-
верхневі лімфати-
чні вузли, слина, 
сперма, кров 

Цитоплаз-
матичні 
тільця-
включення, 
РІФ 

1) КК нирок і сім’яників телят або ягнят. Че-
рез 1 – 5 діб ЦПД: округлення клітин, ци-
топлазматичні тільця-включення 

2) КЕ 5 – 7 днів, зараження на ХАО. Віспини 
на ХАО 

3) Морські свинки або кролі, зараження в/ш. 
Через 6 – 9 діб внутрішньошкірні некроти-
чні вузлики 

4) Телята, зараження в/ш. Внутрішньошкірні 
некротичні вузлики. 

 РІФ,  РН  — Ефемерна гаряч-
ка, ящур, віспа, 
кропивниця, тубе-
ркульоз (шкірна 
форма), стрепто-
кокоз, дерматофі-
льоз, лімфангіт, 
демодекоз, ура-
ження, спричине-
ні личинками 
овода, укусами 
кліщів і комах 

      



 

Папульозний стоматит ВРХ  
 (папулоерозійний стоматит ВРХ) 

Вузликові ура-
ження слизової 
оболонки рота 

Цитопла-
зматичні 
тільця-
вклю-
чення 

КК сім’яників телят або нирок ембріона ко-
рови. ЦПД: округлення клітин, цитоплаз-
матичні тільця-включення 

ЕМ — Ящур, везикуляр-
ний стоматит, 
папіломатозний 
стоматит, інфек-
ційний ринотрахе-
їт, незаразний 
стоматит 

Паравакцина  (псевдовіспа корів, вузлики доярок) 
Вузликові ура-
ження шкіри 

Вірусоско-
пія 

КК сім’яників телят або нирок ембріона коро-
ви. Через 8 – 10 діб ЦПД: округлення клітин, 
цитоплазматичні тільця-включення 

ЕМ — Віспа корів, 
вісповакцина 

  Ізоляція та індикація вірусу 
Іденти-
фікація 
вірусу 

  

Контагіозна ектима овець і кіз (контагіозний пустульозний дерматит овець і кіз ) 
Ураження шкіри 
на стадіях папули, 
пустули і струпа, 
везикулярна та 
пустульозна ріди-
ни 

Вірусоско-
пія, ЕМ, 
цитоплаз-
матичні 
тільця-
включен-
ня 

1) КК нирок, сім’яників або щитовидної залози 
ягнят. Через 4 – 14 діб ЦПД: округлення 
клітин, цитоплазматичні тільця-включення 

2) Кроленята або кошенята, зараження в ска-
рифіковану шкіру. Через 2 – 5 діб гіпер-
емія, припухлість і папули на шкірі 

3) Ягнята, зараження в скарифіковану шкіру. 
Через  2 – 4 доби везикулярно-пустульозні 
ураження шкіри 

Вірусо-
скопія, 
РДП, 
РЗК, РН, 
РА еле-
ментар-
них ті-
лець 

— Віспа, ящур, ін-
фекційна катара-
льна гарячка, 
везикулярний 
стоматит, некро-
бактеріоз, мікоти-
чний дерматит, 
копитна гниль 

Міксоматоз кролів 
Уражені ділянки 
шкіри з інфільтро-
ваною підшкірною 
клітковиною 

ЕМ, цито-
плазмати-
чні тільця-
включення 

1) КЕ 10 – 12 днів, зараження на ХАО. Віспи-
ни на ХАО 

2) КК нирок кролів, щурів, хом’яків або морсь-
ких свинок. ЦПД: округлення клітин, ци-
топлазматичні тільця-включення 

3) Кролі, зараження в/ш і в кон’юнктивальний 
мішок. Через 3 – 6 діб клінічні ознаки хво-
роби, загибель, патоморфологічні зміни 

ЕМ, ІФА — Інфекційний фіб-
роматоз, стафіло-
кокоз, бродяча 
піємія 



 

     Продовження 
Вірусологічні методи 

Матеріал для до-
слідження 

Експрес- 
методи Ізоляція та індикація вірусу 

Іденти-
фікація 
вірусу 

Ретро-
спектив-
на діаг-
ностика 

Диференціальна 
діагностика 

Інфекційний фіброматоз кролів  (фіброма Шоупа) 
Пухлинні уражен-
ня шкіри 

— Кролі, зараження п/ш. Через 2 – 3 доби на 
шкірі пухлини з геморагіями і некрозом, 
іноді загибель, патоморфологічні зміни 

— — Міксоматоз 

ГЕРПЕСВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ 
Хвороба Ауєскі 

Носовий слиз, або-
ртований плід, 
плацента, голо-
вний мозок, легені, 
печінка, селезінка, 
мигдалини, лім-
фатичні вузли, 
парні сироватки 
крові 

РІФ, 
РНГА, 
РДП, РЗК, 
ЗІЕФ, ІФА, 
МГ, ПЛР 

1) КК нирок або щитовидної залози поросят, 
сім’яників телят, фібробластів курячого ем-
бріона, РК-15, ВНК-21. Через 4 – 5 діб 
ЦПД: округлення клітин, симпласти, внут-
рішньоядерні, тільця-включення 

2) Кролі, зараження п/ш або в/м. Через  
2 – 3 доби збудження, свербіння, розчухи, 
паралічі та загибель 

РН, РІФ, 
РНГА, 
РДП, 
РЗК, 
ЗІЕФ, 
ІФА 

РН, 
РНГА, 
РДП, 
РЗК, 
ЗІЕФ, 
РРІД, 
РАЛ, 
РІА, 
ELISA 

Сказ, хвороба Те-
шена, чума свиней,
грип свиней, саль-
монельоз, колібак-
теріоз (набрякова 
хвороба), лістеріоз, 
чума м’ясоїдних, 
ензоотичний ен-
цефаломієліт ли-
сиць, енцефаломі-
єліти коней (схід-
ний, західний і 
венесуельський), 
кормові отруєння 

Інфекційний ринотрахеїт ВРХ (інфекційний пустульозний вульвовагініт ВРХ) 
Кров, змиви з носо-
вої порожнини, 
кон’юнктиви, вагіни 
і препуція, сперма, 
слизові оболонки 
носа, рота, перед-
шлунків, тонких ки-
шок, легені, трахея, 
бронхи, лімфатичні 
вузли (бронхіальні, 
середостінні, бри-
жові), мигдалини, 
селезінка, головний 
мозок, абортований 
плід, парні сирова-
тки крові 

РІФ, РДП, 
ІФА, МГ, 
ПЛР, вну-
трішньоя-
дерні тіль-
ця-
включення 

1) КК нирок або сім’яників телят, нирок емб-
ріона корови, MDВK. Через 2 – 4 доби 
ЦПД: округлення клітин, симпласти, внут-
рішньоядерні тільця-включення; РГА 

2) Телята, зараження і/н, в/в, внутрішньовагі-
нально або в кон’юнктиву. Через  
1 – 4 доби клінічні ознаки, характерні для 
респіраторної або генітальної форм хвороби 

РН, РІФ, 
РЗГА, 
РДП, ІФА 

РН, 
РНГА, 
РЗГА, 
РДП, 
РЗК, 
ELISA 

Вірусна діарея, 
злоякісна катара-
льна гарячка, 
ящур, парагрип-3, 
аденовірусна ін-
фекція, респіра-
торно-синциті-
альна інфекція, 
хламідіоз 



 

Злоякісна катаральна гарячка 
Кров, головний 
мозок, паренхіма-
тозні органи, лім-
фатичні вузли, 
парні сироватки 
крові 

 ПЛР 1) КК щитовидної залози або наднирників 
телят, нирок ембріона корови. Через 5 – 9 
діб ЦПД: округлення клітин, синцитії, вну-
трішньоядерні тільця-включення 

2) Телята, зараження в/в, в/ч, п/ш або в/м. Че-
рез 15 – 49 діб клінічні ознаки хвороби, за-
гибель, патологоанатомічні зміни 

 РЗК  РЗК Чума, ящур, сказ, 
вірусна діарея, 
інфекційний ри-
нотрахеїт, лепто-
спіроз, лістеріоз 

Виразковий маміліт ВРХ (герпетичний маміліт ВРХ ) 
Везикулярні ура-
ження шкіри і 
слизової оболонки 
рота, парні сиро-
ватки крові 

Цитопла-
зматичні 
та внутрі-
шньояде-
рні тільця-
включен-
ня 

1) КК нирок ягнят або ембріона корови. Через 
3 доби ЦПД: синцитії, цитоплазматичні та 
внутрішньоядерні тільця-включення 

2) Телята, зараження в/ш, в/в або в слизову 
оболонку язика. Через 5 – 7 діб некротично-
виразкові ураження шкіри або слизової 
оболонки рота 

РН, РІФ, 
РЗНГА 

РН, 
РНГА, 

Нодулярний дер-
матит, віспа, віспо-
вакцина, паравак-
цина 

Цитомегалія поросят 
Змиви з носової 
порожнини, легені, 
нирки, парні сиро-
ватки крові 

РНІФ, 
внутріш-
ньоядерні 
тільця-
включення 

КК легеневих макрофагів поросят. Через 3 –
 14 діб ЦПД: округлення і збільшення роз-
мірів клітин, внутрішньоядерні тільця-
включення 

РНІФ РНІФ, 
ELISA 

Хвороба Ауєскі, 
респіраторно-
репродуктивний 
синдром, парвові-
русна інфекція  

Ринопневмонія коней (вірусний аборт кобил ) 
Кров, змиви з носо-
вої порожнини і 
вагіни, слизова 
оболонка носа, ле-
гені, печінка, селе-
зінка і тимус абор-
тованих плодів або 
новонароджених 
лошат, плацента, 
головний і спинний
мозок, парні сиро-
ватки крові 

РІФ, РЗК, 
РДП, ІФА, 
МГ, ПЛР, 
внутріш-
ньоядерні 
тільця-
включення 

1) КК нирок коня, ембріона корови, ембріона 
свині або кроля. Через 3 – 5 діб ЦПД: окру-
глення клітин, симпласти, внутрішньоядер-
ні тільця-включення; РГА, РГАд 

2) КЕ 8 – 12 днів, зараження в жовтковий 
мішок, алантоїсну або амніотичну порож-
нини. Через 4 доби загибель, віспини на 
ХАО, внутрішньоядерні тільця-включення 

3) Вагітні морські свинки, зараження в/ч. Че-
рез 2 – 20 діб аборт або загибель; некрози в 
печінці, крововиливи в легенях, гастроен-
терит, внутрішньоядерні тільця-включення  

РІФ, 
РЗК, 
РДП, РН, 
РЗГА, 
РЗГАд, 
ІФА 

РН, 
РЗК, 
РЗГА, 
ELISA 

Грип, риовірусна 
інфекція, аденові-
русна інфекція, 
вірусний артеріїт, 
сальмонельоз 



 

     Продовження 
Вірусологічні методи 

Матеріал для до-
слідження 

Експрес- 
методи Ізоляція та індикація вірусу 

Іденти-
фікація 
вірусу 

Ретро-
спектив-
на діаг-
ностика 

Диференціальна 
діагностика 

  4) Хом’яки або білі мишенята, зараження і/ц, 
і/н, п/ш або в/ч. Загибель з ознаками енце-
фаломієліту через 12 – 24 год при і/ц зара-
женні або через 5 – 8 діб при інших мето-
дах, патоморфологічні зміни (енцефаломіє-
літ або гепатит, внутрішньоядерні тільця 
включення) 

5) Лошата або жеребні кобили, зараження в/в 
або і/н. У лошат через 2 – 3 доби катар вер-
хніх дихальних шляхів, у кобил через 14 – 
76 діб респіраторний синдром та аборт 

   

Ринотрахеїт котів (герпес котів) 
Змиви з носової 
порожнини і 
кон’юнктиви, пар-
ні сироватки крові 

Внутріш-
ньоядерні 
тільця-
включен-
ня 

КК нирок або легень кошенят. Через 24 год 
ЦПД: округлення клітин, синцитії, внутрі-
шньоядерні тільця-включення. 

 РН  РН Каліцивірусна 
інфекція, реовіру-
сна інфекція, 
хламідіоз, мікоп-
лазмоз 

Хвороба Марека (нейролімфоматоз птиці) 
Кров, пір’я, парен-
хіматозні органи, 
яєчники, 
сім’яники, серце, 
фабрицієва бурса, 
тимус, шкіра, 
м’язи, головний 
мозок, периферійні 
нерви (плечового і 
крижово-сіднич-
ного сплетінь), 
парні сироватки 
крові 
 

РІФ, РДП, 
РРІД, 
РЗК, ІФА, 
МГ, ПЛР, 
внутріш-
ньоядерні 
тільця-
включен-
ня 

1) КЕ 10 – 12 днів або 4 – 5 днів, зараження на 
ХАО або в жовтковий мішок. Через 3 або 8 –
 9 діб загибель, осередки клітинної пролі-
ферації на ХАО (пустули, або бляшки), збі-
льшення печінки і селезінки 

2) КК нирок курячого ембріона або курчат, 
фібробластів курячого або качиного ембріо-
нів. Через 4 – 5 діб ЦПД: округлення клі-
тин, симпласти, внутрішньоядерні тільця-
включення 

3) Курчата, зараження в/ч або п/ш. Через 1 – 3 
міс клінічні ознаки хвороби, загибель, па-
томорфологічні зміни 

РДП, 
РІФ, РЗК 

РДП, 
РНІФ, 
РРІД, 
РНГА, 
ELISA 

Лімфоїдний лей-
коз, інфекційний 
енцефаломієліт, 
нюкаслська хво-
роба, грип, лісте-
ріоз, авітамінози 
В, Е і D, кормова 
енцефаломаляція 

      



 

Інфекційний ларинготрахеїт птиці 
Трахеальний ексу-
дат, слизові оболо-
нки носових ходів, 
гортані, трахеї, 
кон’юнктиви, леге-
ні, парні сироватки 
крові 
 

РІФ, ІФА, 
внутріш-
ньоядерні 
тільця-
включення 
Зейфреда 

1) КЕ 10 – 12 днів, зараження на ХАО. Через 
4 – 6 діб загибель; некротично-осередкові 
та дрібновузликові ураження ХАО, внут-
рішньоядерні тільця-включення Зейфреда 

2) КК фібробластів або нирок курячого ембрі-
она, нирок курчат. Через 3 – 4 доби ЦПД: 
округлення клітин, симпласти, внутріш-
ньоядерні тільця-включення 

3) Курчата, зараження на слизові оболонки 
носа, гортані, трахеї, очей, підочного сину-
са або клоаки. Через 6 – 12 діб клінічні 
ознаки хвороби, загибель, патологоанато-
мічні зміни 

РН, РІФ, 
РДП 

РН, 
РДП, 
ELISA 

Ньюкаслська хво-
роба, інфекційний 
бронхіт, грип, 
віспа, респіратор-
ний мікоплазмоз, 
пастерельоз, ге-
мофільоз, авітамі-
ноз А 

Чума качок (вірусний ентерит качок) 
Печінка, селезінка, 
нирки, серце, сли-
зова оболонка 
стравоходу, парні 
сироватки крові 
 

РІФ, внут-
рішньояде-
рні тільця-
включення 

1) Качині ембріони 10 – 12 днів, зараження 
на ХАО. Через 4 доби загибель; геморагіч-
ний діатез 

2) КК фібробластів качиного ембріона. Через 
2 доби ЦПД: округлення клітин, внутріш-
ньоядерні тільця-включення 

3) Каченята, зараження в кон’юнктиву або 
слизову оболонку клоаки. Через 3 – 7 діб 
клінічні ознаки хвороби, загибель, пато-
морфологічні зміни 

РН, РІФ РН Вірусний гепатит, 
грип, ньюкаслська 
хвороба, пастере-
льоз, кормова 
інтоксикація 

АСФАРВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ 
Африканська чума свиней 

Кров, паренхімато-
зні органи, мигда-
лини, лімфатичні 
вузли, серце, сиро-
ватки крові 

РІФ, РЗК, 
РДП, МГ, 
ПЛР 

1) КК лейкоцитів крові або кісткового мозку 
свиней. Через 3 – 7 діб ЦПД: цитоплазма-
тичні тільця-включення, лізис клітин, 
симпласти (клітини-тіні); РГАд 

2) Імунологічна проба на підсвинках, імун-
них щодо КЧС, зараження в/м. При наяв-
ності вірусу АЧС через 3 – 5 діб клінічні 
ознаки хвороби, загибель, патологоанато-
мічні зміни; при наявності вірусу КЧС 
імунні тварини залишаються здоровими 

РІФ, 
РЗГАд, 
ІФА, РІА, 
МГ 

РНІФ, 
РНГАд, 
РЗК, 
РДП, 
РРІД, 
ЗІЕФ, 
РІА, 
ELISA 
 

Класична чума, 
хвороба Ауєскі, 
бешиха, пастере-
льоз, сальмоне-
льоз, сибірка 



 

Продовження 
Вірусологічні методи 

Матеріал для до-
слідження 

Експрес- 
методи Ізоляція та індикація вірусу 

Іденти-
фікація 
вірусу 

Ретро-
спектив-
на діаг-
ностика 

Диференціальна 
діагностика 

АДЕНОВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ 
Аденовірусна інфекція свиней 

Кал, слизові обо-
лонки носа, тонких 
кишок, паренхіма-
тозні органи, миг-
далини, головний 
мозок, парні сиро-
ватки крові 

РІФ, ІФА, 
внутріш-
ньоядерні 
тільця-
включен-
ня 

1) КК нирок свині або РК-15. ЦПД: округлен-
ня клітин, внутрішньоядерні тільця-
включення 

2) Поросята, зараження і/н. Інтерстиціальна 
пневмонія 

РІФ, 
РЗК, 
РДП, РН 

РН,  
РДП 

Грип, Сендай-
інфекція, хвороба 
Тешена 

Аденовірусна інфекція ВРХ 
Змиви з носової 
порожнини, 
кон’юнктиви і пря-
мої кишки, кал, 
слизові оболонки 
носа, рота, перед-
шлунків, тонких 
кишок, легені, 
трахея, бронхи, 
лімфатичні вузли 
(бронхіальні, сере-
достінні, брижові), 
селезінка, нирки, 
мигдалини, парні 
сироватки крові 

РІФ, РЗК, 
ELISA-
метод, МГ, 
внутріш-
ньоядерні 
тільця-
включення 

1) КК нирок або легень ембріона корови, 
сім’яників телят. Через 5 – 7 діб ЦПД: 
округлення клітин, скупчення у вигляді 
грона, внутрішньоядерні тільця-
включення; РГА 

2) Телята, зараження в/в. Через 4 – 7 діб озна-
ки пневмоентериту, загибель, патоморфо-
логічні зміни  

РІФ, РН, 
РЗК, 
РДП, 
РЗГА, 
РЗНГА 

РН, 
РЗК, 
РДП, 
РЗГА, 
РНГА, 
ELISA 

Парагрип-3, віру-
сна діарея, інфек-
ційний ринотрахе-
їт, респіраторно-
синцитіальна 
інфекція, хламіді-
оз 

Аденовірусна інфекція овець і кіз 
Змиви з носової по-
рожнини, кал, сли-
зові оболонки носа, 
трахеї, передшлун-
ків, тонких кишок, 
легені, нирки, лім-
фовузли (бронхіаль-
ні, середостінні, 
брижові), парні си-
роватки крові 

РІФ, внут-
рішньоя-
дерні тіль-
ця-
включення 

1) КК нирок або легень ембріонів овець і кіз, 
сім’яників ягнят і козенят. Через  
7 – 10 діб ЦПД: округлення клітин, внут-
рішньоядерні тільця-включення 

2) Ягнята, зараження і/н або і/т. Через  
3 – 7 діб ознаки пневмоентериту, патомор-
фологічні зміни 

РІФ, 
РЗК, 
РДП, РН 

РН, 
РЗК, 
РДП, 
РЗГА, 
РНГА 

Пастерельоз, са-
льмонельоз, стре-
птококоз, стронгі-
лятоз 



 

Аденовірусна інфекція коней  
Змиви з носової 
порожнини, слизо-
ва оболонка носа, 
трахея, легені, пар-
ні сироватки крові 

РІФ, внут-
рішньояде-
рні тільця-
включення 

1) КК нирок коня або телят. ЦПД: округлен-
ня клітин, внутрішньоядерні тільця-
включення 

2) Лошата, зараження і/н. Через 5 – 7 діб 
ознаки ураження дихальних шляхів, заги-
бель, патоморфологічні зміни 

РІФ, РН РН Грип, ринопнев-
монія 

Інфекційний гепатит собак (хвороба Рубарта, ензоотичний енцефаломієліт лисиць) 
Змиви з гортані, 
сеча, кал, паренхі-
матозні органи, 
лімфатичні вузли, 
асцитна рідина, 
головний і спинний 
мозок, парні сиро-
ватки крові 

РІФ, РДП, 
РЗК, РГА і 
РЗГА, ІФА, 
внутріш-
ньоядерні 
тільця-
включення 
Рубарта 

1) КК нирок собак. Через 2 доби ЦПД: округ-
лення клітин, скупчення у вигляді грона, 
внутрішньоядерні тільця-включення; РГА 

2) Щенята, зараження п/ш, в/ч, і/ц, орально 
або в передню камеру ока. Через  
6 – 7 діб клінічні ознаки хвороби, заги-
бель, патоморфологічні зміни 

РІФ, 
РЗК, 
РДП, РН, 
РЗГА, 
ІФА 

РН, 
РЗК, 
РДП, 
РЗГА 

Чума, парвовіру-
сна інфекція, 
сказ, лептоспіроз, 
сальмонельоз, 
токсоплазмоз, 
авітаміноз В1, 
аліментарна ін-
токсикація 

Аденовіроз собак 
Змиви з носової по-
рожнини і кон’юн-
ктиви, легені, тонкі 
кишки, лімфатичні 
вузли, парні сиро-
ватки крові 

РІФ, РДП, 
внутріш-
ньоядерні 
тільця-
включення 

1) КК нирок собак. Через 2 доби ЦПД: округ-
лення клітин, внутрішньоядерні тільця-
включення 

2) Щенята, зараження і/н або і/т. Через 5 – 6 
діб ознаки ураження дихальних шляхів, 
загибель, патоморфологічні зміни 

РІФ, РН, 
РДП 

РН, 
РДП 

Чума, інфекцій-
ний гепатит, пар-
вовірусна інфек-
ція 

Аденовірусна інфекція птиці (CELO-інфекція і GAL-інфекція) 
Послід, трахея, 
легені, печінка, 
селезінка, кишки, 
клоака, яйцепро-
від, парні сирова-
тки крові 

РІФ, внут-
рішньояде-
рні тільця-
включення 

1) КЕ 10 – 12 днів, зараження на ХАО. Через 
5 – 10 діб загибель; гіперемія, крововиливи, 
карликовість або кучерявість зародка; на-
бряк, помутніння і некротичні осередки на 
ХАО; некроз печінки, зміна об’єму ембріо-
нальних рідин; внутрішньоядерні тільця-
включення; РГА 

2) КК нирок курячого ембріона або курчат. 
Через 2 – 5 діб ЦПД: округлення клітин, 
внутрішньоядерні тільця-включення; РГА 

ІФ, РН, 
РЗГА, 
РЗК,  
РДП, 
ELISA 

РН, 
РЗГА, 
РДП, 
ELISA 

Інфекційний бро-
нхіт, інфекційний 
ларинготрахеїт, 
ньюкаслська хво-
роба, інфекцій-
ний бурсит, рес-
піраторний міко-
плазмоз 

 



 

Продовження 
Вірусологічні методи 

Матеріал для до-
слідження 

Експрес- 
методи Ізоляція та індикація вірусу 

Іденти-
фікація 
вірусу 

Ретро-
спектив-
на діаг-
ностика 

Диференціальна 
діагностика 

Синдром зниження несучості 
Послід, змиви з 
носоглотки і 
кон’юнктиви, 
кров, носова пере-
городка, трахея, 
легені, печінка, 
селезінка, лімфо-
вузли, кишки, 
клоака, яйцепро-
від, парні сирова-
тки крові 

РІФ, внут-
рішньоя-
дерні тіль-
ця-
включення 

1) Качині ембріони 12 – 14 днів, зараження в 
алантоїсну порожнину. Через 7 – 10 днів 
загибель; РГА 

2) КК фібробластів, нирок або печінки качи-
ного ембріона, печінки курячого ембріона. 
Через 3 доби ЦПД: округлення клітин, вну-
трішньоядерні тільця-включення; РГА 

РЗГА, 
РІФ, РН 

РЗГА, 
РН, 
РНГА, 
РНІФ, 
РДП, 
ELISA 

Інфекційний бро-
нхіт, інфекційний 
ларинготрахеїт 
ньюкаслська хво-
роба, респіратор-
ний мікоплазмоз 

ПАПІЛОМАВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ 
Папіломатоз ВРХ  

Пухлинні уражен-
ня шкіри, сирова-
тки крові 

РІФ, РРІД, 
МГ, ПЛР 

КЕ 10 – 12 днів, зараження на ХАО. Епіте-
ліальні потовщення ХАО 

РІФ, РДП РДП, 
РНГА 

 

Папіломатоз кролів (папілома Шоупа) 
Пухлинні уражен-
ня шкіри 

РІФ Кролі, зараження у скарифіковану шкіру. 
Через 2 – 4 тижні папіломи 

 РІФ — Фіброматоз 

ПАРВОВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ  
Парвовірусна інфекція свиней 

Плід (муміфікова-
ний або мертвона-
роджений), легені, 
нирки, сім’яники, 
головний мозок, 
слизова оболонка 
носа, сироватки 
крові плодів, поро-
сят (до прийому 
молозива) і свино-
маток 

РІФ, РГА і 
РЗГА, ЕМ, 
ІЕМ, МГ 

КК нирок, сім’яників або щитовидної зало-
зи поросят. Через 3 – 4 доби ЦПД: округ-
лення клітин, внутрішньоядерні тільця-
включення, РГА 

РІФ, 
РЗГА 

РЗГА, 
РН, 
РЗК, 
РДП, 
ЗІЕФ, 
РНІФ, 
ELISA 

Ентеровірусна 
інфекція, реовіру-
сна інфекція, аде-
новірусна інфек-
ція, чума, грип 

      



 

Парвовірусна інфекція ВРХ 
Кал, слизова обо-
лонка тонких ки-
шок, парні сирова-
тки крові 

РІФ, внут-
ршньояде-
рні тільця-
включення 

КК нирок, сім’яників, селезінки або легень 
ембріона корови. Через 3 – 4 доби ЦПД: 
внутрішньоядерні тільця-включення, лі-
зис клітин; РГА, РГАд 

РІФ, 
РЗГА, 
РЗГАд, 
РН 

РЗГА, РН Ротавірусна інфе-
кція, коронавірус-
на інфекція 

Парвовірусна інфекція собак (парвовірусний ентерит собак) 
Кал, тонкі кишки, 
серце, печінка, 
селезінка, нирки, 
парні сироватки 
крові  

ЕМ, ІЕМ, 
РІФ, РГА і 
РЗГА, РНГА, 
ELISA-ме-
тод, МГ, 
ПЛР, внут-
рішньоядер-
ні тільця-
включення 

1) КК нирок щенят або кошенят, А-72, CRFK. 
ЦПД не проявляється 

2) Щенята, зараження орально. Через  
3 – 4 доби клінічні  ознаки хвороби, заги-
бель, патоморфологічні зміни 

РІФ РЗГА, 
РНГА, 
РН у 
поєд-
нанні з 
РІФ, 
ЗІЕФ, 
ELISA 

Чума, інфекцій-
ний гепатит, ко-
ронавірусна інфе-
кція, аліментар-
ний і паразитар-
ний гастроентери-
ти 

Панлейкопенія котів (парвовірусна інфекція котів, інфекційний ентерит котів) 
Слина, кал, селе-
зінка, головний 
мозок, тонкі киш-
ки, парні сироват-
ки крові 

РІФ, внут-
рішньояде-
рні тільця-
включення 

1) КК нирок, селезінки або лімфатичних вуз-
лів кошенят. Через 4 – 5 діб ЦПД: потон-
шання і шорсткість клітин, внутрішньояде-
рні тільця-включення; РГА 

2) Кошенята, зараження орально. Через 2 
доби клінічні ознаки хвороби, загибель, па-
томорфологічні зміни. 

РІФ, РН, 
РЗГА 

РН, 
РЗГА, 
РНІФ, 
ELISA 

Лейкемія, токсо-
плазмоз, кормові 
отруєння, ура-
ження травного 
тракту інородни-
ми тілами 

Вірусний ентерит норок 
Кал, печінка, жов-
чний міхур, селе-
зінка, нирки, сли-
зова оболонка тон-
кого і товстих ки-
шок, брижові лім-
фатичні вузли, 
парні сироватки 
крові 

РІФ, РДП, 
РГА і РЗГА, 
ELISA-ме-
тод, внутрі-
шньоядерні 
й цитоплаз-
матичні 
тільця-
включення 

1) КК нирок кошенят або норок. ЦПД не про-
являється; РГА 

2) Норки, зараження орально. Через 4 доби 
клінічні ознаки хвороби, загибель, патомо-
рфологічні зміни 

РІФ, 
РЗГА 

РЗГА, 
РДП 

Чума, колібакте-
ріоз, сальмоне-
льоз, пастерельоз 

Алеутська хвороба норок (вірусний плазмоцитоз норок) 
Печінка, селезін-
ка, нирки, лімфа-
тичні вузли, сиро-
ватки крові 

РІФ, РІА, 
МГ, ПЛР 

Норки, зараження в/ч. Через 30 – 40 діб 
клінічні ознаки хвороби, загибель, патомо-
рфологічні зміни 

РІФ, РІА РЗК, 
РНІФ, 
РІА, РДП,
ЗІЕФ, 
ELISA 
 

Аліментарна жи-
рова дистрофія 
печінки 



 

Продовження 
Вірусологічні методи 

Матеріал для до-
слідження 

Експрес- 
методи Ізоляція та індикація вірусу 

Іденти-
фікація 
вірусу 

Ретро-
спектив-
на діаг-
ностика 

Диференціальна 
діагностика 

Вірусний ентерит гусей (вірусний гепатит гусей, чума гусей) 
Печінка, селезін-
ка, нирки, голо-
вний мозок, парні 
сироватки крові 

РІФ 1) Гусячі ембріони 5 – 12 днів, зараження в 
алантоїсну порожнину, на ХАО або в жовт-
ковий мішок. Через 2 – 7 діб загибель; гіпер-
емія, крововиливи і карликовість зародка 

2) КК фібробластів гусячого ембріона. Через  
3 – 5 діб ЦПД: округлення клітин 

3) Гусенята, зараження в/м. Через 2 – 6 діб 
клінічні ознаки хвороби, загибель, патоло-
гоанатомічні зміни 

РН, РІФ РН, 
РНІФ 

Грип, сальмоне-
льоз, колібактері-
оз, пастерельоз, 
кормові отруєння 

ЦИРКОВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ  
Інфекційна анемія курчат  

Кров, послід, ти-
мус, печінка, селе-
зінка, парні сиро-
ватки крові 

РНІФ, МГ, 
внутріш-
ньоядерні 
тільця-
включення 

Курчата, зараження в/ч. Через 10 діб кліні-
чні ознаки хвороби, загибель, патоморфоло-
гічні зміни 

РНІФ, 
МГ 

РН, 
РНІФ 

Інфекційний бур-
сит 

ПАРАМІКСОВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ  
Парагрип ВРХ (парагрип-3 ВРХ, транспортна гарячка ВРХ) 

Змиви з носової 
порожнини, слизо-
ва оболонка носа, 
трахея, бронхи, 
легені, бронхіаль-
ні й середостінні 
лімфатичні вузли, 
парні сироватки 
крові 

РІФ, ПЛР 1) КК нирок або легень ембріона корови, ни-
рок або сім’яників телят. Через 2 – 3 доби 
ЦПД: округлення клітин, синцитії, цито-
плазматичні та внутрішньоядерні тільця-
включення; РГАд і РГА 

2) КЕ 6 – 10 днів, зараження в амніотичну 
порожнину. Загибелі немає; РГА 

3) Телята, зараження і/н або і/т. Через 2 – 5 діб 
симптоми ураження дихальних шляхів 

РЗГАд, 
РЗГА, 
РНГАд 
РН, РІФ, 
ELISA 

РЗГА, 
РН, 
РНГАд, 
РЗК, 
ELISA 

Інфекційний ри-
нотрахеїт, вірусна 
діарея, аденовіру-
снаінфекція, рес-
піраторно-синци-
тіальна інфекція, 
мікоплазмоз, хла-
мідіоз 

      



 

Респіраторно-синцитіальна інфекція ВРХ  
Змиви з носової 
порожнини, слизо-
ва оболонка носа, 
трахея, бронхи, 
легені, бронхіальні 
й середостінні лім-
фатичні вузли, 
парні сироватки 
крові 

РІФ, ІФА, 
МГ, ПЛР, 
синцитії, 
цитоплаз-
матичні 
тільця-
включення 

1) КК нирок або легень ембріона корови, 
сім’яників телят. Через 5 – 6 діб ЦПД: син-
цитії, цитоплазматичні тільця-включення 

2) Телята, зараження і/н або і/ц. Через 4 – 5 
діб симптоми ураження дихальних шляхів 

РН, РІФ, 
РЗК, 
РДП 

РН, 
РНІФ, 
РЗК, 
РДП, 
РНГА, 
РРГ, 
ELISA 

Парагрип, інфек-
ційний ринотра-
хїт, вірусна діа-
рея, аденовірусна 
інфекція, мікоп-
лазмоз, хламідіоз 

Чума ВРХ  
Кров, пунктат пе-
редлопаткових 
лімфовузлів; змиви 
з носової та ротової 
порожнин, очей і 
прямої кишки; 
передлопаткові й 
мезентеріальні 
лімфовузли, парен-
хіма тозні органи; 
слизові оболонки 
носа, рота, сичуга і 
тонких кишок; пар-
ні сироватки крові 

РІФ, РЗК, 
РДП, ЗІ-
ЕФ, 
РНЗГА, 
РНГА, ІФА, 
МГ, ПЛР 

1) КК нирок телят. Через 4 – 6 діб ЦПД: окру-
глення і фрагментація клітин, симпласти, 
цитоплазматичні та внутрішньоядерні 
тільця-включення 

2) Біопроба або імунологічна проба на ВРХ, 
зараження п/ш. Через 4 – 5 діб у неімун-
них тварин клінічні ознаки хвороби, заги-
бель, патологоанатомічні зміни 

РН, РІФ, 
РЗК, 
РДП 

РН, 
РЗК, 
РЗГА, 
РЗНГА, 
РРГ, 
ELISA 

Злоякісна ката-
ральна гарячка, 
вірусна діарея, 
ящур, пастере-
льоз, кокцидіоз, 
кровопаразитарні 
хвороби 

Чума ДРХ (чума овець і кіз) 
Кров, змиви з но-
сової та ротової 
порожнин, очей і 
прямої кишки; па-
ренхіматозні орга-
ни, лімфатичні 
вузли; слизові обо-
лонки носа, рота і 
тонких кишок; 
парні сироватки 
крові 

РІФ, РЗК, 
РДП, МГ, 
цитоплаз-
матичні та 
внутріш-
ньоядерні 
тільця-
включення 

1) КК нирок ембріона вівці або СПЭВ. Через 
3 – 11 діб ЦПД: симпласти і внутрішньо-
ядерні тільця-включення 

2) Козенята, зараження п/ш. Через 6 – 15 діб 
клінічні ознаки хвороби, загибель, патоло-
гоанатомічні зміни 

РН, РІФ, 
РЗК, 
РДП 

РН,  
РЗК 

Ящур, інфекційна 
катаральна гаря-
чка, хвороба Най-
робі 

    



 

Продовження 
Вірусологічні методи 

Матеріал для до-
слідження 

Експрес- 
методи Ізоляція та індикація вірусу 

Іденти-
фікація 
вірусу 

Ретро-
спектив-
на діаг-
ностика 

Диференціальна 
діагностика 

Синдром «блакитне око» свиней 
Головний мозок, 
печінка, селезінка, 
глоткові й мезен-
теріальні лімфа-
тичні вузли, парні 
сироватки крові 

РІФ, цито-
плазматич-
ні тільця-
включення 

1) КК нирок поросят або РК-15. Через 2 доби 
ЦПД: округлення клітин, синцитії; РГА і 
РГАд 

2) Поросята, зараження і/ц, і/н або і/т. Через 
1 – 3 доби симптоми ураження ЦНС, заги-
бель, негнійний енцефаліт 

РЗГА, 
РЗГАд, 
РН, РІФ 

РЗГА, 
РН, 
РНІФ 

Парвовірусна інфе-
кція, грип, чума, 
ентеровірусна інфе-
кція, набрякова 
хвороба, авітаміноз 
А 

Чума м’ясоїдних (чума собак) 
Кров, слина, кал, 
змиви і мазки-
відбитки зі слизо-
вої оболонки носа 
та кон’юнктиви, 
паренхіматозні 
органи, трахея, 
головний мозок, 
сечовий міхур, 
парні сироватки 
крові 

РІФ, РЗК, 
РДП, РГА і 
РЗГА, 
РНГА, РАЛ, 
ІФА, МГ, 
цитоплаз-
матичні та 
внутріш-
ньоядерні 
тільця-
включення 
Лентца 

1) КК нирок собак, тхорів або кролів. Через 
2 – 6 діб ЦПД: синцитії, цитоплазматичні 
та внутрішньоядерні тільця-включення 

2) КЕ 5 – 12 днів, зараження в жовтковий мішок,
алантоїсну порожнину або на ХАО. Через 7 –
 11 діб загибель, помутніння ХАО; РГА 

3) Тхори або тхорзофретки, зараження ораль-
но, п/ш, в/в, в/м або і/н. Через 2 – 3 доби 
клінічні ознаки хвороби, загибель, патомо-
рфологічні зміни 

4) Щенята, зараження орально, п/ш, в/в або 
і/н. Через 10 – 14 діб клінічні ознаки хво-
роби, загибель,  патоморфологічні зміни 

РН, РІФ, 
РЗК, 
РДП, 
РЗГА, 
ІФА, 
ПЛР 

РН, 
РЗК, 
РДП, 
РЗГА, 
РНГА, 
ELISA 

Інфекційний ге-
патит, сказ, хво-
роба Ауєскі, віру-
сний ентерит но-
рок, алеутська 
хвороба норок, 
парвовірусна ін-
фекція, сальмоне-
льоз, пастерельоз, 
лептоспіроз, аві-
таміноз В1, кормо-
ві отруєння 

Сендай-інфекція (парагрип свиней) 
Слизова оболонка 
носа, трахея, голо-
вний мозок, парні 
сироватки крові 

— 1) Білі миші, зараження і/н. Геморагічна пне-
вмонія, загибель  

2) КЕ 10 – 12 днів, зараження в алантоїсну 
або амніотичну порожнини. Загибелі не-
має; РГА 

3) КК фібробластів курячого ембріона. ЦПД: 
симпласти; РГА 

4) Поросята, зараження і/н. Пневмонія, заги-
бель 

РЗГА, 
РН 

РЗГА, 
РН 

Грип, аденовірус-
на інфекція 



 

      
Ньюкаслська хвороба (хвороба Ньюкасла, псевдочума птиці) 

Змиви з трахеї та 
клоаки, слизові 
оболонки трахеї й 
кишках, паренхі-
матозні органи, 
головний мозок, 
кістковий мозок, 
парні сироватки 
крові 

РІФ, РГА і 
РЗГА, 
РНГА, ІФА, 
ПЛР 

1) КЕ 9 – 11 днів, зараження в алантоїсну по-
рожнину. Через 1 – 3 доби загибель, крово-
виливи на тілі зародка; РГА 

2) КК фібробластів курячого ембріона. Через 
2 – 3 доби ЦПД: симпласти, цитоплазмати-
чні тільця-включення; РГАд і РГА 

3) Курчата, зараження в/м. Через 3 – 7 діб клі-
нічні ознаки хвороби, загибель, патологоа-
натомічні зміни 

4) Імунологічна проба на курчатах, вакцино-
ваних проти ньюкаслської хвороби і класич-
ної чуми птиці, зараження в/м. Неімунні 
курчата гинуть із характерними клінічними 
ознаками і патогоанатомічними змінами 

РЗГА, 
РЗГАд, 
РН, РЗК, 
РІФ, ІФА 

РЗГА, 
РНГА, 
РН, 
РДП, 
РРГ, 
ККРА, 
ELISA 

Грип, інфекцій-
ний бронхіт, інфе-
кційний ларинго-
трахеїт, інфекцій-
ний енцефаломіє-
літ, параміксові-
русна хвороба-2, 
пастерельоз, рес-
піраторний міко-
плазмоз, авітамі-
нози В і Е  

Параміксовірусна хвороба птиці-2 
Змиви з трахеї та 
клоаки, слизові 
оболонки трахеї й 
кишок, легені па-
рні сироватки кро-
ві 

ІФА 1) КЕ 9 – 10 днів, зараження в алантоїсну 
порожнину. Через 3 – 4 доби загибель, РГА 

2) КК фібробластів курячого ембріона. ЦПД: 
синцитії, цитоплазматичні тільця-
включення; РГА 

РЗГА, 
РН, ІФА 

РЗГА, 
РН 

Ньюкаслська  
хвороба, грип, 
інфекційний  
бронхіт, інфек-
ційний ларинго-
трахеїт, респіра-
торний мікоплаз-
моз 

РАБДОВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ 
Сказ 

Голова або голо-
вний мозок, трупи 
дрібних тварин 

Цитоплаз-
матичні 
тільця-
включення 
Бабеша-
Негрі, РІФ, 
РДП, РЗК, 
ІФА 

1) Білі мишенята, зараження і/ц і п/ш. Через 
7 – 10 діб скуйовдження шерсті, горбатість 
спини, порушення координації рухів, пара-
ліч кінцівок і загибель 

2) Клітинна культура (ВНК, НГУК) через 48 
год після зараження 

Цитопла-
зматичні 
тільця-
вклю-
чення 
Бабеша-
Негрі, 
РІФ, 
РДП, РН 

— Хвороба Ауєскі, 
чума м’ясоїдних 
(нервова форма), 
енцефаломієліти 
коней (східний, 
західний, венесу-
ельський) 



 

Продовження 
Вірусологічні методи 

Матеріал для до-
слідження 

Експрес- 
методи Ізоляція та індикація вірусу 

Іденти-
фікація 
вірусу 

Ретро-
спектив-
на діаг-
ностика 

Диференціальна 
діагностика 

Ефемерна гарячка ВРХ  

Кров, парні сиро-
ватки крові 

РІФ 1) Білі мишенята, зараження і/ц. Через 5 – 7 
діб збудження, пригнічення, атаксія, пара-
ліч задніх кінцівок, відставання в рості, за-
гибель 

2) КК нирок телят або ВНК-21. ЦПД не прояв-
ляється 

РІФ, РН, 
РЗК, 
РДП 

РН, РЗК Чума, ящур,  
злоякісна катара-
льна гарячка, 
інфекційний  
ринотрахеїт,  
вірусна діарея, 
парагрип,  
аденовірусна ін-
фекція 

Везикулярний стоматит 

Стінки і вміст ве-
зикул, слина, зіск-
рібки зі слизової 
оболонки рота, 
парні сироватки 
крові 

РЗК, реа-
кція ка-
медь-
аглютина-
ції 

1) КК фібробластів курячого ембріона, нирок 
морської cвинки або поросят, L. Через  
1 – 2 доби ЦПД: округлення клітин 

2) КЕ 7 – 8 днів, зараження на ХАО. Через  
2 – 3 доби на ХАО віспини 

3) Білі мишенята, зараження і/ц або в/ч. Через 
2 – 3 доби скуйовдження шерсті, тремтіння, 
атаксія, параліч кінцівок і загибель 

4) Морські свинки, зараження в/ш. Через 2 – 3 
доби везикули на лапках і язиці 

5) Коні, зараження в слизову оболонку язика. 
Через 2 – 3 доби везикули в ротовій порож-
нині 

РН, РЗК, 
реакція 
камедь-
аглюти-
нації 

РН, 
РЗК, 
реакція 
інгібіції 
камедь-
аглюти-
нації 

Ящур, віспа, ін-
фекційний ринот-
рахеїт ВРХ, вірус-
на діарея ВРХ, 
злоякісна катара-
льна гарячка, 
везикулярна хво-
роба свиней, вези-
кулярна екзанте-
ма свиней, некро-
бактеріоз, грибко-
ві та неінфекційні 
стоматити 

      



 

ОРТОМІКСОВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ  
Грип коней 

Змиви з носової 
порожнини і пові-
троносного мішка, 
бронхіальний ек-
судат, легені, пар-
ні сироватки крові 

РІФ КЕ 9 – 11 днів, зараження в алантоїсну або 
амніотичну порожнини. Через 2 – 4 доби 
РГА 

РЗГА РЗГА, 
РЗК, 
РРГ 

Ринопневмонія, 
вірусний артеріїт, 
аденовірусна ін-
фекція, контагіоз-
на плевропневмо-
нія 

Грип свиней 
Змиви зі слизової 
оболонки носа, 
бронхіальний ек-
судат, трахея, ле-
гені, парні сирова-
тки крові 

РІФ, РГА і 
РЗГА, МГ 

1) КЕ 9 – 11 днів, зараження в алантоїсну або 
амніотичну порожнини. Через 2 – 3 доби 
крововиливи на тілі зародка; РГА 

2) КК нирок поросят. Через 1 – 2 доби ЦПД, 
подібна до спонтанної дегенерації клітин; 
РГАд, РГА. 

3) Білі миші, білі щури або тхори, зараження 
і/н. Через 1 – 2 доби риніт, кон’юнктивіт, за-
гибель; осередкова пневмонія (в мишей) 

4) Поросята, зараження і/н. Через 1 – 2 доби 
підвищення температури, риніт 

РЗГА, 
РЗГАд, 
РЗК, 
РІФ, РН, 
ІФА 

РЗГА, 
РНГА, 
РРГ, РН 

Парагрип, адено-
вірусна інфекція, 
Сендай-інфекція, 
мікоплазмозна і 
хламідіозна пнев-
монії, пастере-
льоз, гемофільоз-
ний полісерозит, 
гемофільозна 
плевропневмонія  
 

Грип курей (грип птиці, класична чума птиці) 
Змиви з носоглот-
ки і клоаки, тра-
хея, підочні сину-
си, повітроносні 
мішки, легені, 
печінка, селезінка, 
кишки, головний 
мозок, парні сиро-
ватки крові 

РІФ, РГА і 
РЗГА, 
ІФА, ПЛР, 
цитоплаз-
матичні 
тільця-
включення 

1) КЕ 9 – 11 днів, зараження в алантоїсну або 
амніотичну порожнини. Через 2 – 3 доби за-
гибель, крововиливи на тілі зародка; РГА 

2) КК фібробластів курячого ембріона. Через 
1 – 2 доби ЦПД, подібна до спонтанної деге-
нерації клітин; РГАд і РГА 

3) Курчата, зараження п/ш, в/м, і/ц або на 
кон’юнктиву. Через 2 – 3 доби клінічні озна-
ки хвороби, загибель, патологоанатомічні 
зміни 

4) Імунологічна проба на курчатах, вакцино-
ваних проти класичної чуми птиці і ньюкас-
лської хвороби, зараження в/м. Неімунні ку-
рчата гинуть із  характерними клінічними 
ознаками і  патологоанатомічними змінами 

РЗГА, 
РЗГАд, 
РН, РЗК, 
РІФ 

РЗГА, 
РН, РРГ, 
РДП, 
РНІФ, 
ELISA 

Ньюкаслська хво-
роба, інфекційний 
бронхіт, інфек-
ційний ларинго-
трахеїт, респіра-
торний мікоплаз-
моз 



 

Продовження 
Вірусологічні методи 

Матеріал для до-
слідження 

Експрес- 
методи Ізоляція та індикація вірусу 

Іденти-
фікація 
вірусу 

Ретро-
спектив-
на діаг-
ностика 

Диференціальна 
діагностика 

Грип качок (інфекційний синусит каченят) 
Змиви з носоглот-
ки й підочних си-
нусів, слизові обо-
лонки носа і тра-
хеї, підочні сину-
си, легені, печінка, 
селезінка, голо-
вний мозок, парні 
сироватки крові 

РІФ, РГА 
і РЗГА 

1) КЕ 9 – 11 днів або качині ембріони 14 – 15 
днів, зараження в алантоїсну порожнину. 
Через 2 – 3 доби загибель, гіперемія та кро-
вовиливи на тілі зародка; РГА 

2) КК фібробластів курячого ембріона. Через 1 –
 2 доби ЦПД, подібна до спонтанної дегене-
рації клітин; РГАд і РГА 

3) Каченята, зараження і/н, на кон’юнктиву або 
в/м. Через 5 – 10 діб клінічні ознаки хвороби, 
загибель,  патологоанатомічні зміни 

РЗГА, 
РЗГАд, 
РН, РІФ 

РЗГА, 
РН 

Ньюкаслська хво-
роба, вірусний 
гепатит, сальмо-
нельоз, пастере-
льоз 

БУНЬЯВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ  
Хвороба Найробі 

Кров, кал, сеча, 
паренхіматозні 
органи, лімфатич-
ні вузли, парні 
сироватки крові 

РІФ, 
РДП, 
цитопла-
зматичні 
тільця-
включен-
ня 

1) Білі мишенята, зараження і/ц або в/ч. Через 
3 – 4 доби  ознаки енцефаліту, загибель, нек-
роз і геморагії в головному мозку 

2) КК нирок ягнят або козенят, ВНК-21. Через 
24 год  ЦПД: зернистість і тільця-включення 
в цитоплазмі 

3) Ягнята, зараження в/в, в/ч або п/ш. Через  
2 доби клінічні ознаки хвороби, загибель, па-
тологоанатомічні зміни  

РН, РІФ, 
РЗК, 
РДП, 
ІФА 

РН, 
РЗК, 
РДП, 
РНГА, 
РНІФ 

Лихоманка доли-
ни Ріфт, чума, 
інфекційна ката-
ральна гарячка, 
гідроперикардит 

Лихоманка долини Ріфт (ензоотичний гепатит) 
Кров, печінка, 
селезінка, нирки, 
парні сироватки 
крові 

РІФ, вну-
трішньо-
ядерні 
тільця-
включен-
ня 

1) Білі мишенята, зараження в/ч або і/ц. Через 
2 – 4 доби  загибель, некроз печінки, внутрі-
шньоядерні тільця включення; РГА 

2) КЕ 2 – 3 дні, зараження в жовтковий мішок. 
Через 2 – 3 доби загибель; РГА 

3) КК фібробластів курячого ембріона, нирок 
ягнят або хом’яків. Через 5 діб ЦПД; РГА 

4) Ягнята, козенята або телята, зараження п/ш 
або в/ч. Через 1 – 2 доби клінічні ознаки хво-
роби, загибель,  патологоанатомічні зміни 

РН, РІФ, 
РЗГА, 
РЗК, 
РДП, 
ЗІЕФ 

РН, 
РЗГА, 
РЗК, 
ELISA 

Інфекційна ката-
ральна гарячка, 
хвороба Найробі, 
хвороба Вессель-
борна, сальмоне-
льоз, брадзот, 
анаеробна ентеро-
токсемія 

      



 

Хвороба Акабане 
Кров, абортований 
або мертвонаро-
джений плід, пар-
ні сироватки крові 

РІФ 1) Білі мишенята, зараження і/ц. Утрата реф-
лексу ссання, паралічі, загибель 

2) КК CV-1. Через 2 – 3 доби ЦПД: зернистість і 
вакуолізація цитоплазми 

РІФ, РН, 
РЗК, 
ІФА 

РН, 
РЗГА 

 

 ТОГАВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ 
 Західний енцефаломієліт коней (західний американський енцефаломієліт коней) 

Кров, головний 
мозок, печінка, 
нирки, парні сиро-
ватки крові 

РІФ, ІФА 1) Білі мишенята, зараження і/ц або в поєд-
нанні з п/ш чи в/ч. Через 2 – 5 діб судоми, 
паралічі, загибель; РГА 

2) КЕ 7 – 9 днів, зараження в жовтковий мішок 
або на ХАО. Через 24 год загибель; РГА 

3) КК фібробластів курячого ембріона, нирок 
хом’яків, кролів або телят. Через 1 – 2 доби 
ЦПД; РГА 

РЗГА, 
РН, РЗК, 
РІФ 

РН, 
РЗГА, 
РЗК 

Хвороба Борна, 
східний енцефа-
ломієліт, венесу-
ельський енцефа-
ломієліт, японсь-
кий енцефаліт, 
сказ, хвороба Аує-
скі, ботулізм, пі-
роплазмоз, кормо-
ві отруєння 

Східний енцефаломієліт коней (східний американський енцефаломієліт коней) 
Кров, головний 
мозок, печінка, 
нирки, парні сиро-
ватки крові 

РІФ, ІФА 1) Білі мишенята, зараження і/ц або в поєд-
нанні з п/ш чи в/ч. Через 2 – 5 діб судоми, 
паралічі, загибель; РГА 

2) КЕ 7 – 9 днів, зараження в жовтковий мішок 
або на ХАО. Через 2 – 3 доби загибель; РГА 

3) КК фібробластів курячого ембріона або ни-
рок хом’яків. Через 24 год ЦПД; РГА 

РЗГА, 
РН, РЗК, 
РІФ 

РН, 
РЗГА, 
РЗК 

Хвороба Борна, 
західний енцефа-
ломієліт, венесу-
ельський енцефа-
ломієліт, японсь-
кий енцефаліт, 
сказ, хвороба Аує-
скі, ботулізм, пі-
роплазмоз, кормо-
ві отруєння 

Венесуельський енцефаломієліт коней 
Кров, головний 
мозок, нирки, пар-
ні сироватки крові 

РІФ, ІФА,  
МГ 

1) Білі мишенята, зараження і/ц або в поєд-
нанні з п/ш чи в/ч. Через 2 – 5 діб судоми, 
паралічі, загибель; РГА 

2) КЕ 7 – 9 днів, зараження в жовтковий мішок 
або на ХАО. Через 2 – 3 доби загибель; РГА 

3) КК фібробластів курячого ембріона або ни-
рок хом’яків. Через 1 – 2 доби ЦПД; РГА 

РЗГА, 
РН, РЗК, 
РІФ 

РН, 
РЗГА, 
РЗК 

Хвороба Борна, 
західний енцефа-
ломієліт, східний 
енцефаломієліт, 
японський енце-
фаліт, сказ, хво-
роба Ауєскі, боту-
лізм, піроплаз-
моз, кормові  
отруєння 



 

Продовження 
Вірусологічні методи 

Матеріал для до-
слідження 

Експрес- 
методи Ізоляція та індикація вірусу 

Іденти-
фікація 
вірусу 

Ретро-
спектив-
на діаг-
ностика 

Диференціальна 
діагностика 

ФЛАВІВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ  
Шотландський енцефаломієліт овець (шотландський кліщовий енцефаліт) 

Кров, головний 
мозок, парні сиро-
ватки крові 

РДП 1) Білі миші, зараження і/ц. Через 5 – 14 діб 
скуйовдження шерсті, в’ялість, збудження, 
тремор, порушення координації рухів, судо-
ми, парези кінцівок, загибель 

2) КЕ 5 – 12 днів, зараження на ХАО або в жов-
тковий мішок. Через 24 год дрібноосередкові 
помутніння ХАО, цитоплазматичні тільця-
включення; при зараженні в жовтковий мі-
шок  –  загибель через 3 – 6 діб; набряк, 
ХАО, амніотичної оболонки, тіла зародка; 
жовтяниця, некроз печінки 

3) Ягнята, зараження і/ц, і/н або на 
кон’юнктиву. Через 2 – 5 діб ознаки уражен-
ня ЦНС, загибель, патологоанатомічні зміни 

РН, РДП РН Сказ, хвороба 
Ауєскі, лістеріоз, 
інфекційна енте-
ротоксемія, цену-
роз 

Японський енцефаліт 
Кров, абортова-
ний, муміфікова-
ний або мертвона-
роджений плід, 
плацента, голо-
вний мозок, печі-
нка, селезінка, 
м’язи, парні сиро-
ватки крові 

РІФ, ІФА, 
ПЛР 

1) Білі мишенята, зараження і/ц. Через  
4 – 5 діб ознаки енцефаліту, загибель; РГА 

2) КК нирок ембріонів свині, вівці або нирок 
хом’яка. Через 2 – 3 доби ЦПД; РГА 

РІФ, 
РЗГА, 
РН 

РН, 
РЗГА, 
РЗК 

Хвороба Борна, за-
хідний енцефаломі-
єліт, східний енце-
фаломієліт, венесу-
ельський енцефа-
ломієліт, сказ, хво-
роба Ауєскі, боту-
лізм, піроплазмоз, 
кормові отруєння  

Чума свиней (класична чума свиней, європейська чума свиней) 
Кров, паренхіма-
тозні органи, миг-
далини, лімфову-
зли, серце, грудна 
кістка, головний і 
спинний мозок, 
сироватки крові 

РІФ, 
РНГА, 
РДП,  
ЗІЕФ, МГ, 
ПЛР 

1) КК нирок або сім’яників поросят, лейкоцитів 
крові свині, РК-15. ЦПД не проявляється 

2) Імунологічна проба на підсвинках, заражен-
ня в/м 

3) У неімунних тварин клінічні ознаки хворо-
би, загибель, патологоанатомічні зміни 

РІФ РНІФ, 
РНФМ, 
ЗІЕФ, 
імунопе-
роксида-
зний 
метод, 
ELISA 
 

Африканська чу-
ма, хвороба Ауєс-
кі, грип, параг-
рип, трансмісив-
ний гастроенте-
рит, бешиха, пас-
терельоз, сальмо-
нельоз, сибірка 

      



 

Вірусна діарея ВРХ (хвороба слизових оболонок ВРХ) 
Кров, кал, молоко, 
сперма, змиви з 
носової порожни-
ни, зіскрібки зі 
слизових оболонок 
рота і носового 
дзеркала, аборто-
ваний плід, пла-
цента, амніотична 
рідина; слизові 
оболонки носа, 
рота, передшлун-
ків, тонких кишок; 
легені, бронхи, 
селезінка, нирки, 
мигдалини, лім-
фовузли (брон-
хіальні, середо-
стінні, брижові), 
парні сироватки 
крові 

РІФ, ІФА, 
МГ, ПЛР 

1) КК нирок, легень або селезінки ембріона 
корови, сім’яників телят. Через 2 – 5 діб 
ЦПД: округлення клітин 

2) Телята, зараження в/в. Через 2 – 7 діб клі-
нічні ознаки хвороби. Тварин убивають і 
аналізують патологоанатомічні зміни 

РН, РІФ, 
РЗК, 
РДП, 
ІФА 

РН, 
РЗК, 
РДП, 
ELISA 

Інфекційний ри-
нотрахеїт, адено-
вірусна інфекція, 
респіраторно-
синцитіальна 
інфекція, параг-
рип, чума, злоякі-
сна катаральна 
гарячка, ящур, 
хламідіоз, парату-
беркульоз 

Менінгоенцефаліт індиків 
Кров, головний 
мозок, печінка, 
селезінка, парні 
сироватки крові 

РІФ 1) КЕ 5 – 7 днів, зараження в жовтковий мі-
шок. Через 3 – 7 діб загибель; РГА 

2) КК фібробластів курячого ембріона. ЦПД, 
РГА  

РІФ, РН, 
РЗГА 

РН, 
РЗГА 

Інфекційний енце-
фаломієліт, хвороба 
Марека, ньюкасл-
ська хвороба 

АРТЕРІВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ 
 Вірусний артеріїт коней 

Змиви з носової 
порожнини і 
кон’юнктиви, па-
ренхіматозні ор-
гани, лімфатичні 
вузли, абортова-
ний плід, парні 
сироватки крові 

РЗК 1) КК нирок коня. ЦПД 
2) Лошата, зараження п/ш, і/н або і/т. Через  

1 – 5 діб клінічні ознаки хвороби, загибель, 
патоморфологічні зміни 

РН, РЗК РН, 
РЗК, 
ELISA 

Ринопневмонія, 
африканська чума 



 

Продовження 
Вірусологічні методи 

Матеріал для до-
слідження 

Експрес- 
методи Ізоляція та індикація вірусу 

Іденти-
фікація 
вірусу 

Ретро-
спектив-
на діаг-
ностика 

Диференціальна 
діагностика 

Репродуктивний і респіраторний синдром свиней 
Кров, легені, селе-
зінка, плевральна 
і перикардіальна 
рідини, абортова-
ний плід, парні 
крові 

РНІФ, ІФА КК альвеолярних макрофагів поросят. Че-
рез 1 – 5 діб ЦПД 

РН, 
РНІФ, 
ІФА, 
ПЛР 

РНІФ, 
ІФА 

Африканська чу-
ма, класична чу-
ма, хвороба Ауєскі, 
грип, енцефаломі-
окардит, парвові-
русна інфекція, 
трансмісивний 
гастроентерит, 
лептоспіроз, бру-
цельоз, хламідіоз 

КОРОНАВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ 
Коронавірусна інфекція ВРХ (коронавірусний ентерит новонароджених телят) 

Кал, носовий слиз, 
тонкі кишки із вмі-
стом, слизова оболо-
нка носа, парні си-
роватки крові телят, 
сироватки крові 
корів, молозиво 

ЕМ, ІЕМ, 
РІФ, РГА і 
РЗГА, ЗІ-
ЕФ, ELISA-
метод 

КК нирок ембріона корови або Vero. Через 
3 – 4 доби ЦПД: округлення клітин, синци-
тії; РГА, РГАд 

РІФ, 
РЗГА, 
РЗГАд, 
ЕМ, ІЕМ 

РЗГА, 
РН, 
РНІФ, 
ELISA 

Ротавірусна інфе-
кція, колібактері-
оз 

Інфекційний гастроентерит свиней (трансмісивний гастроентерит свиней) 
Кал, тонкі кишки 
із вмістом, парен-
хіматозні органи, 
мезентеріальні 
лімфатичні вузли, 
головний мозок, 
парні сироватки 
крові 
 

ЕМ, ІЕМ, 
РІФ, РНГА, 
ЗІЕФ, 
ELISA-
метод 

1) КК нирок, сім’яників або щитовидної залози  
поросят, РК-15. Через 2 – 4 доби ЦПД: округ-
лення  клітин, синцитії  

2) Поросята, зараження орально або і/н. Через  
1 – 3 доби блювання, пронос, загибель, пато-
морфологічні зміни 

3) Супоросні свиноматки, зараження орально  
4) Новонароджені поросята через 24 год хворіють 

і гинуть із патоморфологічними змінами 

РН, РІФ, 
ELISA, 
ПЛР 

РН, РІФ, 
РЗГА, 
РНГА, 
РДП, 
ELISA 

Ротавірусна інфе-
кція, епідемічна 
діарея, чума, ко-
лібактеріоз, саль-
монельоз, дизен-
терія, кормові 
отруєння 

Епідемічна діарея поросят 
Кал, тонкі кишки 
із вмістом, парні 
сироватки крові 

ЕМ, ІЕМ, 
РІФ,  ІФА 

1) КК Vero. Через 24 год ЦПД: синцитії 
2) Поросята, зараження орально. Через  

1 – 2 доби діарея, загибель, патоморфоло-
гічні зміни 

РІФ, 
ІФА, РН 

РНІФ, 
ІФА, РН, 
ІЕМ 

Трансмісивний 
гастроентерит, 
ротавірусна інфе-
кція, колібактеріоз 

      



 

Енцефаломієліт свиней 
Головний мозок, 
легені, глоткові 
лімфатичні вузли, 
парні сироватки 
крові 

ЕМ, ІЕМ 1) КК нирок поросят. Через 24 год ЦПД: син-
цитії; РГАд, РГА 

2) Поросята, зараження орально та і/н. Через 
4 – 6 діб блювання, загибель, патоморфоло-
гічні зміни 

РН, 
РЗГАд, 
РЗГА 

РН, 
РЗГА 

Хвороба Тешена, 
хвороба Ауєскі 

  Ізоляція та індикація вірусу 
Іденти-
фікація 
вірусу 

  

Інфекційний бронхіт птиці 
Змиви з гортані й 
трахеї, слизова 
оболонка гортані, 
трахея, бронхи, 
легені, нирки, 
яйцепроводи, яй-
ця, парні сироват-
ки крові 
 

РІФ, ІФА, 
МГ, ПЛР 

1) КЕ 9 – 11 днів, зараження в алантоїсну по-
рожнину. Через 2 – 8 діб загибель; карлико-
вість і муміфікація зародка, набряк ХАО та 
амніотичної оболонки, зміна об’єму ембріо-
нальних рідин, зморщування жовткового 
мішка; РГА 

2) Органна культура трахеї 19-денних курячих 
ембріонів або заражених курчат. Через 3 до-
би припинення рухливості війчастого епіте-
лію слизової оболонки трахеї 

3) КК нирок, легень або фібробластів курячого 
ембріона. Через 24 год ЦПД: синцитії 

4) Курчата, зараження і/т. Через 1 – 2 доби 
ознаки ураження дихальних шляхів, можли-
ва загибель, патологоанатомічні зміни 

РН, 
РЗГА, 
РЗК, 
РДП, 
РІФ, 
ІФА, ЕМ, 
ІЕМ 

РН, 
РЗГА, 
РНГА, 
РЗК, 
РДП, 
ELISA 

Інфекційний ла-
ринготрахеїт, 
ньюкаслська хво-
роба, грип, віспа, 
інфекційний ри-
ніт, респіраторний 
мікоплазмоз, ге-
мофільоз 
 
 

ПІКОРНАВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ   
Ящур 

Стінки і вміст афт, 
зіскрібки зі слизо-
вої оболонки глот-
ки і стравоходу; 
кров (при відсут-
ності афт); від 
молодняка  –  лі-
мфатичні вузли 
голови і глотково-
го кільця, підшлу-
нкова залоза, сер-
цевий м’яз; парні 
сироватки крові 

РЗК, 
РДП, 
РНГА, 
ЗІЕФ, ІФА, 
МГ,  
ПЛР 

1) Білі мишенята, зараження п/ш або в/ч. Че-
рез 2 – 5 діб парези, паралічі та загибель; 
некроз скелетних м’язів і міокарда 

2) Морські свинки, зараження в/ш. Через  
2 – 5 діб афти на лапках і слизовій оболонці 
рота 

3) КК нирок телят, поросят або ягнят, щитови-
дної залози ВРХ, ВНК-21. Через 24 год 
ЦПД: округлення і фрагментація клітин 

4) ВРХ, зараження в слизову оболонку язика і 
в/ш у м’якуші кінцівок. Через 2 – 3 доби аф-
ти  

РЗК, 
РДП, 
РНГА, 
РН,  
ЗІЕФ, 
ІФА, 
метод 
перехре-
сного 
імунітету 
на ВРХ і 
морських 
свинках 

РЗК, 
РДП, 
РНГА, 
РН, ЗІ-
ЕФ, 
РРІД, 
РНІФ, 
реакція 
сероза-
хисту на 
білих 
мише-
нятах 

Везикулярний сто-
матит, віспа, зло-
якісна катаральна 
гарячка, чума ВРХ, 
вірусна діарея ВРХ, 
контагіозна ектима 
овець і кіз, інфек-
ційна катаральна 
гарячка овець, вези-
кулярна хвороба 
свиней, везикулярна
екзантема свиней, 
некробактеріоз, 
копитна гниль 



 

Продовження 
Вірусологічні методи 

Матеріал для до-
слідження 

Експрес- 
методи Ізоляція та індикація вірусу 

Іденти-
фікація 
вірусу 

Ретро-
спектив-
на діаг-
ностика 

Диференціальна 
діагностика 

Ентеровірусна інфекція ВРХ 
Кал, носоглоткові 
змиви, слизова 
оболонка тонких 
кишок, парні си-
роватки крові 

РАЛ КК нирок ембріона корови. Через 1 – 2 доби 
ЦПД 

РН РН Парагрип, адено-
вірусна інфекція 

Риновірусна інфекція ВРХ 
Змиви з носової 
порожнини, сли-
зова оболонка 
носа, трахея, парні 
сироватки крові 

— Органна культура трахеї або носових рако-
вих ВРХ, КК нирок ембріона корови. Через 
7 – 14 діб ЦПД 

РН РН Парагрип, респі-
раторно-синциті-
альна інфекція 

Везикулярна хвороба свиней 
Стінки і вміст 
везикул, парні 
сироватки крові 

РЗК, РІФ, 
РНГА, 
РДП, 
РРІД,  
ЗІЕФ 

1) Білі мишенята, зараження і/ц. Через 1 – 3 
доби тремор, порушення координації рухів, 
паралічі, загибель, патоморфологічні зміни 

2) КК нирок поросят, РК-15 або ІВ-RS-2. Через 
1 – 2 доби ЦПД: округлення клітин, скуп-
чення у вигляді грона 

РН, РЗК, 
РІФ, 
ІФА, 
РНГА, 
РДП, 
РРІД, 
ЗІЕФ 

РН, 
РЗК, 
РНІФ, 
РДП, 
ЗІЕФ, 
РНГА, 
ELISA 
 

Ящур, везикуляр-
ний стоматит, 
везикулярна ек-
зантема 

Хвороба Тешена (ензоотичний енцефаломієліт свиней) 
Кал, змиви з пря-
мої кишки, голо-
вний і спинний 
мозок, слизова 
оболонка обідкової 
кишки, парні си-
роватки крові 

РІФ,  ІФА 1) КК нирок поросят або ембріона свині, СПЭВ. 
Через 3 – 5 діб ЦПД: округлення клітин. 

2) Поросята, зараження і/ц і в скарифіковану 
слизову оболонку носа. Через 3 – 15 діб 
ознаки ураження ЦНС, загибель, патомор-
фологічні зміни 

РН, РІФ, 
РЗК, 
РДП, 
ІФА 

РН, 
РДП, 
ELISA 

Хвороба Ауєскі, 
сказ, чума, лісте-
ріоз, кормові отру-
єння 



 

      
Синдром СМЕДІ 

Абортований, му-
міфікований або 
мертвонародже-
ний плід, кал, 
парні сироватки 
крові 

РІФ КК нирок поросят. ЦПД: зернистість і крап-
леподібні утворення в цитоплазмі 

РН РН Парвовірусна 
інфекція 

Енцефаломіокардит 
Серце, паренхіма-
тозні органи, го-
ловний мозок; 
абортований, му-
міфікований або 
мертвонародже-
ний плід; сирова-
тки крові свино-
маток і новонаро-
джених поросят 
(до прийому моло-
зива) 

РІФ 1) Білі миші, зараження і/ц, і/н або в/ч. Через 
4 – 7 діб скуйовдження шерсті, порушення 
координації рухів, судоми, параліч задніх кі-
нцівок, загибель, патоморфологічні зміни 

2) КК ВНК-21, Vero, PS. ЦПД: округлення клі-
тин 

РН, РІФ, 
ІЕМ 

РН, 
РЗГА, 
РДП, 
ІФА 

Ящур, хвороба 
Тешена, набряко-
ва хвороба 

Вірусний гепатит каченят 
Печінка, селезін-
ка, головний мо-
зок, парні сирова-
тки крові 

РІФ, РДП, 
РНГА, 
ІФА, ци-
топлазма-
тичні 
тільця-
включен-
ня 
 

1) КЕ 8 – 10 днів або качині ембріони 12 – 14 
днів,  зараження на ХАО або в алантоїсну 
порожнину.  Через 2 – 5 діб загибель; набря-
ки, гіперемія та  крововиливи на тілі зарод-
ка; набряк ХАО й печінки; зміна кольору і 
некроз печінки; ознаки жовтяниці 

2) КК фібробластів курячих або качиних ембрі-
онів. Через 3 – 7 діб ЦПД: симпласти 

3) Каченята, зараження в/м, і/н, в/ч та орально. 
Через 1 – 8 діб клінічні ознаки хвороби, заги-
бель, патоморфологічні зміни  

РІФ, 
РДП, 
РН, 
РНГА, 
ІФА 

РН, РДП Чума, грип, інфе-
кційний серозит, 
сальмонельоз, 
ботулізм 

   



 

Продовження 
Вірусологічні методи 

Матеріал для до-
слідження 

Експрес- 
методи Ізоляція та індикація вірусу 

Іденти-
фікація 
вірусу 

Ретро-
спектив-
на діаг-
ностика 

Диференціальна 
діагностика 

Інфекційний енцефаломієліт птиці (епідемічний тремор) 
Послід, яйця, го-
ловний мозок, 
підшлункова за-
лоза, парні сиро-
ватки крові 

РІФ, РДП,  
ІФА 

1) КЕ 5 – 6 днів, зараження в жовтковий мі-
шок. Упродовж 10 – 12 діб загибель; атрофія 
м’язів, водянка головного мозку, дистрофія 
нейронів 

2) КК фібробластів курячого ембріона або ни-
рок курчат. ЦПД 

3) Курчата, зараження і/ц. Через 2 – 4 доби 
ознаки  ураження ЦНС, загибель, патомор-
фологічні зміни 

РІФ, РН, 
РДП, 
ІФА 

РН, РДП, 
РНІФ, 
РНГА, 
ІФА, тест 
чутливос-
ті КЕ до 
заражен-
ня ета-
лонним 
штамом 
вірусу 

Ньюкаслська хво-
роба, хвороба Ма-
река, авітамінози 
В і Е 

КАЛІЦИВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ  
Везикулярна екзантема свиней 

Стінки і вміст 
везикул, парні 
сироватки крові 
 

РЗК, РДП, 
ELISA-
метод, МГ, 
ПЛР 

1) КК нирок свині. ЦПД 
2) Свині, зараження в/ш, у п’ятачок або слизо-

ву оболонку рота. Через 12 – 18 год везикули 

РН, РЗК, 
РДП 

РН, РЗК Ящур, везикуляр-
ний стоматит, 
везикулярна хво-
роба 

Каліцивірусна інфекція котів 
Змиви з носової 
порожнини, сли-
зова оболонка 
носа, трахея, пар-
ні сироватки крові 

РІФ КК нирок кошенят. Через 1 – 2 доби ЦПД: 
цитоплазматичні тільця-включення 

РН, РІФ РН Ринотрахеїт 

Геморагічна хвороба кролів 
Паренхіматозні 
органи, сироватки 
крові 

РНІФ, РГА 
і РЗГА, 
РЗК, ІФА, 
ЕМ, ІЕМ 

Кролі, зараження в/м або п/ш. Через 2 – 3 
доби клінічні ознаки хвороби, загибель, па-
тологоанатомічні зміни 

РНІФ, 
РГА і 
РЗГА, 
РЗК, 
ІФА, ЕМ, 
ІЕМ 

РЗГА, 
РЗК, 
ІФА  

Віспа, міксоматоз, 
пастерельоз, са-
льмонельоз, колі-
бактеріоз, еймері-
оз, кормові отру-
єння, тепловий і 
сонячний удари 

 



 

РЕТРОВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ  
 Лейкоз ВРХ  

Кров, сироватки 
крові, паренхіма-
тозні органи, лім-
фовузли, грудна 
кістка, серце, си-
чуг, матка, скеле-
тні м’язи 

РІФ, МГ, 
ПЛР 

1) Короткострокові культури лейкоцитів крові  
інфікованих тварин. РБТЛ 

2) Метод співкультивування лімфоцитів крові  
інфікованих тварин і клітин моношарової 
культури (субкультури легень ембріона ко-
рови). Через  4 – 8 діб ЦПД: синцитії (тест 
синцитієутворення) 

3) КК селезінки ембріона корови (BESP). Тест 
синцитієутворення 

4) Вівці, зараження в/ч. Через 3 – 6 тижнів 
преципітувальні антитіла 

ЕМ, РІД, 
РІФ, 
ІФА, 
РАЛ, 
РІА, 
ПЛР 

РІД, 
РНІФ, 
РНГА, 
РЗК, 
РАЛ, 
ELISA, 
РРІП, 
РЗСУ 
 

Актиномікоз, ту-
беркульоз, пара-
туберкульоз, бру-
цельоз 

Вісна-меді 
Кров, селезінка, 
бронхіальні та 
середостіннілім-
фатичні вузли, 
легені, головний 
мозок, сироватки 
крові 

РІФ, МГ 1) КК нирок або сім’яників ягнят, селезінки або 
судинного сплетіння мозку овець. Через 4 –
 5 діб ЦПД: синцитії  

2) Метод співкультивування лейкоцитів крові 
інфікованих тварин і клітин первинної 
культури нирок ягнят або судинного спле-
тіння мозку овець. Через 4 – 5 діб ЦПД: си-
нцитії 

РІФ, РН, 
МГ 

РЗК, 
РДП, 
РНІФ, 
РН, 
ELISA 

Скрейпі, артрит-
енцефаліт, леге-
невий аденоматоз, 
шотандський ен-
цефаломієліт, 
лістеріоз, тубер-
кульоз, ценуроз 

Інфекційна анемія коней 
Кров, паренхіма-
тозні органи, лім-
фатичні вузли, 
серце, сироватки 
крові 

РГА і РЗГА 1) Культура лейкоцитів крові інфікованих тва-
рин. Через 12 – 15 діб ЦПД: цитоплазмати-
чні тільця включення 

2) Лошата, зараження п/ш або в/в. Через  
2 – 4 тижні клінічні ознаки хвороби, гемато-
логічні та патоморфологічні зміни 

РНІФ, 
ІФА 

РЗК, 
РДП, 
РЗГА, 
РНІФ, 
ELISA 

Піроплазмоз, ну-
таліоз, трипано-
сомоз, лептоспі-
роз, грип, риноп-
невмонія, бабезі-
оз, параскаридоз 

Лімфоїдний лейкоз птиці (лімфоматоз птиці) 
Кров, ембріони 
курей-вірусоносіїв, 
паренхіматозні 
органи, яєчники, 
серце, шлунок, 
кишки, підшлун-
кова залоза, фаб-
рицієва бурса, 
сироватки крові 

РІФ, РЗК, 
РНГА, РІА, 
ELISA-
метод 

1) КК фібробластів курячого ембріона (здорово-
го або від курки-вірусоносія). ЦПД не про-
являється 

2) Курчата, зараження в/ч. Упродовж  
5 – 6 міс клінічні ознаки хвороби, загибель, 
патоморфологічні зміни 

РІФ-тест 
(проба 
Рубіна), 
кофал-
тест, 
РІФ, 
РЗК, 
ПЛР 

РН, 
РНГА, 
ELISA 

Саркома Рауса, 
хвороба Марека, 
авітамінози В і Е 



 

Продовження 
Вірусологічні методи 

Матеріал для 
дослідження 

Експрес- 
методи Ізоляція та індикація вірусу 

Іденти-
фікація 
вірусу 

Ретро-
спектив-
на діаг-
ностика 

Диференціальна 
діагностика 

Саркома Рауса 
Пухлинна ткани-
на, сироватки 
крові 

РІФ 1) КЕ 8 – 9 днів, зараження на ХАО. Через 10 
діб осередки проліферації на ХАО 

2) КК фібробластів курячого ембріона. Через 
4 – 7 діб фокуси трансформації 

3) Курчата, зараження в перетинку крила та в 
грудний м’яз. Через 2 – 3 тижні пухлини, 
загибель, патоморфологічні зміни 

РЗК, РН, 
кофал-
тест 

РН, 
РНГА 

Лейкоз, хвороба 
Марека, авітамі-
нози В і Е 

РЕОВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ   
Реовірусна інфекція ВРХ  

Змиви з носової 
порожнини і 
кон’юнктиви, кал, 
лімфовузли, парні 
сироватки крові 

— КК нирок ембріона корови. Через 6 діб 
ЦПД: округлення клітин, цитоплазматичні 
тільця-включення; РГА 

РЗГА, 
РЗК, 
РДП, РН 

РЗГА, 
РЗК, РН 

Парагрип, адено-
вірусна інфекція 

Ротавірусна інфекція ВРХ (ротавірусний ентерит новонароджених телят) 
Кал, тонкі кишки 
із вмістом, парні 
сироватки крові 
телят, сироватки 
крові корів, моло-
зиво 
 

ЕМ. ІЕМ, 
РІФ, РДП, 
РЗК, РГА і 
РЗГА, 
РНГА, ЗІ-
ЕФ, РІА, 
РАЛ, 
ELISA-
метод, МГ 

КК нирок ембріона корови або Vero. Через 
24 год ЦПД: округлення і фрагментація 
клітин, серпоподібні клітини, цитоплазма-
тичні тільця-включення 

РІФ, 
РЗК, 
РДП, 
ЕМ, ЕІМ 

РЗК, 
РДП, 
РНІФ, 
РЗГА, 
РН, ЗІ-
ЕФ, РІА, 
ІФА, 
ІЕМ 

Коронавірусна 
інфекція, колібак-
теріоз 

Ротавірусна інфекція свиней 
Кал, тонкі кишки 
із вмістом, парні 
сироватки крові 

ЕМ, ІЕМ, 
РІФ, РДП, 
РЗК, ЗІЕФ, 
РАЛ, ІФА, 
МГ 

КК нирок поросят, РК-15 або МА-104. ЦПД: 
округлення клітин 

РІФ, 
ІФА, ЕМ, 
ІЕМ  

РЗГА, 
РНІФ, 
ІФА 

Трансмісивний 
гастроентерит, 
колібактеріоз, 
сальмонельоз 



 

      
Африканська чума коней 

Кров, селезінка, 
печінка, лімфати-
чні вузли, парні 
сироватки крові 

РІФ, РЗК, 
РДП, ІФА 

1) Білі мишенята, зараження і/ц. Через  
4 – 16 діб парези, паралічі, загибель 

2) КК нирок ягнят або ембріона вівці, ВНК-21, 
MS. Через 4 – 5 діб ЦПД: зернистість клі-
тин, цитоплазматичні тільця-включення 

3) Коні, зараження в/в. Через 4 – 5 діб клінічні 
ознаки хвороби, загибель, патологоанатомі-
чні зміни 

РН, РІФ, 
РЗК, 
РДП, 
ІФА 

РН, 
РЗК, 
РДП, 
РЗК, 
РЗГА 

Сибірка, піропла-
змоз, вірусний 
артеріїт 

Інфекційна катаральна гарячка овець («синій язик») 
Кров, сеча, спер-
ма, абортований 
плід, паренхіма-
тозні органи, лім-
фатичні вузли, 
парні сироватки 
крові 

РІФ, РДП, 
ІФА, ЕМ, 
ІЕМ, ПЛР, 
МГ, цито-
плазматич-
ні тільця-
включення 

1) КЕ, зараження в жовтковий мішок (6 – 8 
днів) або в судини ХАО (11 – 13 днів). Через 
3 – 6 діб загибель; зародок вишнево-
червоного кольору з множинними кровови-
ливами 

2) Білі мишенята, зараження і/ц. Через  
2 доби збудження, атаксія, коматозний 
стан, загибель. 

3) КК нирок ягнят або ембріона корови, ВНК-
21, HeLa. Через 2 – 3 доби ЦПД: округлен-
ня і фрагментація клітин,  
цитоплазматичні тільця- 
включення 

4) Ягнята, зараження в/в, п/ш або в/ш.  
Через 6 – 8 діб клінічні ознаки хвороби,  
загибель, патологоанатомічні  
зміни 

РН, РІФ, 
РЗК, 
РДП, 
ІФА 

РЗК, 
РДП, 
РН, 
РЗГА, 
РРГ, 
РНІФ, 
ELISA 

Ящур, контагіозна 
ектима, везикуля-
рний стоматит, 
віспа, злоякісна 
катаральна гаря-
чка, хвороба Най-
робі, лихоманка 
долини Ріфт, нек-
робактеріоз 

Реовірусна інфекція курей (тендосиновіт курей) 
Послід, яйця, су-
хожилля, печінка, 
селезінка, нирки, 
парні сироватки 
крові 
 

РДП 1) КК нирок курчат або фібробластів курячого 
ембріона. ЦПД: синцитії, цитоплазматичні 
тільця-включення  

2) КЕ 5 – 7 днів, зараження в жовтковий мі-
шок. Загибель, крововиливи на тілі зарод-
ка, некроз печінки і селезінки 

3) Курчата, зараження орально або п/ш.  
Через 1 – 2 доби клінічні ознаки  
хвороби, загибель, патоморфологічні  
зміни 

РН, РДП РН, 
РДП, 
ІФА 

Синдром поганого 
засвоєння корму 
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ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ  
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

429 тестів розподілено на шість розділів: «Морфологія та хімічний склад вірусів» 
(1 – 73), «Репродукція вірусів» (74 – 131), «Генетика вірусів» (132 – 181), «Патогенез та 
епізоотологія вірусних інфекцій» (182 – 254), «Противірусний імунітет» (255 – 372) і 
«Лабораторна діагностика вірусних хвороб тварин» (373 – 429). До кожного запитан-
ня подано чотири відповіді, одна з яких правильна. До деяких тестів підходять всі 
відповіді, проте лише одна з них є повною в даному контексті й тому вважається пра-
вильною. Наприкінці подано правильні відповіді на кожне запитання. 

 МОРФОЛОГІЯ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ВІРУСІВ 

1. Що таке віруси? 
а) унікальна неклітинна форма життя; б) мікроорганізми, яким властива фільт-

рівність і нездатність розмножуватися на штучних живильних середовищах; в) облі-
гатні (абсолютні) внутрішньоклітинні паразити; г) автономні генетичні структури, 
які здатні функціонувати і репродукуватися лише в чутливих клітинах тварин, рос-
лин, грибів, найпростіших і бактерій. 

2. Яка кардинальна відмінність вірусів від клітинних форм життя? 
а) неклітинна будова і надзвичайна різноманітність генетичного матеріалу; 

б) облігатний внутрішньоклітинний паразитизм на генетичному рівні; в) відсутність 
власних систем синтезу білків; г) диз’юнктивний спосіб розмноження. 

3. Найбільш актуальна гіпотеза походження вірусів: 
а) від древніх доклітинних форм життя (протобіонтів); б) від бактерій, що зазнали 

регресивної еволюції; в) від компонентів клітини (нуклеїнових кислот, епісом, хлоро-
пластів, мітохондрій), які набули відносної автономності; г) усі перелічені. 

4. Як називається неактивна форма існування вірусів (метаболічно інертна віру-
сна частинка)? 

а) провірус; б) епівірус; в) віроїд; г) віріон. 
5. Які Ви знаєте вірусоподібні структури? 
а) провірус (ДНК-провірус); б) віріон, провіріон; в) плазміда, віроїд, пріон; 

г) вірус-сателіт. 
6. Яка вірусоподібна структура складається з молекули кільцевої дволанцюгової 

ДНК? 
а) плазміда (епісома, епівірус); б) віроїд; в) віріон; г) пріон. 
7. Яка вірусоподібна структура складається з молекули кільцевої одноланцюгової 

РНК? 
а) плазміда (епісома, епівірус); б) віроїд; в) віріон; г) пріон. 
8. Яка вірусоподібна структура містить у своєму складі лише білки, генетична 

інформація про які закодована у ДНК клітини? 
а) плазміда (епісома, епівірус); б) віроїд; в) віріон; г) пріон. 
9. Назвіть основні структурні компоненти віріона: 
а) геном, капсид, суперкапсид; б) нуклеотид, капсомер, пепломер; в) нуклео-

капсид, білкова мембрана; г) нуклеоїд (серцевина).  
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10. Як називається білкова оболонка віріона, що оточує нуклеїнову кислоту? 
а) білкова мембрана; б) капсид; в) суперкапсид (пеплос); г) прокапсид. 
11. Як називається зовнішня ліпопротеїнова оболонка віріона?  
а) білкова мембрана; б) капсид; в) суперкапсид (пеплос); г) прокапсид. 
12. Нуклеїнова кислота разом із капсидом утворює: 
а) суперкапсид (пеплос); б) нуклеокапсид; в) нуклеоїд (серцевина); г) капсомер.  
13. Найменша функціонально-еквівалентна одиниця капсиду: 
а) білкова субодиниця; б) структурна одиниця; в) капсомер; г) пепломер. 
14. Морфологічна одиниця капсиду, видима в електронному мікроскопі: 
а) білкова субодиниця; б) структурна одиниця; в) капсомер; г) пепломер.  
15. Морфологічна субодиниця суперкапсиду, видима в електронному мікроскопі:  
а) білкова субодиниця; б) структурна одиниця в) капсомер; г) пепломер.  
16. Віріони просто організованих вірусів складаються: 
а) з нуклеїнової кислоти; б) з нуклеокапсиду; в) з нуклеокапсиду, оточеного супе-

ркапсидом; г) з нуклеоїда (серцевини), оточеного суперкапсидом. 
17. Віріони складно організованих вірусів складаються: 
а) з нуклеїнової кислоти; б) з нуклеокапсиду; в) з нуклеоїда (серцевини); г) з нук-

леокапсиду або нуклеоїда (серцевини), оточеного суперкапсидом. 
18. Як називається проміжна оболонка в складно організованих вірусів, яка утво-

рена матриксним білком (М-білок), оточує нуклеокапсид і формує разом із ним нук-
леоїд (серцевину)? 

а) білкова мембрана; б) прокапсид; в) суперкапсид; г) пеплос. 
19. Нуклеоїд (серцевина) віріона — це: 
а) нуклеїнова кислота в комплексі з внутрішніми білками в просто організованих 

вірусів; б) нуклеїнова кислота в комплексі з внутрішніми білками в складно органі-
зованих вірусів; в) нуклеокапсид, оточений білковою мембраною в складно організо-
ваних вірусів; г) усі перелічені. 

20. Форми вірусних ДНК: 
а) одноланцюгові; б) дволанцюгові; в) лінійні та кільцеві; г) усі перелічені. 
21. Форми вірусних РНК: 
а) одно- і дволанцюгові; б) лінійні та кільцеві; в) фрагментовані; г) усі перелічені. 
22. Яке значення для вірусів має кільцева форма дволанцюгової ДНК? 
а) забезпечує стійкість ДНК до нуклеаз; б) обов’язкова для процесу інтеграції ві-

русної ДНК із клітинним геномом; в) ефективний спосіб регуляції транскрипції та 
реплікації; г) усі перелічені. 

23. У яких вірусів геном представлений дволанцюговою ДНК? 
а) покс- і герпесвіруси; б) гепадна-, папілома- і поліомавіруси; в) іридо-, асфар- і 

аденовіруси; г) усі перелічені. 
24. У яких вірусів геном представлений дволанцюговою кільцевою ДНК? 
а) покс- і герпесвіруси; б) гепадна-, папілома- і поліомавіруси; в) іридо- та асфар-

віруси; г) аденовіруси. 
25. У яких вірусів дволанцюгова ДНК кільцева і надспіралізована та виглядає 

як міні-хромосома? 
а) поксвіруси; б) герпесвіруси; в) гепаднавіруси; г) папілома- і поліомавіруси. 
26. У яких вірусів дволанцюгова ДНК ковалентно замкнена на кінцях? 
а) поксвіруси; б) герпесвіруси; в) гепаднавіруси; г) папілома- і поліомавіруси. 
27. У яких вірусів дволанцюгова кільцева ДНК має дефектну плюс-нитку, коро-

тшу за мінус-нитку на 15 – 60 %? 
а) поксвіруси; б) герпесвіруси; в) гепаднавіруси; г) папілома- і поліомавіруси. 
28. У яких вірусів геном представлений одноланцюговою ДНК? 
а) покс- і герпесвіруси; б) гепадна-, папілома- і поліомавіруси; в) іридо-, асфар- і 

аденовіруси; г) парво- і цирковіруси. 
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29. Плюс-нитка вірусної ДНК або РНК: 
а) виконує функцію іРНК; б) не виконує функції іРНК; в) має таку саму послідов-

ність нуклеотидів, що й вірусна іРНК; г) комплементарна вірусній іРНК. 
30. Мінус-нитка вірусної ДНК або РНК: 
а) виконує функцію іРНК; б) не виконує функції іРНК; в) має таку саму послідов-

ність нуклеотидів, що й вірусна іРНК; г) комплементарна вірусній іРНК. 
31. У яких РНК-вмісних вірусів геномна РНК виконує функцію іРНК? 
а) віруси з одноланцюговою РНК; б) віруси з дволанцюговою РНК; в) плюс-нит-

часті віруси (з позитивним геномом); г) мінус-нитчасті віруси (з негативним геномом). 
32. У яких РНК-вмісних вірусів геномна РНК не виконує функції іРНК? 
а) віруси з одноланцюговою РНК; б) віруси з дволанцюговою РНК; в) плюс-нитчасті 

віруси (з позитивним геномом); г) мінус-нитчасті віруси (з негативним геномом). 
33. Які віруси мають одноланцюгову плюс-нитчасту РНК (позитивний геном)? 
а) пікорна-, тога-, флаві-, артері-, корона-, каліци-, нода-, астро- і ретровіруси; 

б) параміксо-, ортоміксо-, рабдо- і філовіруси; в) арена- і буньявіруси; г) рео- і бірнаві-
руси. 

34. Які віруси мають одноланцюгову мінус-нитчасту РНК (негативний геном)?  
а) пікорна-, тога-, флаві-, артері-, корона-, каліци-, нода- й астровіруси; 

б) параміксо-, ортоміксо-, рабдо-, філо-, арена- і буньявіруси; в) рео- і бірнавіруси; 
г) ретровіруси. 

35. Які віруси мають одноланцюгову фрагментовану РНК? 
а) параміксовіруси; б) ортоміксо-, арена- і буньявіруси; в) рео- і бірнавіруси; 

г) ретровіруси.  
36. Які віруси мають дволанцюгову фрагментовану РНК? 
а) параміксовіруси; б) ортоміксо-, арена- і буньявіруси; в) рео- і бірнавіруси; 

г) ретровіруси.  
37. У яких вірусів одноланцюгова фрагментована РНК буває лінійною або кільцевою? 
а) ортоміксовіруси; б) аренавіруси; в) буньявіруси; г) реовіруси. 
38. Які віруси мають одноланцюгову фрагментовану кільцеву РНК? 
а) ортоміксовіруси; б) аренавіруси; в) буньявіруси; г) реовіруси. 
39. У яких РНК-вмісних вірусів із негативним геномом частина генів має пози-

тивну полярність? 
а) ортоміксовіруси; б) параміксовіруси; в) арена- і буньявіруси; г) рабдо- і філові-

руси. 
40. Назвіть просто організовані ДНК-вмісні віруси: 
а) покс- і герпесвіруси; б) іридо- та асфарвіруси; в) гепаднавіруси; г) адено-, папі-

лома-, поліома-, парво- і цирковіруси. 
41. Назвіть складно організовані ДНК-вмісні віруси: 
а) адено-, папілома- і поліомавіруси; б) парвовіруси; в) цирковіруси; г) покс-, гер-

пес-, іридо-, асфар- і гепаднавіруси. 
42. Назвіть просто організовані РНК-вмісні віруси: 
а) пікорна-, каліци-, рео- і бірнавіруси; б) тога-, флаві-, артері-, корона- і ретрові-

руси; в) параміксо-, ортоміксо-, рабдо-, борна- і філовіруси; г) арена- і буньявіруси. 
43. Назвіть складно організовані РНК-вмісні віруси: 
а) тога-, флаві-, артері-, корона- і ретровіруси; б) параміксо-, ортоміксо-, рабдо-, 

борна- і філовіруси; в) арена- і буньявіруси; г) усі перелічені. 
44. За яким типом симетрії побудовані капсиди віріонів? 
а) спіральний; б) кубічний (ікосаедральний); в) складний (комбінований); г) усі 

перелічені. 
45. Який тип симетрії властивий ДНК-вмісним вірусам (за винятком поксвірусів)? 
а) спіральний; б) кубічний (ікосаедральний); в) складний (комбінований); г) усі 

перелічені. 
46. Який тип симетрії властивий ДНК-вмісним поксвірусам? 
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а) спіральний; б) кубічний (ікосаедральний); в) складний (комбінований); г) усі 
перелічені. 

47. Який тип симетрії властивий РНК-вмісним вірусам? 
а) спіральний; б) кубічний (ікосаедральний); в) складний (комбінований); г) усі 

перелічені. 
48. Яким РНК-вмісним вірусам властивий спіральний тип симетрії? 
а) тога-, флаві- та артерівіруси; б) пікорна-, каліци- і нодавіруси; в) рео-, бірна- і рет-

ровіруси; г) корона-, параміксо-, ортоміксо-, рабдо-, борна-, філо-, арена- і буньявіруси. 
49. Яким РНК-вмісним вірусам властивий кубічний (ікосаедральний) тип симетрії? 
а) тога-, флаві-, артері-, пікорна-, каліци-, нода-, рео- і бірнавіруси; б) ретро-, корона-, 

параміксо- та ортоміксовіруси; в) рабдо-, борна- і філовіруси; г) арена- і буньявіруси. 
50. Яким РНК-вмісним вірусам властивий складний (комбінований) тип симетрії?  
а) ретровіруси; б) реовіруси; в) рабдовіруси; г) аренавіруси. 
51. Який основний принцип будови капсиду віріона? 
а) субодиничність; б) спіральний тип симетрії; в) кубічний (ікосаедральний) тип 

симетрії; г) складний (комбінований) тип симетрії. 
52. Що означає принцип субодиничності в будові капсиду віріона? 
а) капсид складається з білкових субодиниць, які утворені ідентичними поліпеп-

тидними ланцюгами; б) білкові субодиниці формують капсомери, розміщені за спіра-
льним або ікосадральним типами симетрії; в) капсидні білки здатні до самоскладан-
ня (впорядкованої агрегації), що забезпечує утворення білкової структури з мініму-
мом вільної енергії; г) усі перелічені. 

53. Назвіть функції вірусних капсидних білків: 
а) захист вірусного геному і забезпечення адсорбції та проникнення віріона в клі-

тину; б) участь у транскрипції та реплікації вірусного геному і регуляції його експре-
сії; в) антигенні властивості; г) усі перелічені. 

54. Назвіть функції вірусних суперкапсидних білків (глікопротеїнів): 
а) забезпечення адсорбції віріона на поверхні клітини; б) забезпечення проник-

нення віріона в клітину; в) основні антигени, які спричиняють утворення вірусоней-
тралізувальних антитіл; г) усі перелічені. 

55. Прикріпні білки в структурі капсиду просто організованих вірусів забезпечують: 
а) адсорбцію віріона на поверхні клітини; б) інтеграцію капсиду з плазмолемою 

та проникнення вірусу в клітину; в) транскрипцію та реплікацію вірусного геному; 
г) регуляцію експресії вірусного геному. 

56. Прикріпні білки в структурі суперкапсиду складно організованих вірусів за-
безпечують:  

а) адсорбцію віріона на поверхні клітини; б) інтеграцію суперкапсиду з плазмо-
лемою та проникнення вірусу в клітину; в) транскрипцію та реплікацію вірусного 
геному; г) регуляцію експресії вірусного геному. 

57. Білки злиття в структурі суперкапсиду складно організованих вірусів забез-
печують: 

а) адсорбцію віріона на поверхні клітини; б) інтеграцію суперкапсиду з плазмо-
лемою та проникнення вірусу в клітину; в) транскрипцію та реплікацію вірусного 
геному; г) регуляцію експресії вірусного геному. 

58. Які функції виконують геномні білки в структурі капсиду просто і складно 
організованих вірусів, що ковалентно з’єднані з кінцем нуклеїнової кислоти? 

а) забезпечення адсорбції віріона на поверхні клітини; б) забезпечення проник-
нення вірусу в клітину; в) участь у транскрипції та реплікації вірусного геному; 
г) регуляція експресії вірусного геному. 

59. Які функції виконують ферменти в структурі капсиду складно організованих 
вірусів? 

а) забезпечення адсорбції віріона на поверхні клітини; б) забезпечення проник-
нення вірусу в клітину; в) участь у транскрипції та реплікації вірусного геному; 
г) регуляція експресії вірусного геному. 
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60. Назвіть функції неструктурних вірусних білків: 
а) ферменти транскрипції та реплікації вірусного геному і модифікацій вірусних 

білків; б) регулятори експресії вірусного геному; в) інгібітори клітинного біосинтезу 
та індуктори деструкції клітин; г) усі перелічені. 

61. Які функції виконують ліпіди, що знаходяться в суперкапсидній оболонці 
складно організованих вірусів? 

а) стабілізація структури віріона; б) забезпечення взаємодії глікопротеїнів; 
в) ізоляція нуклеокапсиду або серцевини від гідрофільних речовин навколишнього 
середовища; г) усі перелічені. 

62. Яким чином набувають ліпідів складно організовані РНК-вмісні віруси? 
а) при брунькуванні через плазмолему та мембрани ендоплазматичної сітки й 

комплексу Гольджі; б) при брунькуванні через ядерну мембрану; в) синтезуються в 
цитоплазмі клітини; г) усі перелічені. 

63. Яким чином набувають ліпідів більшість складно організованих РНК- вміс-
них вірусів? 

а) при брунькуванні через плазмолему; б) при брунькуванні через мембрани ен-
доплазматичної сітки і комплексу Гольджі; в) при брунькуванні через ядерну мем-
брану; г) синтезуються в цитоплазмі клітини. 

64. Яким чином набувають ліпідів РНК-вмісні корона-, бунья-, флаві- та артері-
віруси? 

а) при брунькуванні через плазмолему; б) при брунькуванні через мембрани ен-
доплазматичної сітки і комплексу Гольджі; в) при брунькуванні через ядерну мем-
брану; г) синтезуються в цитоплазмі клітини. 

65. Яким чином набувають ліпідів ДНК-вмісні поксвіруси? 
а) при брунькуванні через плазмолему; б) при брунькуванні через мембрани ен-

доплазматичної сітки і комплексу Гольджі; в) при брунькуванні через ядерну мем-
брану; г) синтезуються в цитоплазмі клітини. 

66. Яким чином набувають ліпідів ДНК-вмісні герпесвіруси? 
а) при брунькуванні через плазмолему; б) при брунькуванні через мембрани ен-

доплазматичної сітки і комплексу Гольджі; в) при брунькуванні через ядерну мем-
брану; г) синтезуються в цитоплазмі клітини. 

67. Яким чином набувають ліпідів ДНК-вмісні іридо- та асфарвіруси? 
а) при брунькуванні через плазмолему; б) при брунькуванні через мембрани ен-

доплазматичної сітки і комплексу Гольджі; в) при брунькуванні через ядерну мем-
брану; г) синтезуються в цитоплазмі клітини. 

68. Які ліпіди входять до складу суперкапсидної оболонки ДНК-вмісного вірусу 
гепатиту В? 

а) ліпіди плазмолеми; б) ліпіди мембран ендоплазматичної сітки і комплексу Голь-
джі; в) ліпіди ядерної мембрани; г) вірусоспецифічні ліпіди, які синтезуються в цито-
плазмі клітини. 

69. Які функції виконують вуглеводи, що знаходяться в суперкапсидній оболонці 
складно організованих вірусів? 

а) збереження конформації суперкапсидних білків; б) захист суперкапсидних білків 
від протеолітичних ферментів; в) вплив на антигенні властивості; г) усі перелічені. 

70. Які компоненти клітини-хазяїна виявлені в складі віріонів? 
а) ліпіди і вуглеводи; б) білок цитоскелету актин, протеїнкінази і гістони; в) рибо-

соми і тРНК; г) усі перелічені. 
71. Які компоненти клітини-хазяїна є закономірною складовою частиною супер-

капсидної оболонки віріона? 
а) ліпіди і вуглеводи; б) білок цитоскелету актин; в) протеїнкінази; г) гістони. 
72. Які віруси містять у своєму складі клітинні рибосоми? 
а) поксвіруси; б) герпесвіруси; в) ретровіруси; г) аренавіруси. 
73. Які віруси містять у своєму складі клітинні тРНК? 
а) поксвіруси; б) герпесвіруси; в) ретровіруси; г) аренавіруси. 



Тести для контролю знань студентів 

 396

РЕПРОДУКЦІЯ ВІРУСІВ 

74. У чому полягає диз’юнктивна репродукція вірусів? 
а) віруси не ростуть і не діляться; б) віруси паразитують у клітині на генетичному 

рівні; в) синтез вірусних компонентів відбувається за рахунок сировинних і енерге-
тичних ресурсів клітини та її білок-синтезувального апарату; г) синтез вірусних ком-
понентів у клітини роз’єднаний у часі та просторі, відбувається відносно незалежно 
один від одного, а віріони потомства формуються за принципом самоскладання. 

75. Назвіть прослідовність стадій репродукції вірусів: 
а) реплікація; б) транскрипція, трансляція; в) адсорбція, проникнення, депротеї-

нізація; г) складання віріонів і вихід їх із клітини. 
76. Як називається період між зникненням батьківських віріонів унаслідок дез-

інтеграції та появою вірусного потомства? 
а) стадія депротеїнізації; б) стадія трансляції; в) екліпс-фаза; г) фаза дозрівання. 
77. Як називається період, що супроводжується формуванням і нагромадженням 

віріонів потомства в клітині або поза нею? 
а) стадія депротеїнізації; б) стадія трансляції; в) екліпс-фаза; г) фаза дозрівання. 
78. Як називається процес прикріплення віріона до поверхні клітини? 
а) адгезія; б) адсорбція; в) дезінтеграція; г) депротеїнізація. 
79. Як називається процес розпаду оболонок віріона і звільнення його внутріш-

нього компонента? 
а) адгезія; б) адсорбція; в) дезінтеграція; г) депротеїнізація. 
80. Який механізм забезпечує адсорбцію віріона на поверхні клітини? 
а) електростатична взаємодія між позитивно зарядженими амінними групами ві-

русного білка і негативно зарядженими кислими фосфатними, сульфатними і карбо-
ксильними групами плазмолеми; б) взаємодія між вірусними прикріпними білками і 
специфічними рецепторами плазмолеми; в) взаємодія з ліпідами плазмолеми супер-
капсидних білків злиття або капсидних білків просто організованих вірусів; г) усі 
перелічені. 

81. Які процеси відбуваються під час адсорбції віріона на поверхні клітини? 
а) збільшення текучості ліпідів і формування рецепторних полів у місці контакту 

віріона з клітиною; б) агрегація внутрішньомембранних частинок; в) збільшення 
проникливості плазмолеми; г) усі перелічені. 

82. Що являє собою рецепторний ендоцитоз (піноцитоз, віропексис)? 
а) прикріплення віріона до специфічних рецепторів плазмолеми; б) злиття з пла-

змолемою оболонки віріона, зв’язаного з клітинними рецепторами; в) інвагінація 
плазмолеми та утворення ендоцитарної вакуолі, яка містить зв’язаний із клітинними 
рецепторами віріон; г) усі перелічені. 

83. Який механізм інтеграції оболонки віріона з плазмолемою, що забезпечує 
проникнення вірусу в клітину? 

а) електростатична взаємодія між позитивно зарядженими амінними групами віру-
сного білка і негативно зарядженими кислими фосфатними, сульфатними і карбокси-
льними групами плазмолеми; б) взаємодія між вірусними прикріпними білками і спе-
цифічними рецепторами плазмолеми; в) взаємодія з ліпідами плазмолеми суперкапси-
дних білків злиття або капсидних білків просто організованих вірусів; г) усі перелічені. 

84. У яких ділянках клітини відбувається депротеїнізація (роздягання) вірусу? 
а) рецептосоми, лізосоми; б) комплекс Гольджі; в) навколоядерний простір, пори 

ядерної мембрани, ядро; г) усі перелічені. 
85. Як називається процес переписування генетичної інформації з вірусного ге-

ному на іРНК? 
а) реплікація; б) трансформація; в) трансляція; г) транскрипція. 
86. Як називається процес переведення генетичної інформації з вірусоспецифічної 

іРНК на послідовність амінокислотних залишків у поліпептидному ланцюгу білка? 
а) реплікація; б) трансформація; в) трансляція; г) транскрипція. 
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87. Як називається синтез вірусних нуклеїнових кислот — точних копій геному 
вірусу? 

а) реплікація; б) трансформація; в) трансляція; г) транскрипція. 
88. У яких вірусів передавання генетичної інформації здійснюється за такою 

схемою: 
вірусний геном іРНК рибосоми білок

транскриптаза

(клітинна або
віріонна)

 
а) ретровіруси; б) РНК-вмісні плюс-нитчасті; в) РНК-вмісні мінус-нитчасті та з 

дволанцюговою РНК; г) ДНК-вмісні. 
89. У яких вірусів передвання генетичної інформації здійснюється за такою схемою: 

вірусний геном рибосоми білок
 

а) ретровіруси; б) РНК-вмісні плюс-нитчасті; в) РНК-вмісні мінус-нитчасті та з 
дволанцюговою РНК; г) ДНК-вмісні. 

90. У яких вірусів передавання генетичної інформації здійснюється за такою 
схемою: 

вірусний геном іРНК рибосоми білок
транскриптаза

 
а) ретровіруси; б) РНК-вмісні плюс-нитчасті; в) РНК-вмісні мінус-нитчасті і з дво-

ланцюговою РНК; г) ДНК-вмісні. 
91. У яких вірусів передавання генетичної інформації здійснюється за такою схемою:  

вірусний геном ДНК
зворотна

транскриптаза

(ревертаза)

ендонуклеаза

(інтеграза)
клітинний геном

клітинна
транскриптаза

рибосоми білокіРНК
 

а) ретровіруси; б) РНК-вмісні плюс-нитчасті; в) РНК-вмісні мінус-нитчасті та з 
дволанцюговою РНК; г) ДНК-вмісні. 

92. Який вірусний фермент синтезує іРНК на матриці ДНК? 
а) зворотна транскриптаза (ревертаза); б) ДНК-залежна РНК-полімераза (транс-

криптаза); в) РНК-залежна РНК-полімераза (транскриптаза); г) РНК-залежна РНК-
полімераза (репліказа). 

93. Який вірусний фермент синтезує іРНК на матриці РНК? 
а) зворотна транскриптаза (ревертаза); б) ДНК-залежна РНК-полімераза (транс-

криптаза); в) РНК-залежна РНК-полімераза (транскриптаза); г) РНК-залежна РНК-
полімераза (репліказа). 

94. Який вірусний фермент синтезує ДНК на матриці РНК? 
а) зворотна транскриптаза (ревертаза); б) ДНК-залежна РНК-полімераза (транс-

криптаза); в) РНК-залежна РНК-полімераза (транскриптаза); г) РНК-залежна РНК-
полімераза (репліказа). 

95. Який вірусний фермент здійснює реплікацію РНК? 
а) зворотна транскриптаза (ревертаза); б) ДНК-залежна РНК-полімераза (транс-

криптаза); в) РНК-залежна РНК-полімераза (транскриптаза); г) РНК-залежна РНК-
полімераза (репліказа). 

96. Який вірусний фермент здійснює реплікацію ДНК? 
а) зворотна транскриптаза (ревертаза); б) ДНК-залежна РНК-полімераза (транс-

криптаза); в) ДНК-залежна ДНК-полімераза (ДНК-полімераза); г) РНК-залежна 
РНК-полімераза (репліказа). 

97. Який вірусний фермент має три ферментативні властивості: РНК-залежної 
ДНК-полімерази, ДНК-залежної ДНК-полімерази і рибонуклеази Н? 
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а) зворотна транскриптаза (ревертаза); б) транскриптаза; в) ендонуклеаза (інтег-
раза); г) репліказа.  

98. Які ДНК-вмісні віруси мають у своєму складі фермент ДНК-залежну РНК- 
полімеразу (транскриптазу)? 

а) покс-, іридо- та асфарвіруси; б) герпес- і гепаднавіруси; в) адено-, папілома- і 
поліомавіруси; г) парво- і цирковіруси. 

99. Які ДНК-вмісні віруси використовують для передавання генетичної інфор-
мації клітинну транскриптазу? 

а) герпес- і гепаднавіруси; б) адено-, папілома- і поліомавіруси; в) парво- і цирко-
віруси; г) усі перелічені. 

100. Які РНК-вмісні віруси мають у своєму складі фермент РНК-залежну РНК-
полімеразу (транскриптазу)? 

а) ретровіруси; б) РНК-вмісні плюс-нитчасті; в) РНК-вмісні мінус-нитчасті та з 
дволанцюговою РНК; г) усі перелічені. 

101. Які РНК-вмісні віруси мають у своєму складі фермент зворотну транскрип-
тазу (ревертазу)? 

а) ретровіруси; б) РНК-вмісні плюс-нитчасті; в) РНК-вмісні мінус-нитчасті та з 
дволанцюговою РНК; г) усі перелічені. 

102. Які РНК-вмісні віруси використовують для передавання генетичної інфор-
мації клітинну транскриптазу? 

а) ретровіруси; б) РНК-вмісні плюс-нитчасті; в) РНК-вмісні мінус-нитчасті та з 
дволанцюговою РНК; г) усі перелічені. 

103. Які ДНК-вмісні віруси мають у своєму складі фермент ДНК-полімеразу? 
а) покс- і герпесвіруси; б) адено-, іридо- та асфарвіруси; в) гепаднавіруси; г) па-

пілома-, поліома-, парво- і цирковіруси. 
104. У яких ДНК-вмісних вірусів ДНК-полімераза синтезується на початкових 

етапах експресії вірусного геному? 
а) покс-, герпес-, адено-, іридо- та асфарвіруси; б) гепаднавіруси; в) папілома- і 

поліомавіруси; г) парво- і цирковіруси. 
105. Які ДНК-вмісні віруси використовують для реплікації клітинну ДНК-

полімеразу? 
а) покс- і герпесвіруси; б) адено-, іридо- та асфарвіруси; в) гепаднавіруси; г) па-

пілома-, поліома-, парво- і цирковіруси. 
106. У яких РНК-вмісних вірусів репліказа синтезується на ранніх етапах екс-

пресії вірусного геному? 
а) РНК-вмісні плюс-нитчасті; б) РНК-вмісні мінус-нитчасті; в) віруси з дволанцю-

говою РНК; г) усі перелічені. 
107. У яких вірусів немає транскрипції як самостійної стадії репродукції? 
а) РНК-вмісні плюс-нитчасті; б) РНК-вмісні мінус-нитчасті; в) віруси з дволанцю-

говою РНК; г) ретровіруси. 
108. У яких вірусів утворення зрілих білків відбувається в результаті трансляції 

коротких моноцистронних іРНК? 
а) ДНК-вмісні; б) РНК-вмісні плюс-нитчасті корона-, каліци- та артерівіруси; 

в) РНК-вмісні мінус-нитчасті та з дволанцюговою РНК; г) усі перелічені. 
109. У яких вірусів утворення зрілих білків відбувається після нарізання гігант-

ського поліпептиду-попередника (поліпротеїну), який формується в результаті 
трансляції віріонних РНК із функцією іРНК? 

а) РНК-вмісні плюс-нитчасті пікорна-, флаві- і тогавіруси; б) РНК-вмісні мінус-
нитчасті; в) віруси з дволанцюговою РНК; г) ретровіруси. 

110. У яких вірусів утворення зрілих білків відбувається після нарізання гігант-
ського поліпептиду-попередника (поліпротеїну), який формується в результаті 
трансляції плюс-ниток РНК, синтезованих при транскрипції інтегрованого ДНК-
провірусу? 
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а) РНК-вмісні плюс-нитчасті; б) РНК-вмісні мінус-нитчасті; в) віруси з дволанцю-
говою РНК; г) ретровіруси. 

111. Яких посттрансляційних модифікацій зазнають вірусні білки? 
а) глікозилування, сульфування; б) ацилування, метилування, фосфорилування; 

в) протеолітичне нарізання; г) усі перелічені. 
112. Які ДНК-вмісні віруси реплікуються за такою схемою: 
ДНК/ДНК іРНК рибосоми ДНК-полімераза

клітинна

транскриптаза

ДНК ДНК/ДНК
 

а) покс-, іридо- та асфарвіруси; б) герпес- і аденовіруси; в) гепаднавіруси; г) папі-
лома- і поліомавіруси. 

113. Які ДНК-вмісні віруси реплікуються за такою схемою: 

ДНК/ДНК іРНК рибосоми ДНК-полімераза

ДНК ДНК/ДНК

транскриптаза

 
а) покс-, іридо- та асфарвіруси; б) герпес- і аденовіруси; в) гепаднавіруси; 

г) папілома- і поліомавіруси. 
114. Які ДНК-вмісні віруси реплікуються за такою схемою: 

клітинна ДНК-полімераза

ДНК/ДНК іРНК рибосоми Т-антиген
клітинна

транскриптаза

ДНК ДНК/ДНК
 

а) гепаднавіруси; б) герпес- і аденовіруси; в) папіломавіруси; г) поліомавіруси. 
115. Які ДНК-вмісні віруси реплікуються за такою схемою: 

ДНК/ДНК ДНК рибосоми ДНК/ДНК
клітинна

ДНК-полімераза  
а) гепаднавіруси; б) герпес- і аденовіруси; в) папіломавіруси; г) поліомавіруси. 
116. Які ДНК-вмісні віруси реплікуються за такою схемою: 

ДНК/ДНК іРНК рибосоми ДНК-полімераза
(зворотна

транскриптаза)

ДНК ДНК/ДНК

клітинна

ДНК ДНК/ДНК

РНК

рибонуклеаза Н
РНК/ДНК

транскриптаза

 
а) покс-, іридо- та асфарвіруси; б) герпес- і аденовіруси; в) гепаднавіруси; г) папі-

лома- і поліомавіруси. 
117. Які ДНК-вмісні віруси реплікуються за такою схемою: 

ДНК ДНК ДНК/ДНК ДНК
клітинна

ДНК-полімераза  
а) покс-, іридо- та асфарвіруси; б) герпес- і аденовіруси; в) гепадна-, папілома- і 

поліомавіруси; г) парво- і цирковіруси. 
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118. Які РНК-вмісні віруси реплікуються за такою схемою: 

РНК іРНК рибосоми репліказа

РНК РНК

транскриптаза

 
а) ретровіруси; б) рео- і бірнавіруси; в) РНК-вмісні плюс-нитчасті; г) РНК-вмісні 

мінус-нитчасті. 
119. Які РНК-вмісні віруси реплікуються за такою схемою: 

РНК рибосоми репліказа

РНК/РНК РНКРНК  
а) ретровіруси; б) рео- і бірнавіруси; в) РНК-вмісні плюс-нитчасті; г) РНК-вмісні 

мінус-нитчасті. 
120. Які РНК-вмісні віруси реплікуються за такою схемою: 

РНК/РНК іРНК рибосоми репліказа

РНК РНК/РНК

транскриптаза

РНК
 

а) ретровіруси; б) рео- і бірнавіруси; в) РНК-вмісні плюс-нитчасті; г) РНК-вмісні 
мінус-нитчасті. 

121. Які РНК-вмісні віруси реплікуються за такою схемою: 

ендонуклеаза

(інтеграза)

РНК ДНК
зворотна

транскриптаза

(ревертаза)
РНК/ДНК

клітинна
транскриптаза

клітинний
геном РНК

ДНК ДНК

ДНК/ДНК
 

а) ретровіруси; б) рео- і бірнавіруси; в) РНК-вмісні плюс-нитчасті; г) РНК-вмісні 
мінус-нитчасті. 

122. Який основний принцип формування віріонів потомства просто і складно 
організованих вірусів? 

а) процес самоскладання, який полягає у високоспецифічній взаємодії молекул 
вірусних білків і нуклеїнової кислоти; б) формування провіріонів, які в результаті 
модифікацій білків перетворюються у віріони; в) формування нуклеокапсидів або 
серцевин, з якими взаємодіють суперкапсидні білки; г) усі перелічені. 

123. Назвіть загальний принцип формування віріонів потомства просто організо-
ваних вірусів: 

а) формування віріонів за принципом самоскладання; б) формування провіріонів, 
які в результаті модифікацій білків перетворюються у віріони; в) формування нукле-
окапсидів або серцевин, з якими взаємодіють суперкапсидні білки; г) усі перелічені. 

124. Назвіть загальний принцип формування віріонів потомства складно органі-
зованих вірусів: 

а) формування віріонів за принципом самоскладання; б) формування провіріонів, 
які в результаті модифікацій білків перетворюються у віріони; в) формування нукле-
окапсидів або серцевин, з якими взаємодіють суперкапсидні білки; г) усі перелічені. 

125. Які віруси мають матриксний білок (мембранний, або М-білок), що виконує 
посередницьку функцію між суперкапсидною оболонкою та нуклеокапсидом, утво-
рюючи разом з ним серцевину? 

а) ДНК-вмісні; б) РНК-вмісні плюс-нитчасті; в) РНК-вмісні мінус-нитчасті ортомік-
со-, параміксо- і рабдовіруси; г) РНК-вмісні мінус-нитчасті арена-, бунья- і філовіруси. 
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126. Де в клітині відбувається формування віріонів потомства складно організо-
ваних вірусів? 

а) плазмолема; б) ядерна мембрана; в) мембрани ендоплазматичної сітки і ком-
плексу Гольджі; г) усі перелічені. 

127. Де в клітині відбувається формування віріонів потомства складно організо-
ваних ДНК-вмісних вірусів? 

а) плазмолема та ядерна мембрана; б) мембрани ендоплазматичної сітки; 
в) мембрани комплексу Гольджі; г) усі перелічені. 

128. Де в клітині відбувається формування віріонів потомства складно організо-
ваних РНК-вмісних вірусів? 

а) плазмолема; б) мембрани ендоплазматичної сітки; в) мембрани комплексу Го-
льджі; г) усі перелічені. 

129. Як називаються клітинні структури, де відбувається синтез вірусних компо-
нентів і складання віріонів потомства? 

а) клітинні матрикси, віропласти; б) вірусні «фабрики»; в) тільця-включення; 
г) усі перелічені. 

130. Назвіть шлях виходу з клітини віріонів потомства просто організованих ві-
русів: 

а) вибухоподібний шлях після деструкції клітини; б) брунькування через плазмо-
лему; в) брунькування через мембрани ендоплазматичної сітки і комплексу Гольджі 
з наступним екзоцитозом у складі цитоплазматичних вакуолей; г) брунькування 
через ядерну мембрану з наступним екзоцитозом у складі мембранних везикул. 

131. Назвіть шлях виходу з клітини віріонів потомства складно організованих ві-
русів: 

а) брунькування через плазмолему; б) брунькування через мембрани ендоплаз-
матичної сітки і комплексу Гольджі з наступним екзоцитозом у складі цитоплазма-
тичних вакуолей; в) брунькування через ядерну мембрану з наступним екзоцитозом 
у складі мембранних везикул; г) усі перелічені. 

ГЕНЕТИКА ВІРУСІВ 

132. Назвіть одиницю структурної та функціональної спадковості у вірусів, яка 
представляє собою ділянку ДНК або РНК, що кодує, як правило, один білок: 

а) ген; б) геном; в) генотип; г) генофонд. 
133. Як називаються властивості вірусів, інформація про які закодована в генах? 
а) геном; б) генотип; в) генофонд; г) генетичні ознаки. 
134. Як називається сукупність усіх генів вірусу? 
а) геном; б) генотип; в) генофонд; г) генетичні ознаки. 
135. Як називається сукупність генетичних ознак (або генетичної інформа-

ції) вірусу? 
а) геном; б) генотип; в) генофонд; г) фенотип. 
136. Як називається сукупність генетичних ознак вірусу, що проявляються в кон-

кретних умовах навколишнього середовища? 
а) геном; б) генотип; в) генофонд; г) фенотип. 
137. Як називається вірус певного виду, що розмножується в природній або експе-

риментальній біологічній системі та проходить у ній значну кількість генерацій, протя-
гом яких між окремими віріонами відбуваються генетичні й негенетичні взаємодії? 

а) дикий тип (природний ізолят); б) вірусна популяція; в) штам; г) тип (серотип). 
138. Як називається вірус, що представляє природну вірусну популяцію? 
а) дикий тип (природний ізолят); б) штам; в) тип (серотип); г) клон. 
139. Як називається вірус, виділений із природної вірусної популяції від зараже-

них хазяїв або об’єктів навколишнього середовища та адаптований до лабораторних 
умов? 

а) дикий тип (природний ізолят); б) штам; в) тип (серотип); г) клон. 
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140. Як називається вірус того самого виду, що відрізняється за нейтралізацією 
інфекційної активності? 

а) штам; б) тип (серотип); в) варіант; г) клон. 
141. Як називається вірус, що відрізняється від дикого типу за відомими 

генетичними ознаками? 
а) штам; б) мутант; в) варіант; г) клон. 
142. Як називається вірус, що фенотипово відрізняється від дикого типу, але ге-

нотипова основа цієї відмінності невідома? 
а) штам; б) мутант; в) варіант; г) клон. 
143. Як називається вірус, популяція якого походить від одного віріона і предста-

вляє собою сукупність генетично однорідних вірусних частинок? 
а) штам; б) мутант; в) варіант; г) клон. 
144. Як називається генетичний склад вірусної популяції? 
а) геном; б) генотип; в) генофонд; г) генетичні ознаки. 
145. Як називаються фенотипові зміни у вірусів, що зумовлені клітиною-хазяїном 

і не передаються за спадковістю? 
а) мутації; б) модифікації; в) рекомбінації; г) реверсії. 
146. Як називаються спадкові зміни у вірусів, які полягають у порушенні генети-

чного коду?  
а) мутації; б) модифікації; в) рекомбінації; г) реверсії. 
147. Назвіть механізм мутацій: 
а) заміни нуклеотидів; б) випадіння нуклеотидів (делеції); в) вставки або пере-

становки нуклеотидів; г) усі перелічені. 
148. Як називаються мутації, що виникають у природі під дією на генетичний 

матеріал вірусів природних мутагенних факторів? 
а) індуковані; б) спонтанні; в) генні (крапкові); г) делеційні. 
149. Як називаються мутації, що виникають в експерименті під дією на генетич-

ний матеріал вірусів хімічних або фізичних мутагенів? 
а) індуковані; б) спонтанні; в) генні (крапкові); г) делеційні. 
150. Як називаються мутації, що локалізуються в індивідуальних генах? 
а) індуковані; б) спонтанні; в) генні (крапкові); г) делеційні. 
151. Які мутації характеризуються пошкодженням значних ділянок вірусного 

геному? 
а) індуковані; б) спонтанні; в) генні (крапкові); г) делеційні. 
152. Які мутанти втратили здатність розмножуватися при підвищеній температурі 

(+38 – 41°С), але репродукуються за звичайних умов культивування (+36…+37 °С)?  
а) термостабільні; б) температурочутливі (ts-мутанти); в) холодові; г) дефектні ін-

терферувальні частинки (ДІ-частинки). 
153. Які мутанти здатні репродукуватися лише при +32…+34 °С? 
а) термостабільні; б) температурочутливі (ts-мутанти); в) холодові; г) дефектні ін-

терферувальні частинки (ДІ-частинки). 
154. Які мутанти здатні репродукуватися при +41 °С і характеризуються високою 

вірулентністю? 
а) термостабільні; б) температурочутливі (ts-мутанти); в) холодові; г) дефектні ін-

терферувальні частинки (ДІ-частинки). 
155. Які мутанти характеризуються втратою значних ділянок вірусного геному 

(іноді до 90 %)? 
а) термостабільні; б) температурочутливі (ts-мутанти); в) холодові; г) дефектні ін-

терферувальні частинки (ДІ-частинки). 
156. Як називаються мутації, які порушують синтез або функцію життєво важли-

вого вірусного білка (наприклад, полімерази), що призводить до втрати вірусом здат-
ності репродукуватися? 

а) індуковані; б) спонтанні; в) летальні; г) умовно летальні.  
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157. Як називаються мутації, пов’язані з втратою вірусом здатності синтезувати 
важливий білок або з порушенням його функції в нерозв’язних умовах? 

а) індуковані; б) спонтанні; в) летальні; г) умовно летальні. 
158. Як називається здатність мутантів повертатися до дикого типу? 
а) мутації; б) модифікації; в) рекомбінації; г) реверсії.  
159. Як називається зворотна мутація, що відбувається в місці первинного по-

шкодження гена? 
а) справжня реверсія; б) псевдореверсія; в) екстрагенна супресія; г) інтрагенна 

супресія. 
160. Як називається зворотна мутація, що відбувається в іншій ділянці дефект-

ного гена або в іншому гені? 
а) справжня реверсія; б) псевдореверсія; в) екстрагенна супресія; г) інтрагенна 

супресія. 
161. Як називається зворотна мутація, що відбувається в іншій ділянці дефектно-

го гена?  
а) справжня реверсія; б) псевдореверсія; в) екстрагенна супресія; г) інтрагенна 

супресія. 
162. Як називається зворотна мутація, що відбувається в іншому гені?  
а) справжня реверсія; б) псевдореверсія; в) екстрагенна супресія; г) інтрагенна 

супресія. 
163. Як називаються природні процеси зміщення вірусних популяцій, що при-

зводять до порушення ізоляції та спричиняють одно- або двосторонній обмін генами? 
а) мутації; б) модифікації; в) рекомбінації; г) потік генів. 
164. Як називається обмін генетичним матеріалом між вірусами в процесі змішаної 

інфекції, внаслідок чого утворюється вірусне потомство з ознаками обох батьків? 
а) мутації; б) модифікації; в) рекомбінації; г) потік генів. 
165. Як називається обмін повними генами між вірусами в процесі змішаної ін-

фекції? 
а) потік генів; б) пересортування генів (реасортація); в) міжгенна рекомбінація; 

г) внутрішньогенна рекомбінація. 
166. Як називається обмін ділянками одного і того самого гена між вірусами в 

процесі змішаної інфекції? 
а) потік генів; б) пересортування генів (реасортація); в) міжгенна рекомбінація; 

г) внутрішньогенна рекомбінація. 
167. Як називається рекомбінація у ДНК-вмісних вірусів, що полягає в розриві та 

возз’єднанні ковалентного зв’язку в нуклеїновій кислоті з утворенням дочірніх віріо-
нів небатьківського типу? 

а) пересортування генів (реасортація); б) міжгенна рекомбінація; в) внутрішньо-
генна рекомбінація; г) внутрішньомолекулярна рекомбінація. 

168. Як називається рекомбінація у РНК-вмісних вірусів із фрагментованим ге-
номом, що полягає в обміні фрагментами геному без розриву ковалентних зв’язків у 
нуклеїновій кислоті? 

а) пересортування генів (реасортація); б) міжгенна рекомбінація; в) внутрішньо-
генна рекомбінація; г) внутрішньомолекулярна рекомбінація. 

169. Як називається взаємодія між вірусами, коли один або обидва партнери не-
інфекційні внаслідок пошкодження геному, але при змішаній інфекції в результаті 
рекомбінації дають повноцінне потомство з ознаками обох батьків? 

а) генетична реактивація; б) множинна реактивація; в) перехресна реактивація 
(крос-реактивація); г) комплементація (негенетична реактивація). 

170. Як називається взаємодія між неінфекційними вірусами з пошкодженими 
геномами, коли в результаті рекомбінації відновлюється повний генетичний набір, 
необхідний для утворення повноцінного потомства? 

а) генетична реактивація; б) множинна реактивація; в) перехресна реактивація 
(крос-реактивація); г) комплементація (негенетична реактивація). 
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171. Як називається взаємодія між інфекційним та інактивованим вірусами, коли 
в результаті рекомбінації утворюється повноцінне потомство з ознаками обох батьків? 

а) генетична реактивація; б) множинна реактивація; в) перехресна реактивація 
(крос-реактивація); г) комплементація (негенетична реактивація). 

172. Як називається взаємодія між вірусами при змішаній інфекції, коли утво-
рюються віріони потомства, що містять у своєму складі два батьківські геноми або 
один повний геном і частину іншого? 

а) фенотипове змішування; б) транскапсидація; в) утворення псевдотипу; г) гете-
розиготність. 

173. Як називаються віріони потомства, що містять у своєму складі два батьківсь-
кі геноми? 

а) мутанти; б) рекомбінанти; в) псевдотипи; г) повні гетерозиготи. 
174. Як називаються віріони потомства, що містять у своєму складі один повний 

батьківський геном і частину іншого? 
а) мутанти; б) рекомбінанти; в) псевдотипи; г) неповні гетерозиготи. 
175. Як називається взаємодія генних продуктів двох вірусів, що стимулює їхню 

репродукцію, але не змінює генотипи? 
а) генетична рекомбінація; б) комплементація (негенетична реактивація); в) ре-

комбінація; г) інтерференція. 
176. Як називається взаємодія двох дефектних вірусів, коли обидва партнери за-

безпечують один одного генними продуктами, необхідними для їхньої репродукції? 
а) генетична реактивація; б) перехресна реактивація (крос-реактивація); в) одно-

стороння комплементація; г) двостороння комплементація. 
177. Як називається явище при змішаній інфекції, коли повноцінний вірус-

помічник стимулює репродукцію залежного дефектного вірусу-сателіта, надаючи 
йому необхідні генні продукти? 

а) генетична реактивація; б) перехресна реактивація (крос-реактивація); в) одно-
стороння комплементація; г) двостороння комплементація. 

178. Як називається явище при змішаній інфекції, коли геном одного вірусу упа-
ковується в капсид чи суперкапсид, що складається повністю або частково зі структу-
рних білків іншого вірусу? 

а) фенотипове змішування; б) транскапсидація; в) утворення псевдотипу; г) гете-
розиготність. 

179. Як називається явище при змішаній інфекції просто організованих вірусів, 
коли дочірній геном упаковується в капсид, що складається повністю з білків іншого 
вірусу? 

а) фенотипове змішування; б) транскапсидація; в) утворення псевдотипу; г) гете-
розиготність. 

180. Як називається явище при змішаній інфекції складно організованих вірусів, 
коли нуклеокапсид одного вірусу огортається суперкапсидною оболонкою іншого? 

а) фенотипове змішування; б) транскапсидація; в) утворення псевдотипу; г) гете-
розиготність. 

181. Як називається здатність одного вірусу пригнічувати репродукцію іншого?  
а) генетична реактивація; б) комплементація (негенетична реактивація); в) ре-

комбінація; г) інтерференція. 
 

ПАТОГЕНЕЗ ТА ЕПІЗООТОЛОГІЯ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ 

182. Як називається сукупність процесів, що виникають при взаємодії вірусу з 
організмом хазяїна? 

а) інфекційний процес; б) вірусна інфекція; в) вірусна хвороба; г) патогенез вірус-
ної інфекції. 
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183. Як називається динаміка реакцій взаємодії вірусу з організмом хазяїна? 
а) інфекційний процес; б) вірусна інфекція; в) вірусна хвороба; г) патогенез вірус-

ної інфекції. 
184. Як називається сукупність реакцій взаємодії вірусу з організмом хазяїна, що 

спричинює захворювання і визначає закономірність його розвитку? 
а) інфекційний процес; б) вірусна інфекція; в) вірусна хвороба; г) патогенез вірус-

ної інфекції. 
185. Які фактори обумовлюють патогенез вірусних інфекцій? 
а) тропізм вірусу, швидкість його репродукції та кількість інфекційних віріонів у 

потомстві; б) реакція клітин на вірусну інфекцію; в) реакція організму на зміни клі-
тин і тканин, спричинені вірусною інфекцією; г) усі перелічені. 

186. Назвіть основні типи вірусної інфекції клітин: 
а) автономна та інтеграційна; б) продуктивна та абортивна; в) гостра і хронічна; 

г) літична і нелітична. 
187. Назвіть форми автономної вірусної інфекції клітин: 
а) продуктивна та абортивна; б) гостра і хронічна; в) літична і нелітична; г) усі 

перелічені. 
188. Назвіть форми інтеграційної вірусної інфекції клітин: 
а) продуктивна та абортивна; б) гостра і хронічна; в) літична і нелітична; г) усі 

перелічені. 
189. Назвіть форми вірусної інфекції клітин залежно від утворення інфекційного 

потомства: 
а) автономна та інтеграційна; б) продуктивна та абортивна; в) гостра і хронічна; 

г) літична і нелітична. 
190. Назвіть форми вірусної інфекції клітин залежно від динаміки взаємодії ві-

русу з клітиною: 
а) автономна та інтеграційна; б) продуктивна та абортивна; в) гостра і хронічна; 

г) літична і нелітична. 
191. Назвіть форми вірусної інфекції клітин залежно від наслідку інфекційного 

процесу для клітини: 
а) автономна та інтеграційна; б) продуктивна та абортивна; в) гостра і хронічна; 

г) літична і нелітична. 
192. Як називається вірусна інфекція, що характеризується реплікацією вірусно-

го геному незалежно від клітинного? 
а) автономна; б) інтеграційна; в) продуктивна; г) абортивна. 
193. При якій вірусній інфекції геном вірусу або субгеномний фрагмент включа-

ється в склад клітинної ДНК і реплікується разом з нею? 
а) автономна; б) інтеграційна; в) продуктивна; г) абортивна. 
194. Як називається процес об’єднання вірусного геному з клітинним? 
а) трансформація; б) рекомбінація; в) інтеграція; г) генетична реактивація. 
195. Як називається інтегрований у клітинну ДНК вірусний геном або субгеном-

ний фрагмент? 
а) провірус (ДНК-провірус, провірусна ДНК); б) епівірус; в) провіріон; г) віроїд. 
196. У яких вірусів трапляється інтеграційна інфекція? 
а) герпес- і гепаднавіруси; б) поліома- та аденовіруси; в) ретровіруси; г) усі пере-

лічені. 
197. Для яких вірусів інтеграційна інфекція є неодмінною умовою їхньої взаємо-

дії з чутливими клітинами? 
а) герпес- і гепаднавіруси; б) поліомавіруси; в) аденовіруси; г) ретровіруси.  
198. Як називаються спадкові зміни властивостей клітин під впливом вірусної 

генетичної інформації? 
а) трансформація; б) інтеграція; в) імморталізація; г) малігнізація. 
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199. Як називається перетворення клітин in vitro в лінії з необмеженим строком 
життя? 

а) трансформація; б) інтеграція; в) імморталізація; г) малігнізація. 
200. Як називається злоякісне переродження клітин під дією вірусу, що характе-

ризується здатністю до інвазивного росту і метастазування? 
а) трансформація; б) інтеграція; в) імморталізація; г) малігнізація. 
201. Як називаються гени вірусів, що зумовлюють їхні онкогенні властивості? 
а) трансформувальні гени (онкогени); б) протоонкогени; в) мутагени; г) канце-

рогени. 
202. Як називаються клітинні аналоги генів ретровірусів, відповідальні за їхні 

онкогенні властивості?  
а) трансформувальні гени (онкогени); б) протоонкогени; в) мутагени; г) кан-

церогени. 
203. Що є продуктом вірусних трансформувальних генів? 
а) Т-антигени; б) трансплантаційні антигени; в) трансформувальні білки (онкобі-

лки); г) усі перелічені. 
204. Який механізм дії онкогенних вірусів на клітини? 
а) вірусний геном включається у ДНК клітини, внаслідок чого порушується конт-

роль клітинного поділу; б) продукти експресії вірусного геному спричинюють транс-
формацію клітин; в) вірусний геном здійснює запуск процесу трансформації, проте не 
бере участі в його підтриманні; г) усі перелічені. 

205. Яка вірусна інфекція характеризується повним циклом репродукції вірусу і 
завершується формуванням інфекційного потомства? 

а) продуктивна; б) абортивна; в) гостра; г) хронічна. 
206. Яка вірусна інфекція не завершується формуванням інфекційного потомст-

ва внаслідок переривання процесу репродукції вірусу? 
а) продуктивна; б) абортивна; в) гостра; г) хронічна. 
207. Яка вірусна інфекція характеризується формуванням віріонів потомства, пі-

сля чого інфекційний процес припиняється і клітина гине або виживає й не містить 
вірусних компонентів? 

а) продуктивна; б) абортивна; в) гостра; г) хронічна. 
208. При якій вірусній інфекції клітина продукує віріони потомства або вірусні 

компоненти тривалий час аж до своєї природної загибелі і дочірні клітини зберігають 
інфекційний стан? 

а) продуктивна; б) абортивна; в) гостра; г) хронічна. 
209. Як називається вірусна інфекція, що завершується загибеллю клітини? 
а) гостра; б) хронічна; в) літична (цитолітична); г) нелітична (нецитолітична). 
210. Як називається вірусна інфекція, що безпосередньо не призводить до заги-

белі клітини, яка може функціонувати певний час, продукуючи вірусне потомство? 
а) гостра; б) хронічна; в) літична (цитолітична); г) нелітична (нецитолітична). 
211. За яких умов може виникнути абортивна вірусна інфекція? 
а) зараження чутливих клітин дефектним вірусом; б) зараження чутливих клітин 

інфекційним вірусом у нерозв’язних умовах; в) зараження нечутливих клітин інфек-
ційним вірусом; г) усі перелічені. 

212. Як називається вірус, що не здатний проявити свої генетичні функції, необ-
хідні для утворення інфекційного потомства? 

а) дефектний; б) провірус; в) епівірус; г) віроїд. 
213. Як називається самостійний вид дефектного вірусу, що здатний репродуку-

ватися лише в присутності вірусу-помічника? 
а) дефектна інтерферувальна частинка (ДІ-частинка); б) провірус; в) епівірус; 

г) вірус-сателіт. 
214. Як називається вірус, позбавлений частини геному, що розмножується лише 

в присутності інфекційного вірусу і гальмує його репродукцію? 
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а) дефектна інтерферувальна частинка (ДІ-частинка); б) провірус; в) епівірус; 
г) вірус-сателіт. 

215. Як називається деструкція клітин, що виникає при літичній вірусній інфекції? 
а) цитолітичний ефект; б) цитопатичний ефект (цитопатогенна дія вірусу); 

в) цитопроліферативний ефект; г) трансформувальний ефект. 
216. Як називається здатність вірусу стимулювати розмноження заражених клітин? 
 а) цитолітичний ефект; б) цитопатичний ефект; в) цитопатогенна дія вірусу; 

г) цитопроліферативний (трансформувальний) ефект. 
217. У чому полягають цитопатичні зміни заражених вірусом клітин? 
а) каламутне набухання клітини внаслідок порушення проникливості плазмолеми; 

б) маргінація хроматину, хромосомні аберації, пікноз ядер, вакуолізація цитоплазми; 
в) утворення тілець-включень і симпластів (синцитіїв, полікаріоцитів); г) усі перелічені. 

218. Як називаються гігантські багатоядерні клітини, що утворюються під дією 
вірусу внаслідок злиття плазмолем сусідніх клітин? 

а) симпласти; б) синцитії; в) полікаріоцити; г) усі перелічені. 
219. Яка природа внутрішньоклітинних тілець-включень вірусів? 
а) скупчення віріонів потомства; б) нагромадження вірусних білків, які не увійш-

ли до складу віріонів потомства; в) клітинний матеріал, змінений унаслідок репро-
дукції вірусу; г) усі перелічені. 

220. Що являють собою тільця-включення при більшості вірусних інфекцій? 
а) скупчення віріонів потомства; б) нагромадження вірусних білків, які не увійш-

ли до складу віріонів потомства; в) клітинний матеріал, змінений унаслідок репро-
дукції вірусу; г) місця синтезу вірусних компонентів і складання віріонів потомства 
(вірусні «фабрики»). 

221. Назвіть основну причину цитопатичного ефекту і подальшої загибелі клітин: 
а) пошкодження клітинного геному, порушення метаболізму клітинних макромо-

лекул; б) виснаження білкових та енергетичних ресурсів клітини, нагромадження 
вірусних білків із цитотоксичною дією; в) аутоліз клітини внаслідок пошкодження 
лізосом; порушення структури плазмолеми і лізис клітини в результаті інтенсивного 
виходу віріонів потомства; г) усі перелічені. 

222. Яка доля заражених вірусом клітин? 
а) загибель (лізис) клітин; б) трансформація клітин, що характеризується здатні-

стю до необмеженого поділу; в) формування хронічної інфекції, що призводить до 
персистенції вірусу в організмі хазяїна; г) усі перелічені. 

223. Вірусна хвороба — це найяскравіша форма: 
а) інфекційного процесу; б) вірусної інфекції; в) патогенезу вірусної інфекції; 

г) вірусної персистенції. 
224. Як називаються вірусні хвороби, що властиві лише тваринам і джерелом 

збудника інфекції є тварина?  
а) зооантропонози; б) антропозоонози; в) антропонози; г) зоонози. 
225. Як називаються вірусні хвороби, що властиві тільки людині й джерелом 

збудника інфекції є людина?  
а) зооантропонози; б) антропозоонози; в) антропонози; г) зоонози. 
226. Як називаються вірусні хвороби, що спільні для людини і тварин, а джере-

лом збудника інфекції є тварина й дуже рідко людина? 
а) арбовірусні інфекції; б) зооантропонози (антропозоонози); в) антропонози; 

г) зоонози.  
227. Заражений організм тварини або людини, де вірус здатний зберігатися, 

розмножуватися і виділятися в навколишнє середовище або безпосередньо передава-
тися іншому сприйнятливому індивіду, — це: 

а) резервуар збудника інфекції; б) джерело збудника інфекції; в) фактор переда-
вання збудника інфекції; г) механізм передавання збудника інфекції. 

228. Сукупність тварин певних видів, які є природними хазяями даного вірусу і 
забезпечують його розмноження та існування у природі, — це: 
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а) резервуар збудника інфекції; б) джерело збудника інфекції; в) фактор переда-
вання збудника інфекції; г) механізм передавання збудника інфекції. 

229. Об’єкти неживої природи (повітря, вода, корми, предмети догляду тощо), ку-
ди віруси потрапляють із виділеннями хворих тварин, — це: 

а) резервуар збудника інфекції; б) джерело збудника інфекції; в) фактори пере-
давання збудника інфекції; г) механізм передавання збудника інфекції. 

230. Як називається еволюційне пристосування вірусів до переміщення від дже-
рела збудника інфекції до здорових сприйнятливих тварин, що забезпечує нові ви-
падки зараження і безперервність епізоотичного процесу? 

а) епізоотичний ланцюг; б) механізм передавання збудника інфекції; в) шляхи 
передавання збудника інфекції; г) фактори передавання збудника інфекції. 

231. Як називається механізм передавання збудника інфекції, що протікає за 
трифазним типом: виділення вірусу із зараженого організму, перебування його в 
довкіллі та проникнення в організм нового хазяїна? 

а) горизонтальний; б) вертикальний; в) контактний; г) трансмісивний.  
232. Як називається механізм передавання збудника інфекції, що протікає за 

двофазним типом — від батьків потомству — і не супроводжується виходом вірусу в 
навколишнє середовище?  

а) горизонтальний; б) вертикальний; в) контактний; г) трансмісивний. 
233. Назвіть шляхи горизонтального механізму передавання збудника інфекції: 
а) аерогенний (повітряно-крапельний); б) аліментарний (фекально-оральний); 

в) контактний і трансмісивний; г) усі перелічені. 
234. Назвіть шляхи вертикального механізму передавання збудника інфекції: 
а) внутрішньоутробне (трансплацентарне) і перинатальне зараження (при прохо-

дженні через інфіковані родові шляхи); б) лактогенне зараження новонародженого 
(через молоко матері); в) генетичне передавання (при інтеграції вірусного геному у 
ДНК гермінальних клітин); г) усі перелічені. 

235. У чому полягає контактний шлях передавання збудника інфекції? 
а) зараження через шкіру і видимі слизові оболонки; б) статевий шлях; 

в) зараження через фактори довкілля (непрямий контакт); г) усі перелічені. 
236. Як називається шлях передавання збудника інфекції через контаміновані 

інструменти або препарати крові? 
а) контактний; б) трансмісивний; в) парентеральний; г) гематогенний. 
237. Як називається шлях передавання збудника інфекції через укуси кровосис-

них членистоногих?  
а) контактний; б) трансмісивний; в) парентеральний; г) гематогенний. 
238. Яким шляхом поширюються віруси в організмі хазяїна? 
а) гематогенний; б) лімфогенний; в) нейрогенний; г) усі перелічені.  
239. Як називається процес проникнення вірусу в кров і дисемінація з нею в ор-

ганізмі хазяїна? 
а) вірогенія; б) вірусемія (віремія); в) віропексис; г) віролізис. 
240. Як називається здатність вірусів розмножуватися в певних типах клітин ор-

ганізму хазяїна? 
а) інфекційність; б) патогенність; в) вірулентність; г) тропізм. 
241. Як називаються віруси, що розмножуються в клітинах шкіри і слизових 

оболонок? 
а) пневмотропні; б) нейротропні; в) дерматропні (епітеліотропні); г) політропні, 

пантропні. 
242. Як називаються віруси, що розмножуються в клітинах слизової оболонки 

верхніх дихальних шляхів і легень?  
а) пневмотропні; б) нейротропні; в) дерматропні (епітеліотропні); г) політропні, 

пантропні. 
243. Як називаються віруси, що розмножуються в нервових клітинах? 
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а) пневмотропні; б) нейротропні; в) дерматропні (епітеліотропні); г) політропні, 
пантропні. 

244. Як називаються віруси, що розмножуються в багатьох типах клітин? 
а) пневмотропні; б) дерматропні; в) політропні; г) пантропні. 
245. Як називаються віруси, що розмножуються в усіх типах клітин? 
а) пневмотропні; б) дерматропні; в) політропні; г) пантропні. 
246. При якій вірусній інфекції патогенна дія збудника проявляється біля вхід-

них воріт у зв’язку з його локальною репродукцією? 
а) генералізована; б) осередкова; в) інапаратна; г) латентна. 
247. При якій вірусній інфекції збудник після короткочасного розмноження в мі-

сці проникнення поширюється в організмі, досягаючи чутливих клітин, де відбува-
ється його основна репродукція? 

а) генералізована; б) осередкова; в) гостра; г) повільна.  
248. Яка вірусна інфекція характеризується розвитком клінічних ознак захво-

рювання, триває відносно короткочасно, протікає з виділенням вірусу в навколишнє 
середовище і закінчується загибеллю або реконвалесценцією, в процесі якої збудник 
елімінується з організму і формується імунітет? 

а) генералізована; б) осередкова; в) гостра; г) повільна.  
249. Як називається безсимптомна вірусна інфекція, що характеризується нетрива-

лим перебуванням збудника в організмі і виділенням його в навколишнє середовище? 
а) осередкова; б) інапаратна; в) латентна; г) повільна. 
250. Яка вірусна інфекція характеризується тривалим перебуванням збудника в 

організмі (персистенцією вірусу)? 
а) латентна; б) хронічна; в) повільна; г) усі перелічені. 
251. Як називається безсимптомна вірусна інфекція, що характеризується тривалим 

перебуванням вірусу в організмі з порушенням повного циклу його репродукції, внаслі-
док чого збудник персистує в дефектному стані або у вигляді субвірусних структур? 

а) латентна; б) інапаратна; в) хронічна; г) повільна. 
252. Яка вірусна інфекція характеризується тривалим розвитком патологічного 

процесу з появою одного або декількох симптомів захворювання, чергуванням пері-
одів ремісій і рецидивів, коли збудник виділяється в навколишнє середовище?  

а) латентна; б) інапаратна; в) хронічна; г) повільна. 
253. Яка вірусна інфекція характеризується багатомісячним і навіть багаторіч-

ним інкубаційним періодом, подальшим повільним, прогресуючим розвитком кліні-
чних ознак хвороби, появою патологічних змін в одному органі або тканинній системі 
та неминуче летальним наслідком? 

а) латентна; б) інапаратна; в) хронічна; г) повільна. 
254. Назвіть механізм персистенції вірусів у організмі хазяїна: 
а) інтерференція ДІ-частинок з інфекційним вірусом; б) інтеграція вірусного ге-

ному з клітинним; в) імунопатологічні реакції організму і генетичний механізм; г) усі 
перелічені. 

ПРОТИВІРУСНИЙ ІМУНІТЕТ 

255. Як називається сукупність процесів, спрямованих на захист організму від ге-
нетично чужорідних субстанцій і збереження постійності внутрішнього середовища? 

а) неспецифічна (природна) резистентність; б) імунологічна реактивність; в) іму-
нологічний нагляд; г) імунітет. 

256. Як називається здатність організму реагувати специфічними захисними ре-
акціями на генетично чужорідні субстанції?  

а) неспецифічна (природна) резистентність; б) імунологічна реактивність; в) іму-
нологічний нагляд; г) імунітет. 
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257. Як називається здатність організму протистояти дії генетично чужорідних 
субстанцій механізмами, що виробилися в процесі еволюції? 

а) неспецифічна (природна) резистентність; б) імунологічна реактивність; в) іму-
нологічний нагляд; г) імунологічна пам’ять. 

258. Як називається головна функція імунної системи розпізнавати і знищувати 
генетично чужорідні для організму клітини? 

а) імунологічна реактивність; б) імунологічний нагляд; в) імунологічна пам’ять; 
г) імунологічна толерантність. 

259. Як називається генетично детермінована резистентність організму до збуд-
ників, що уражають інші види тварин? 

а) видовий (спадковий, вроджений) імунітет; б) природно набутий імунітет; 
в) активно набутий імунітет; г) пасивно набутий імунітет. 

260. Як називається імунітет, що формується після перехворювання або штучної 
імунізації? 

а) набутий; б) природно набутий; в) штучно набутий; г) активно набутий. 
261. Природний імунітет формується внаслідок: 
а) перехворювання або передавання антитіл через молозиво чи плаценту; б) вак-

цинації; в) введення гіперімунної сироватки; г) підвищення резистентності організму 
створенням оптимальних умов годівлі та утримання. 

262. Штучний імунітет формується внаслідок: 
а) перехворювання; б) передавання антитіл через молозиво або плаценту; 

в) введення специфічних біопрепаратів (вакцин і сироваток); г) підвищення резисте-
нтності організму створенням оптимальних умов годівлі та утримання. 

263. Активний імунітет формується внаслідок: 
а) перехворювання або вакцинації; б) введення гіперімунної сироватки; 
в) споживання новонародженими молозива; г) передавання антитіл через плаценту. 
264. Пасивний імунітет формується внаслідок: 
а) введення гіперімунної сироватки; б) споживання новонародженими молозива; 

в) передавання антитіл через плаценту; г) усіма переліченими способами. 
265. Як називається імунітет, що передається новонародженим із молозивом матері? 
а) природний; б) вроджений; в) пасивний; г) колостральний. 
266. Як називається імунітет, що виникає внаслідок перехворювання? 
а) природний; б) активний; в) постінфекційний; г) нестерильний (інфекційний). 
267. Як називається імунітет, що виникає внаслідок перехворювання і зберіга-

ється після звільнення організму від збудника?  
а) активний; б) постінфекційний; в) стерильний; г) нестерильний (інфекційний).  
268. Як називається імунітет, що виникає внаслідок перехворювання і зберіга-

ється за наявності в організмі збудника? 
а) активний; б) постінфекційний; в) стерильний; г) нестерильний (інфекційний).  
269. Як називається імунітет, що виникає внаслідок вакцинації? 
а) штучний; б) активний; в) стерильний; г) поствакцинальний. 
270. Як називається імунітет, що забезпечується головним чином сироватковими 

антитілами? 
а) активний; б) гуморальний; в) клітинний; г) секреторний. 
271. Як називається імунітет, що забезпечується Т-лімфоцитами?  
а) активний; б) гуморальний; в) клітинний; г) секреторний. 
272. Як називається місцевий імунітет слизових оболонок? 
а) активний; б) гуморальний; в) клітинний; г) секреторний. 
273. Яка кардинальна особливість противірусного імунітету? 
а) захист клітин від вірусної генетичної інформації та пригнічення репродукції 

вірусу; б) нейтралізація антитілами інфекційної активності вірусу; в) фагоцитоз вірі-
онів і заражених клітин; г) комплементозалежний лізис віріонів і заражених клітин. 
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274. Як називаються речовини, що несуть ознаки генетичної чужорідності та при 
введенні в організм спричинюють розвиток специфічних імунних реакцій? 

а) антигени; б) аутоантигени; в) ізоантигени; г) алергени. 
275. Які речовини мають такі ознаки: чужорідність, антигенність, імуногенність, 

специфічність? 
а) антигени; б) аутоантигени; в) ізоантигени; г) алергени. 
276. Як називається здатність антигену спричиняти специфічну імунну відпо-

відь та взаємодіями з її продуктами — імуноглобулінами і сенсибілізованими лімфо-
цитами? 

а) чужорідність; б) антигенність; в) імуногенність; г) специфічність. 
277. Як називається здатність антигену індукувати формування імунітету? 
а) чужорідність; б) антигенність; в) імуногенність; г) специфічність. 
278. Як називається здатність антигену вибірково взаємодіяти лише з гомологіч-

ними антитілами і сенсибілізованими лімфоцитами? 
а) чужорідність; б) антигенність; в) імуногенність; г) специфічність. 
279. Як називаються ділянки молекули антигену, що розпізнаються антиге-

нозв’язувальними рецепторами лімфоцитів та антитілами? 
а) детермінантна група; б) імунодомінантна група; в) антигенна детермінанта 

(епітоп); г) конформаційна детермінанта. 
280. Як називається поверхнева ділянка молекули антигену, що специфічно взаємо-

діє з активним центром антитіла та антигенозв’язувальними рецепторами лімфоцитів?  
а) детермінантна група; б) імунодомінантна група; в) антигенна детермінанта 

(епітоп); г) конформаційна детермінанта. 
281. Як називається антигенна детермінанта, що визначається просторовою кон-

фігурацією молекули антигену? 
а) детермінантна група; б) імунодомінантна група; в) прихована детермінанта; 

г) конформаційна детермінанта. 
282. Як називається антигенна детермінанта, що стає доступною для антитіл і 

сенсибілізованих лімфоцитів при зміні конформації або частковому розщепленні 
молекули антигену?  

а) детермінантна група; б) імунодомінантна група; в) прихована детермінанта; 
г) конформаційна детермінанта. 

283. Як називаються антигенні детермінанти, що вносять найбільший вклад у 
стимуляцію імунної відповіді? 

а) детермінантна група; б) імунодомінантна група; в) прихована детермінанта; 
г) конформаційна детермінанта. 

284. Антигенні детермінанти визначають: 
а) антигенність; б) імуногенність; в) валентність антигену; г) специфічність анти-

гену. 
285. Кількість антигенних детермінант, які одночасно зв’язуються з антитілами, 

визначає: 
а) антигенність; б) імуногенність; в) валентність антигену; г) специфічність анти-

гену. 
286. Як називаються вірусні антигени, що спричинюють утворення захисних (ві-

русонейтралізувальних) антитіл? 
а) повноцінні; б) протективні; в) гомологічні; г) специфічні. 
287. Які вірусні антигени мають першочергове значення в противірусному імунітеті?  
а) поверхневі антигени — білки прикріплення; б) поверхневі антигени — білки 

злиття; в) антигени серцевини; г) геномні білки. 
288. Назвіть центральні органи імунної системи: 
а) кістковий мозок, тимус, фабрицієва бурса; б) селезінка, лімфатичні вузли; 

в) лімфоїдні фолікули тонкого кишечнику, ілеоцекального клапана, глоткове лімфо-
їдне кільце; г) лімфоцити крові. 



Тести для контролю знань студентів 

 412

289. Назвіть периферійні органі імунної системи: 
а) кістковий мозок; б) тимус; в) фабрицієва бурса; г) селезінка, лімфатичні вузли, 

скупчення лімфоїдних клітин у різних тканинах організму, лімфоцити крові.  
290. Які клітинні популяції беруть участь в імуногенезі? 
а) Т- і В-лімфоцити; б) кілери (K-клітини), природні кілери (NK-клітини), денд-

ритні клітини; в) система мононуклеарних фагоцитів; г) усі перелічені. 
291. Де відбувається диференціація Т-лімфоцитів? 
а) тимус; б) фабрицієва бурса; в) лімфатичні вузли, селезінка; г) лімфоїдна тка-

нина травного тракту. 
292. Де відбувається диференціація В-лімфоцитів? 
а) фабрицієва бурса; б) лімфоїдні фолікули тонкого кишечнику та ілеоцекального 

клапана; в) глоткове лімфоїдне кільце; г) усі перелічені. 
293. Назвіть функції Т-лімфоцитів: 
а) розпізнавання, обробка і презентація антигену; б) забезпечення клітинного 

імунітету і регуляція імунної відповіді; в) забезпечення гуморального імунітету; 
г) бар’єрна функція (недопущення збудника в кров і лімфу). 

294. Назвіть функції В-лімфоцитів: 
а) розпізнавання, обробка і презентація антигену; б) забезпечення клітинного 

імунітету і регуляція імунної відповіді; в) забезпечення гуморального імунітету; 
г) бар’єрна функція (недопущення збудника в кров і лімфу). 

295. Система мононуклеарних фагоцитів включає: 
а) Т- і В-лімфоцити; б) моноцити крові та тканинні макрофаги; в) лімфоцити кро-

ві; г) усі перелічені. 
296. Які функції виконують макрофаги в противірусному імунітеті? 
а) розпізнавання, обробка і презентація антигену Т-лімфоцитам; б) фагоцитоз ві-

ріонів, комплексів вірусів з антитілами, заражених клітин; в) бар’єрна функція (не-
допущення збудника в кров і лімфу); г) усі перелічені. 

297. Що є передумовою кооперативної взаємодії імунокомпетентних клітин? 
а) імунологічний нагляд; б) імунологічна пам’ять; в) синтез лімфоцитами і мак-

рофагами медіаторів імуногенезу (цитокінів); г) ідентичність антигенів головного 
комплексу гістосумісності (МНС). 

298. Як називається ділянка ДНК вищих хребетних, що кодує антигени гістосу-
місності та визначає біологічну індивідуальність організму? 

а) гени гістосумісності; б) головна генетична система гістосумісності; в) головна 
система гістосумісності; г) головний комплекс гістосумісності (МНС). 

299. Назвіть функції головного комплексу гістосумісності (МНС): 
а) кодування антигенів гістосумісності та головна роль у відторгненні чужорідно-

го трансплантату; б) кодування здатності до імунної відповіді на численні антигени і 
схильність до імунних захворювань; в) кодування синтезу компонентів комплементу; 
г) усі перелічені. 

300. Антиген, який поступає в організм, розпізнають, обробляють і презентують: 
а) Т-гелпери; б) макрофаги; в) кілери (K-клітини); г) природні кілери (NK-

клітини).  
301. Антиген, оброблений і представлений макрофагом, розпізнають: 
а) Т-гелпери; б) кілери (K-клітини); в) природні кілери (NK-клітини); г) цито-

токсичні Т-лімфоцити.  
302. Клітини-мішені, які містять на своїй поверхні чужорідні антигени (вірусо-

специфічні, пухлинні або чужорідні гістосумісності), розпізнають і лізують: 
а) Т-ампліфайєри; б) кілери (K-клітини); в) природні кілери (NK-клітини); 

г) цитотоксичні Т-лімфоцити. 
303. Як називаються лімфоцити крові, що проявляють антитілозалежну цитото-

ксичність, лізуючи заражені вірусом клітини в присутності антитіл класу IgG?  
а) Т-ампліфайєри; б) кілери (K-клітини); в) природні кілери (NK-клітини); г) ци-

тотоксичні Т-лімфоцити. 
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304. Як називаються лімфоцити крові, що без попередньої антигенної стимуляції 
лізують пухлинні та заражені вірусом клітини? 

а) Т-ампліфайєри; б) кілери (K-клітини); в) природні кілери (NK-клітини); г) ци-
тотоксичні Т-лімфоцити. 

305. Т-клітинну імунну відповідь активізують: 
а) Т-ампліфайєри; б) Т-гелпери; в) Тгст-клітини; г) Т-клітини імунологічної пам’яті. 
306. Які клітини обмежують проліферацію Т- і В-лімфоцитів на різних стадіях 

імунної відповіді та блокують аутоімунні реакції? 
а) Т-ампліфайєри; б) Т-гелпери; в) Т-супресори; г) Т- і В-клітини імунологічної 

пам’яті. 
307. Гіперчутливість сповільненого типу обумовлюють: 
а) Т-ампліфайєри; б) Т-гелпери; в) Тгст-клітини; г) цитотоксичні Т-лімфоцити. 
308. Як називаються білки-імуноглобуліни, що синтезуються в організмі у відпо-

відь на введення антигену і здатні специфічно взаємодіяти з ним? 
а) антитіла; б) аутоантитіла; в) нормальні антитіла; г) природні антитіла. 
309. Антитіла синтезують: 
а) Т- і В-лімфоцити; б) плазматичні клітини, що походять від В-лімфоцитів; 

в) клітини системи мононуклеарних фагоцитів; г) поліморфноядерні лейкоцити. 
310. Антитіла виявляють: 
а) у сироватці крові; б) у секретах слизових оболонок і спинномозковій рідині; в) у 

лімфі, молозиві та молоці; г) у всіх перелічених.  
311. Як називаються антитіла, що містяться в сироватці крові без попередньої 

антигенної стимуляції? 
а) аутоантитіла; б) нормальні (природні); в) гуморальні; г) моноклональні. 
312. Як називаються антитіла, що виробляються проти антигенів власного орга-

нізму?  
а) аутоантитіла; б) нормальні (природні); в) гуморальні; г) моноклональні. 
313. Як називаються антитіла, що синтезуються одним клоном плазматичних 

клітин? 
а) аутоантитіла; б) нормальні (природні); в) гуморальні; г) моноклональні. 
314. Гуморальний противірусний імунітет забезпечують: 
а) IgG, IgM та IgA; б) IgD; в) IgE; г) усі перелічені. 
315. Основний клас антитіл, що забезпечує гуморальний імунітет: 
а) IgG; б) IgM; в) IgA; г) IgD та IgE. 
316. Антитілами первинної імунної відповіді є: 
а) IgG; б) IgM; в) IgA; г) IgD та IgE. 
317. Основний клас антитіл, що виробляється на повторне введення антигену: 
а) IgG; б) IgM; в) IgA; г) IgD та IgE. 
318. Основний клас антитіл, що міститься в сироватці крові та молозиві: 
а) IgG; б) IgM; в) IgA; г) IgD та IgE. 
319. Основний клас антитіл, що міститься в секретах слизових оболонок, молоці, 

слині та сльозах і забезпечує секреторний імунітет:  
а) IgG; б) IgM; в) IgA; г) IgD та IgE. 
320. Які антитіла обумовлюють аутоімунні реакції та запобігають появі імуноло-

гічної толерантності? 
а) IgG; б) IgM та IgA; в) IgD; г) IgE. 
321. Які антитіла відіграють основну роль у виникнення алергії (гіперчутливості 

негайного типу)? 
а) IgG; б) IgM та IgA; в) IgD; г) IgE. 
322. Поділ імуноглобулінів на класи визначають: 
а) різні класи Н-ланцюгів; б) різні підкласи Н-ланцюгів; в) різні типи L-ланцюгів; 

г) варіабельні ділянки Н- і L-ланцюгів. 
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323. Як називається ділянка молекули імуноглобуліну, що зв’язує антигенну де-
термінанту? 

а) Fab-фрагмент (антигенозв’язувальний фрагмент); б) Fc-фрагмент (кри-
сталічний фрагмент); в) активний центр (антидетермінанта); г) шарнірна ділянка. 

324. Яка частина молекули імуноглобуліну забезпечує його фіксацію на плазмо-
лемі та зв’язує комплемент?  

а) Fab-фрагмент; б) Fc-фрагмент; в) активний центр; г) шарнірна ділянка. 
325. Активний центр імуноглобуліну утворюють: 
а) константні ділянки Н- і L-ланцюгів; б) варіабельні ділянки Н- і L-ланцюгів; 

в) Fc-фрагмент; г) шарнірна ділянка. 
326. Активний центр імуноглобуліну — це: 
а) порожнина, в яку входить комплементарна антигенна детермінанта; 

б) варіабельні ділянки Н- і L-ланцюгів; в) Fab-фрагмент; г) Fc-фрагмент. 
327. Кількість активних центрів імуноглобуліну визначає його: 
а) авидність; б) афінність; в) валентність; г) специфічність. 
328. Яка ділянка молекули імуноглобуліну забезпечує рухливість Fab-

фрагментів?  
а) константні ділянки Н- і L-ланцюгів; б) варіабельні ділянки Н- і L-ланцюгів; 

в) Fc-фрагмент; г) шарнірна ділянка. 
329. При обробці папаїном молекула імуноглобуліну розпадається: 
а) на чотири поліпептидні ланцюги; б) на константну і варіабельну ділянки (С- і 

V-ділянки); в) на двовалентну ділянку F(ab)2 з властивостями повного антитіла і Fc-
фрагмент; г) на два Fab-фрагменти і один Fc-фрагмент. 

330. При обробці пепсином молекула імуноглобуліну розпадається:  
а) на чотири поліпептидні ланцюги; б) на константну і варіабельну ділянки (С- і 

V-ділянки); в) на двовалентну ділянку F(ab)2 з властивостями повного антитіла і Fc-
фрагмент; г) на два Fab-фрагменти і один Fc-фрагмент. 

331. Молекула IgG — це: 
а) мономер із 2 активними центрами; б) димер із 4 активними центрами; 

в) пентамер із 10 активними центрами; г) полімер (8- і 10-мерні форми). 
332. Молекула IgM — це: 
а) мономер із 2 активними центрами; б) димер із 4 активними центрами; 

в) пентамер із 10 активними центрами; г) полімер (8- і 10-мерні форми). 
333. Молекула IgA — це: 
а) мономер із 2 активними центрами; б) димер із 4 активними центрами; 

в) полімер (8- і 10-мерні форми); г) усі перелічені.  
334. Секреторний IgA — це: 
а) мономер із 2 активними центрами; б) димер із 4 активними центрами; 

в) полімер (8- і 10-мерні форми); г) усі перелічені.  
335. Молекули IgD та IgE — це: 
а) мономер із 2 активними центрами; б) димер із 4 активними центрами; 

в) пентамер із 10 активними центрами; г) полімер (8- і 10-мерні форми). 
336. Які імуноглобуліни мають сполучний ланцюг (J-ланцюг)? 
а) IgG; б) IgM та IgА; в) IgD; г) IgE. 
337. Які імуноглобуліни мають секреторний компонент (SC-компонент)? 
а) IgG; б) IgM; в) IgA; г) IgD та IgE. 
338. Як називається міцність зв’язування активного центру імуноглобуліну з ан-

тигенною детермінантою? 
а) авидність; б) афінність; в) валентність; г) комплементарність. 
339. Як називається міцність зв’язування цілої молекули імуноглобуліну з анти-

геном? 
а) авидність; б) афінність; в) валентність; г) комплементарність. 
340. Афінність антитіл обумовлена: 
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а) стеричною комплементарністю активного центру антитіла та антигенної дете-
рмінанти; б) валентністю антитіла; в) валентністю антигену; г) усіма переліченими. 

341. Авидність антитіл зумовлена:  
а) стеричною комплементарністю активного центру антитіла та антигенної дете-

рмінанти; б) валентністю антитіла; в) валентністю антигену; г) усіма переліченими. 
342. Первинна імунна відповідь характеризується: 
а) послідовним синтезом IgM (3-тя – 5-та доба), IgG (5 – 14-та доба) та IgA (15-та – 21-ша 

доба); б) швидким та інтенсивним синтезом антитіл, переважно IgG (3-тя – 5-та доба); 
в) високою афінністю антитіл; г) участю в імуногенезі клітин імунологічної пам’яті. 

343. Вторинна імунна відповідь характеризується:  
а) швидким та інтенсивним синтезом антитіл, переважно IgG (3-тя – 5-та доба); 

б) високою афінністю антитіл; в) участю в імуногенезі клітин імунологічної пам’яті; 
г) усіма переліченими. 

344. Як називається здатність організму відповідати на повторний контакт з ан-
тигеном прискореними і посиленими імунними реакціями? 

а) імунологічна реактивність; б) імунологічна пам’ять; в) вторинна імунна відпо-
відь; г) аутоімунна реакція. 

345. Які антитіла відіграють роль у противірусному імунітеті? 
а) преципітувальні; б) комплементозв’язувальні; в) вірусонейтралізувальні; г) анти-

гемаглютинувальні. 
346. Який механізм вірусонейтралізувальної дії антитіл? 
а) зв’язування з вірусними прикріпними білками, внаслідок чого блокується ад-

сорбція віріона на поверхні клітини; б) зв’язування з вірусними білками злиття, вна-
слідок чого блокується проникнення вірусу в клітину; в) коплементозалежний лізис 
складно організованих вірусів і заражених клітин із локалізованими на плазмолемі 
вірусними антигенами; г) усі перелічені. 

347. Як називаються біологічно активні речовини переважно білкової природи, 
що синтезуються лімфоцитами і макрофагами у відповідь на антигенне подразнення 
та виконують роль медіаторів імуногенезу? 

а) цитокіни; б) інгібітори; в) інтерферон; г) комплемент. 
348. Як називається складна система 20 білків сироватки крові, що представлена 

в неактивній формі у вигляді 9 компонентів — С1 (С1g, C1r, C1s) — С9 і є важливим 
фактором неспецифічної резистентності?  

а) цитокіни; б) інгібітори; в) інтерферон; г) комплемент. 
349. Як називаються білкові речовини, що знаходяться в сироватці крові, секре-

тах слизових оболонок і різних тканинах організму та здатні нейтралізувати інфек-
ційну і гемаглютинувальну активність вірусів? 

а) цитокіни; б) інгібітори; в) інтерферон; г) комплемент. 
350. Як називаються білки, що виробляються різними клітинами організму у 

відповідь на вірусну інфекцію та проявляють противірусну активність? 
а) цитокіни; б) інгібітори; в) інтерферон; г) комплемент. 
351. Назвіть механізм неспецифічної вірусонейтралізувальної дії інгібіторів: 
а) зв’язування з вірусними прикріпними білками, внаслідок чого блокується ад-

сорбція віріона на поверхні клітини; б) зв’язування з вірусними білками злиття, вна-
слідок чого блокується проникнення вірусу в клітину; в) опсонізація та аглютинація 
віріонів, що сприяє фагоцитозу; г) усі перелічені. 

352. Яка роль комплементу в противірусному імунітеті? 
а) посилення вірусонейтралізувальної активності антитіл завдяки утворенню ве-

ликих імунних комплексів; б) антитілозалежний лізис складно організованих вірусів 
і заражених клітин із локалізованими на плазмолемі вірусними антигенами; в) лізис 
складно організованих вірусів; г) усі перелічені. 

353. Активацію комплементу класичним шляхом забезпечує утворення імунних 
комплексів за участю: 

а) IgG та IgM; б) IgA; в) IgD; г) IgE.  
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354. Назвіть найважливіші індуктори інтерферону: 
а) бактерії та їхні токсини, екстракти з бактерій і грибів; б) лектини (фітогемаг-

лютиніни); в) віруси, вірусні дволанцюгові РНК, синтетичні дволанцюгові полірибо-
нуклеотиди; г) усі перелічені. 

355. Який тип інтерферону продукують лейкоцити? 
а) ІФН-α; б) ІФН-β; в) ІФН-γ; г) усі перелічені.  
356. Який тип інтерферону продукують фібробласти? 
а) ІФН-α; б) ІФН-β; в) ІФН-γ; г) усі перелічені. 
357. Який тип інтерферону продукують лімфоцити — несенсибілізовані у відпо-

відь на мітогени і сенсибілізовані при стимуляції специфічним антигеном? 
а) ІФН-α; б) ІФН-β; в) ІФН-γ; г) усі перелічені. 
358. Який тип інтерферону продукується у відповідь на невірусні індуктори, але 

виявляє противірусну активність? 
а) ІФН-α; б) ІФН-β; в) ІФН-γ; г) усі перелічені. 
359. Який тип інтерферону має сильну протипухлинну та імуномодулювальну 

дію? 
а) ІФН-α; б) ІФН-β; в) ІФН-γ; г) усі перелічені. 
360. У чому проявляється противірусна дія інтерферону? 
а) нейтралізація інфекційної активності позаклітинного вірусу; б) пригнічення 

внутрішньоклітинних стадій репродукції вірусу; в) індукція в незаражених клітинах 
антивірусного стану; г) усі перелічені. 

361. У чому проявляється антивірусний стан клітин, який зумовлюють ферменти 
протеїнкіназа і синтетаза, що синтезуються в незаражених клітинах під дією інтер-
ферону? 

а) блокування адсорбції, проникнення і депротеїнізації вірусу; б) блокування 
транскрипції та реплікації вірусного геному; в) блокування трансляції вірусних іРНК 
та їхнє руйнування; г) блокування складання віріонів потомства і виходу їх із клітини. 

362. У чому проявляється антипроліферативна активність інтерферону? 
а) пригнічення розмноження клітин, у тому числі пухлинних; б) вплив на дифе-

ренціацію клітин; в) імуномодулювальна дія; г) усі перелічені. 
363. У чому проявляється імуномодулювальна дія інтерферону? 
а) стимуляція антигенопрезентабельної функції макрофагів, цитотоксичної акти-

вності макрофагів, Т-лімфоцитів і природних кілерів; б) індукція експресії антигенів 
головного комплексу гістосумісності; в) імунодепресивна дія; г) усі перелічені. 

364. Як називається змінена імунологічна реактивність організму, що виникає 
внаслідок попереднього контакту з антигеном? 

а) аутоімунні реакції; б) імунокомплексна патологія; в) алергія (гіперчутливість); 
г) імунологічна толерантність. 

365. Як називаються антигени, що змінюють імунологічну реактивність організму? 
а) імуногени; б) аутоантигени; в) ізоантигени; г) алергени.  
366. Як називаються антигени власного організму, щодо яких існує природна 

імунологічна толерантність? 
а) імуногени; б) аутоантигени; в) ізоантигени; г) алергени.  
367. Як називається підвищена чутливість організму до повторного контакту з 

антигеном, що зумовлена сенсибілізованими лімфоцитами і макрофагами та досягає 
максимального розвитку через 24 – 48 год?  

а) алергія; б) гіперчутливість негайного типу; в) гіперчутливість сповільненого 
типу; г) імунологічна реактивність. 

368. Як називається специфічна імунологічна ареактивність щодо конкретного 
антигену, що виникає внаслідок попереднього контакту з ним (наприклад, у період 
ембріонального розвитку)? 

а) аутоімунні реакції; б) імунокомплексна патологія; в) імунологічна недостат-
ність (імунодефіцит); г) імунологічна толерантність. 
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369. Як називається імунологічна толерантність щодо антигенів власного організму? 
а) природна імунологічна (аутоімунна) толерантність; б) імуносупресія (імунне 

пригнічення); в) імунний параліч; г) імунологічна недостатність (імунодефіцит). 
370. Як називається порушення імунологічної реактивності організму, пов’язане 

з дефектами клітинної та (або) гуморальної ланок імунної системи? 
а) аутоімунні реакції; б) імунокомплексна патологія; в) імунологічна недостат-

ність (імунодефіцит); г) імунологічна толерантність. 
371. Як називається надмірне утворення імунних комплексів та відкладення їх у 

тканинах зараженого організму? 
а) аутоімунні реакції; б) імунокомплексна патологія; в) алергія; г) імунологічна 

реактивність. 
372. Як називається поява в організмі антитіл або сенсибілізованих лімфоцитів 

проти власних антигенів, змінених під дією вірусів? 
а) аутоімунні реакції; б) імунокомплексна патологія; в) алергія; г) імунологічна 

реактивність. 

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ВІРУСНИХ ХВОРОБ ТВАРИН 

373. Назвіть основні методи лабораторної діагностики вірусних хвороб: 
а) експрес-методи; б) вірусологічні методи; в) методи серологічної (ретроспектив-

ної) діагностики; г) усі перелічені. 
374. Які методи базуються на швидкому виявленні вірусу або його компонентів 

безпосередньо в патологічному матеріалі? 
а) експрес-методи; б) вірусологічні методи; в) серологічні методи; г) методи серо-

логічної (ретроспективної) діагностики. 
375. Які методи базуються на виділенні вірусу з патологічного матеріалу зара-

женням чутливих лабораторних об’єктів і його наступній серологічній ідентифікації? 
а) експрес-методи; б) вірусологічні методи; в) серологічні методи; г) методи серо-

логічної (ретроспективної) діагностики. 
376. Які методи базуються на виявленні антитіл у парних сироватках крові тва-

рин-реконвалесцентів? 
а) експрес-методи; б) вірусологічні методи; в) серологічні методи; г) методи серо-

логічної (ретроспективної) діагностики. 
377. Назвіть експрес-методи лабораторної діагностики вірусних хвороб: 
а) виявлення віріонів вірусів методами світлової, електронної та імуноелектронної мі-

кроскопії, а також внутрішньоклітинних тілець-включень вірусів; б) виявлення вірусних 
антигенів у серологічних реакціях; в) виявлення вірусних нуклеїнових кислот методом 
молекулярної гібридизації та в полімеразній ланцюговій реакції; г) усі перелічені. 

378. Назвіть вірусологічні методи лабораторної діагностики вірусних хвороб: 
а) виділення вірусу на лабораторних тваринах і курячих ембріонах; б) виділення ві-

русу в культурі клітин; в) ідентифікація вірусу в серологічних реакціях; г) усі перелічені. 
379. Назвіть методи серологічної (ретроспективної) діагностики вірусних хвороб: 
а) виявлення вірусних антигенів у патологічному матеріалі; б) виявлення анти-

тіл у парних сироватках крові тварин-реконвалесцентів; в) виділення вірусу на чут-
ливих лабораторних об’єктах і його серологічна ідентифікація; г) усі перелічені. 

380. Що таке вірусоскопія? 
а) виявлення віріонів вірусів методом світлової мікроскопії; б) виявлення віріонів 

вірусів методом електронної мікроскопії; в) виявлення внутрішньоклітинних тілець-
включень вірусів; г) усі перелічені. 

381. З якою метою використовують серологічні реакції в лабораторній діагностиці 
вірусних хвороб? 

а) для експрес-діагностики; б) для серологічної (ретроспективної) діагностики; 
в) для ідентифікації вірусу, виділеного на чутливих лабораторних об’єктах; г) усі 
перелічені. 
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382. Яка серологічна реакція базується на властивості антитіл блокувати інфек-
ційну активність вірусу (здатність репродукуватися в чутливих біологічних системах)? 

а) РНГА; б) РНВГ; в) РН; г) РЗНГА. 
383. Яка серологічна реакція базується на здатності антитіл гальмувати гемаг-

лютинувальну активність вірусу за рахунок блокування гемаглютиніну на поверхні 
віріона? 

а) РНГА; б) РЗГА; в) РЗГАд; г) РЗНГА.. 
384. Яка серологічна реакція базується на здатності еритроцитів, сенсибілізова-

них вірусним антигеном, аглютинуватися в присутності гомологічних антитіл? 
а) РНГА; б) РЗГА; в) РЗГАд; г) РЗНГА.. 
385. Яка серологічна реакція базується на здатності еритроцитів, сенсибілізова-

них антитілами, аглютинуватися в присутності гомологічного вірусного антигену? 
а) РНГА; б) РЗГА; в) РЗГАд; г) РЗНГА.. 
386. Назвіть серологічну реакцію: до суміші вірусу із сироваткою додають ерит-

роцитарний антиген; при утворенні комплексу вірус – антитіло гемаглютинація за-
тримується. 

а) РНГА; б) РЗГА; в) РЗГАд; г) РЗНГА.. 
387. Назвіть серологічну реакцію: до суміші сироватки з вірусом додають антиті-

льний еритроцитарний діагностикум; при утворенні комплексу вірус – антитіло ге-
маглютинація затримується. 

а) РНГА; б) РЗГА; в) РЗГАд; г) РЗНГА.. 
388. Яка серологічна реакція базується на здатності антигенного латексного діа-

гностикуму аглютинуватися в присутності гомологічних антитіл? 
а) РНГА; б) РЗГА; в) РАЛ; г) РА. 
389. Яка серологічна реакція базується на здатності антитільного латексного ді-

агностикуму аглютинуватися в присутності гомологічного вірусного антигену?  
а) РНГА; б) РЗГА; в) РАЛ; г) РА. 
390. Яка серологічна реакція базується на взаємодії антитіл із модифікованою 

поверхнею клітин культури, зараженої гемаглютинувальним вірусом, унаслідок чого 
клітини втрачають здатність адсорбувати еритроцити? 

а) РНГА; б) РЗГА; в) РЗГАд; г) РНГАд. 
391. Яка серологічна реакція базується на здатності антитіл нейтралізувати ге-

мадсорбівні властивості вірусу? 
а) РНГА; б) РЗГА; в) РЗГАд; г) РНГАд. 
392. Яка серологічна реакція базується на взаємодії вірусного антигену з антиті-

лами в присутності комплементу, внаслідок чого затримується гемоліз при додаванні 
гемолітичної системи? 

а) РЗГА; б) РЗК; в) РРІД; г) РРГ. 
393. Яка серологічна реакція базується на здатності еритроцитів, сенсибілізова-

них вірусним антигеном, лізуватися під дією антитіл у присутності комплементу в 
гельовому середовищі?  

а) РЗГА; б) РЗК; в) РРІД; г) РРГ. 
394. Яка серологічна реакція базується на здатності вірусних антигенів і антитіл ди-

фундувати в агаровому гелі та при взаємодії утворювати лінії або кільця преципітації? 
а) РЗГА; б) РЗК; в) РДП; г) РРГ. 
395. Яка серологічна реакція базується на поєднанні імунодифузії в гелі з елект-

рофорезом: вірусні антигени та антитіла переміщаються в електричному полі назу-
стріч один одному і при взаємодії утворюють лінії преципітації? 

а) РДП; б) РРІД; в) ЗІЕФ; г) РРГ. 
396. Яка серологічна реакція базується на внесенні в гельове середовище відомо-

го імунного компонента (специфічного вірусного антигену або специфічної сироват-
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ки), а в лунки — дослідного, і при утворенні комплексу антиген – антитіло форму-
ються кільця преципітації?  

а) РДП; б) РРІД; в) ЗІЕФ; г) РРГ. 
397. Яка серологічна реакція базується на взаємодії вірусних антигенів із міче-

ними флуорохромом антитілами, внаслідок чого виникає світіння при люмінесцент-
ній мікроскопії? 

а) РІФ; б) ІФА; в) ЗІЕФ; г) РІА.  
398. Яка серологічна реакція базується на взаємодії вірусних антигенів з антитілами, 

міченими ферментом (пероксидазою хрону або лужною фосфатазою), і при додаванні 
індикаторного субстрату утворюється кольоровий продукт ферментативної реакції? 

а) РІФ; б) ІФА; в) ЗІЕФ; г) РІА. 
399. Яка серологічна реакція базується на використанні вірусних антигенів або 

антитіл, мічених ізотопом 125І, а утворені імунні комплекси виявляють за допомогою 
гамма-лічильника ? 

а) РІФ; б) ІФА; в) РАЛ; г) РІА. 
400. Як називається система, в якій клітини, тканини чи органи зберігають жит-

тєздатність або властивість розмножуватися in vitro більше 24 год? 
а) культура клітин; б) культура тканин; в) культура органів; г) субкультура. 
401. Як називається система in vitro, в якій фрагменти тканин, цілі органи або 

їхні частини зберігають життєздатність, структуру і функції? 
а) культура клітин; б) культура тканин; в) культура органів; г) субкультура. 
402. Як називаються клітини, одержані в результаті ферментативної дезагрега-

ції тканин, які живуть і розмножуються in vitro без утворення тканини? 
а) культура клітин; б) культура тканин; в) суспензійна культура клітин; г) одно-

шарова (моношарова) культура клітин. 
403. Як називаються клітини, одержані в результаті ферментативної дезагрега-

ції тканин, які прикріплюються до субстрату і розмножуються in vitro з утворенням 
моношару (на склі пробірок, флаконів, матраців)? 

а) суспензійна культура клітин; б) одношарова (моношарова) культура клітин; 
в) первинна (первинно-трипсинізована) культура клітин; г) субкультура (вторинна 
культура клітин). 

404. Як називаются клітини, одержані безпосередньо з тканин організму шля-
хом їхньої ферментативної дезагрегації, які живуть і розмножуються in vitro з утво-
ренням моношару?  

а) суспензійна культура клітин; б) одношарова (моношарова) культура клітин; 
в) первинна (первинно-трипсинізована) культура клітин; г) субкультура (вторинна 
культура клітин). 

405. Як називаються клітини, одержані в результаті ферментативної дезагрега-
ції тканин, які живуть і розмножуються in vitro в завислому стані (завдяки постійно-
му перемішуванню живильного середовища)? 

а) суспензійна культура клітин; б) одношарова (моношарова) культура клітин; 
в) первинна (первинно-трипсинізована) культура клітин; г) субкультура (вторинна 
культура клітин). 

406. Як називаються клітини in vitro, що одержують із первинних культур шля-
хом пересівів (до 8 – 10 разів)? 

а) суспензійна культура клітин; б) диплоїдна культура клітин (диплоїдна клі-
тинна лінія); в) перещеплювана культура клітин (стабільна, або постійна, клітинна 
лінія); г) субкультура (вторинна культура клітин). 

407. Як називаються клітини in vitro, що одержують із первинних культур 
шляхом тривалих пересів (не менше 70 разів із триденними інтервалами), які ма-
ють гетероплоїдний набір хромосом, необмежений строк життя та онкогенні влас-
тивості?  
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а) суспензійна культура клітин; б) диплоїдна культура клітин (диплоїдна клі-
тинна лінія); в) перещеплювана культура клітин (стабільна, або постійна, клітинна 
лінія); г) субкультура (вторинна культура клітин). 

408. Як називаються клітини in vitro, що одержують із первинних культур шля-
хом тривалих пересівів, які зберігають каріотип вихідної тканини, мають обмежений 
строк життя (40 – 60 пасажів), вільні від контамінантів і позбавлені онкогенних вла-
стивостей? 

а) суспензійна культура клітин; б) диплоїдна культура клітин (диплоїдна клі-
тинна лінія); в) перещеплювана культура клітин (стабільна, або постійна, клітинна 
лінія); г) субкультура (вторинна культура клітин). 

409. Які клітини in vitro добре культивуються в суспензії? 
а) первинна (первинно-трипсинізована) культура клітин; б) диплоїдна культура 

клітин (диплоїдна клітинна лінія); в) перещеплювана культура клітин (стабільна, 
або постійна, клітинна лінія); г) субкультура (вторинна культура клітин). 

410. Назвіть послідовність фаз розвитку культури клітин та її наступного старін-
ня і загибелі: 

а) стаціонарна фаза; б) фаза адаптації; в) фаза неспецифічної дегенерації; г) фаза 
логарифмічного росту. 

411. Як називається здатність клітин прикріплюватися до твердого субстрату? 
а) адаптація; б) адсорбція; в) адгезія; г) контактна інгібіція. 
412. Як називається здатність клітин припиняти поділ при дотиканні одна до 

одної? 
а) адаптація; б) адсорбція; в) адгезія; г) контактна інгібіція. 
413. Що відбувається у фазу адаптації? 
а) прикріплення клітин до скла; б) розмноження клітин; в) формування моноша-

ру; г) округлення і відривання клітин від скла. 
414. Що відбувається у фазу логарифмічного росту?  
а) прикріплення клітин до скла; б) розмноження клітин; в) формування моноша-

ру; г) округлення і відривання клітин від скла. 
415. Що відбувається в стаціонарну фазу? 
а) прикріплення клітин до скла; б) розмноження клітин; в) формування моноша-

ру; г) округлення і відривання клітин від скла. 
416. Що таке неспецифічна дегенерація культури клітин? 
а) припинення розмноження клітин при контакті; б) округлення і відривання 

клітин від скла при старінні; в) морфологічні зміни клітин унаслідок репродукції 
вірусу; г) безперервний поділ клітин унаслідок репродукції онкогенного вірусу. 

417. Назвіть основну ознаку розмноження вірусу в культурі клітин: 
а) цитопатогенна дія (цитопатичний ефект); б) цитопроліферативний (трансфор-

мувальний) ефект; в) гемадсорбція, утворення бляшок; г) кольорова проба. 
418. Як називаються будь-які морфологічні зміни в культурі клітин, що виника-

ють унаслідок репродукції вірусу? 
а) цитопатогенна дія (цитопатичний ефект); б) цитолітичний ефект; в) цитопролі-

феративний (трансформувальний) ефект; г) усі перелічені. 
419. Як називається здатність онкогенних вірусів стимулювати розмноження за-

ражених клітин? 
а) цитопатогенна дія (цитопатичний ефект); б) цитолітичний ефект; в) цитопролі-

феративний (трансформувальний) ефект; г) усі перелічені. 
420. Назвіть форми прояву цитопатогенної дії вірусу в культурі клітин: 
а) округлення і фрагментація клітин; б) утворення симпластів (синцитіїв, поліка-

ріоцитів); в) утворення тілець-включень; г) усі перелічені. 
421. Як називаються гігантські багатоядерні клітини, що утворюються в зараже-

ній культурі внаслідок злиття плазматичних мембран сусідних клітин? 
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а) бляшки; б) фокуси трансформації; в) симпласти (синцитії, полікаріоцити); 
г) тільця-включення. 

422. Як називаються в зараженій культурі скупчення з кількох шарів округлих 
клітин, які під дією онкогенного вірусу втратили властивість контактної інгібіції та 
набули здатності до необмеженого поділу? 

а) бляшки; б) фокуси трансформації; в) симпласти (синцитії, полікаріоцити); 
г) тільця-включення. 

423. Як називаються обмежені осередки загиблих під дією вірусу клітин у суці-
льному моношарі культури? 

а) бляшки; б) фокуси трансформації; в) симпласти (синцитії, полікаріоцити); 
г) тільця-включення. 

424. Що являють собою тільця-включення, які утворюються в зараженій вірусом 
культурі клітин? 

а) обмежені осередки загиблих клітин; б) фокуси трансформації; в) гігантські ба-
гатоядерні клітини; г) місця синтезу вірусних компонентів і складання віріонів по-
томства (вірусні «фабрики»). 

425. Як називається прикріплення еритроцитів до поверхні культури клітин, що 
заражена гемаглютинувальним вірусом? 

а) адгезія; б) гемадсорбція; в) гемаглютинація; г) гемоліз. 
426. Як називається феномен прояву ЦПД у культурі клітин, зараженій двома 

вірусами: один із них нецитопатогенний, а другий — цитопатогенний, але в даній 
культурі не розмножується? 

а) інтерференція вірусів; б) екзальтація вірусів; в) рекомбінація вірусів; 
г) комплементація вірусів. 

427. На якому явищі базується метод індикації в культурі клітин нецитопато-
генного вірусу шляхом спільного культивування його з цитопатогенним збудником, 
репродукція якого гальмується (ЦПД не проявляється)? 

а) інтерференція вірусів; б) екзальтація вірусів; в) рекомбінація вірусів; г) ком-
плементація вірусів. 

428. Як називається одночасне культивування in vitro клітин трипсинізованої 
вірусовмісної тканини і чутливих клітин моношарової культури? 

а) метод первинно-трипсинізованої культури клітин; б) метод субкультури; 
в) метод співкультивування; г) метод культивування уражених тканин. 

429. Як називається культивування in vitro клітин, одержаних у результаті три-
псинізації зараженої вірусом тканини? 

а) метод первинно-трипсинізованої культури клітин; б) метод субкультури; в) ме-
тод співкультивування; г) метод культивування уражених тканин.  

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ  
1. г) Автономні генетичні структури, які здатні функціонувати і репродукуватися 

лише в чутливих клітинах тварин, рослин, найпростіших, грибів і бактерій. 
2. в) Відсутність власних систем синтезу білків. 3. г) Від компонентів клітини (нукле-
їнових кислот, епісом, хлоропластів, мітохондрій), які набули відносної автономності. 
4. г) Віріон. 5. в) Плазміда, віроїд, пріон. 6. а) Плазміда (епісома, епівірус). 
7. б) Віроїд. 8. г) Пріон. 9. а) Геном, капсид, суперкапсид. 10. б) Капсид. 11. в) Супер-
капсид. 12. б) Нуклеокапсид. 13. б) Структурна одиниця. 14. в) Капсомер. 15. г) Пеп-
ломер. 16. б) З нуклеокапсиду. 17. г) З нуклеокапсиду або нуклеоїда (серцевини), 
оточеного суперкапсидом. 18. а) Білкова мембрана. 19. г) Усі перелічені. 20. г) Усі 
перелічені. 21. г) Усі перелічені. 22. г) Усі перелічені. 23. г) Усі перелічені. 24. б) Ге-
падна-, папілома- і поліомавіруси. 25. г) Папілома- і поліомавіруси. 26. а) Поксві-
руси. 27. в) Гепаднавіруси. 28. г) Парво- і цирковіруси. 29. в) Має таку саму послідо-
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вність нуклеотидів, що й вірусна іРНК. 30. г) Комплементарна вірусній іРНК. 
31. в) Плюс-нитчасті віруси (з позитивним геномом). 32. г) Мінус-нитчасті віруси (з 
негативним геномом). 33. а) Пікорна-, тога-, флаві-, артері-, корона-, каліци-, нода-, 
астро- і ретровіруси. 34. б) Параміксо-, ортоміксо-, рабдо-, філо, арена- і буньявіруси. 
35. б) Ортоміксо-, арена- і буньявіруси. 36. в) Рео- і бірнавіруси. 37. б) Аренавіруси. 
38. в) Буньявіруси. 39. в) Арена- і буньявіруси. 40. г) Адено-, папілома-, поліома-, 
парво- і цирковіруси. 41. г) Покс-, герпес-, іридо-, асфар- і гепаднавіруси. 42. а) Пі-
корна-, каліци-, рео- і бірнавіруси. 43. г) Усі перелічені. 44. г) Усі перелічені. 
45. б) Кубічний (ікосаедральний). 46. в) Складний (комбінований). 47. г) Усі перелічені. 
48. г) Корона-, параміксо-, ортоміксо-, рабдо-, філо-, арена- і буньявіруси. 49. а) Тога-, 
флаві-, артері-, пікорна-, каліци-, нода-, рео- і бірнавіруси. 50. а) Ретровіруси. 
51. а) Субодиничність. 52. г) Усі перелічені. 53. г) Усі перелічені. 54. г) Усі переліче-
ні. 55. а) Адсорбцію віріона на поверхні клітини. 56. а) Адсорбцію віріона на поверхні 
клітини. 57. б) Інтеграцію суперкапсиду з плазмолемою та проникнення вірусу в 
клітину. 58. в) Регуляція експресії вірусного геному. 59. в) Участь у транскрипції та 
реплікації вірусного геному. 60. г) Усі перелічені. 61. г) Усі перелічені. 62. а) При 
брунькуванні через плазмолему та мембрани ендоплазматичної сітки і комплексу 
Гольджі. 63. а) При брунькуванні через плазмолему. 64. б) При брунькуванні через 
мембрани ендоплазматичної сітки і комплексу Гольджі. 65. г) Синтезуються в цито-
плазмі клітини. 66. в) При брунькуванні через ядерну мембрану. 67. а) При бруньку-
ванні через плазмолему. 68. а) Ліпіди плазмолеми. 69. г) Усі перелічені. 70. г) Усі 
перелічені. 71. а) Ліпіди і вуглеводи. 72. г) Аренавіруси. 73. в) Ретровіруси. 74. г) Син-
тез вірусних компонентів роз’єднаний у часі та просторі, відбувається відносно неза-
лежно один від одного, а віріони потомства формуються за принципом самоскладан-
ня. 75. в) Адсорбція, проникнення, депротеїнізація; б) транскрипція, трансляція; 
а) реплікація; г) складання віріонів і вихід їх із клітини. 76. в) Екліпс-фаза. 
77. г) Фаза дозрівання. 78. б) Адсорбція. 79. г) Депротеїнізація. 80. б) Взаємодія між 
вірусними прикріпними білками і специфічними рецепторами плазмолеми. 81. г) Усі 
перелічені. 82. в) Інвагінація мембрани та утворення ендоцитарної вакуолі, яка міс-
тить зв’язаний із клітинними рецепторами віріон. 83. в) Взаємодія з ліпідами плаз-
молеми білків злиття суперкапсиду або капсидних білків просто організованих віру-
сів. 84. г) Усі перелічені. 85. г) Транскрипція. 86. в) Трансляція. 87. а) Реплікація. 
88. г) ДНК-вмісні. 89. б) РНК-вмісні плюс-нитчасті. 90. в) РНК-вмісні мінус-нитчасті 
та з дволанцюговою РНК. 91. а) Ретровіруси. 92. б) ДНК-залежна РНК-полімераза 
(транскриптаза). 93. в) РНК-залежна РНК-полімераза (транскриптаза). 94. а) Зворот-
на транскриптаза (ревертаза). 95. г) РНК-залежна РНК-полімераза (репліказа). 
96. в) ДНК-залежна ДНК-полімераза (ДНК-полімераза). 97. а) Зворотна транскрип-
таза (ревертаза). 98. а) Покс-, іридо- та асфарвіруси. 99. г) Усі перелічені. 
100. в) РНК-вмісні мінус-нитчасті та з дволанцюговою РНК. 101. а) Ретровіруси. 
102. а) Ретровіруси. 103. в) Гепаднавіруси. 104. а) Покс-, герпес-, адено-, іридо- та асфа-
рвіруси. 105. г) Папілома-, поліома-, парво- і цирковіруси. 106. г) Усі перелічені. 
107. а) РНК-вмісні плюс-нитчасті. 108. б) Усі перелічені. 109. а) РНК-вмісні плюс-нит-
часті пікорна-, флаві- і тогавіруси. 110. г) Ретровіруси. 111. г) Усі перелічені. 112. б) Гер-
пес- і аденовіруси. 113. а) Покс-, іридо- та асфарвіруси. 114. г) Поліомавіруси. 
115. в) Папіломавіруси. 116. в) Гепаднавіруси. 117. г) Парво- і цирковіруси. 
118. г) РНК-вмісні мінус-нитчасті. 119. в) РНК-вмісні плюс-нитчасті. 120. б) Рео- і бір-
навіруси. 121. а) Ретровіруси. 122. а) Процес самоскладання, який полягає у високо-
специфічній взаємодії молекул вірусних білків і нуклеїнової кислоти. 123. б) Фор-
мування провіріонів, які в результаті модифікацій білків перетворюються у віріони. 
124. в) Формування нуклеокапсидів або серцевин, з якими взаємодіють суперкапси-
дні білки. 125. в) РНК-вмісні мінус-нитчасті ортоміксо-, параміксо- і рабдовіруси. 
126. г) Усі перелічені. 127. а) Плазмолема та ядерна мембрана. 128. г) Усі переліче-
ні. 129. г) Усі перелічені. 130. а) Вибухоподібний шлях після деструкції клітини. 
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131. г) Усі перелічені. 132. а) Ген. 133. г) Генетичні ознаки. 134. а) Геном. 135. б) Ге-
нотип. 136. г) Фенотип. 137. б) Вірусна популяція. 138. а) Дикий тип (природний ізолят). 
139. б) Штам. 140. б) Тип (серотип). 141. б) Мутант. 142. в) Варіант. 143. г) Клон. 
144. в) Генофонд. 145. б) Модифікації. 146. а) Мутації. 147. г) Усі перелічені. 148. б) Спон-
танні. 149. а) Індуковані. 150. в) Генні (крапкові). 151. г) Делеційні. 152. б) Темпера-
турочутливі (ts-мутанти). 153. в) Холодові. 154. а) Термостабільні. 155. г) Дефектні 
інтерферувальні частинки (ДІ-частинки). 156. в) Летальні. 157. г) Умовно летальні. 
158. г) Реверсії. 159. а) Справжня реверсія. 160. б) Псевдореверсія. 161. г) Інтрагенна 
супресія. 162. в) Екстрагенна супресія. 163. г) Потік генів. 164. в) Рекомбінації. 
165. в) Міжгенна рекомбінація. 166. г) Внутрішньогенна рекомбінація. 167. г) Внут-
рішньомолекулярна рекомбінація. 168. а) Пересортування генів (реасортація). 
169. а) Генетична реактивація. 170. б) Множинна реактивація. 171. в) Перехресна реа-
ктивація (крос-реактивація). 172. г) Гетерозиготність. 173. г) Повні гетерозиготи. 
174. г) Неповні гетерозиготи. 175. б) Комплементація (генетична реактивація). 
176. г) Двостороння комплементація. 177. в) Одностороння комплементація. 178. а) Фе-
нотипове змішування. 179. б) Транскапсидація. 180. в) Утворення псевдотипу. 
181. г) Інтерференція. 182. б) Вірусна інфекція. 183. а) Інфекційний процес. 184. г) Па-
тогенез вірусної інфекції. 185. г) Усі перелічені. 186. а) Автономна та інтеграційна. 
187. г) Усі перелічені. 188. г) Усі перелічені. 189. б) Продуктивна та абортивна. 
190. в) Гостра і хронічна. 191. г) Літична і нелітична. 192. а) Автономна. 193. б) Інте-
граційна. 194. в) Інтеграція. 195. а) Провірус (ДНК-провірус, провірусна ДНК). 
196. г) Усі перелічені. 197. г) Ретровіруси. 198. а) Трансформація. 199. в) Імморталі-
зація. 200. г) Малігнізація. 201. а) Трансформувальні гени (онкогени). 202. б) Прото-
онкогени. 203. г) Усі перелічені. 204. г) Усі перелічені. 205. а) Продуктивна. 206. б) Абор-
тивна. 207. в) Гостра. 208. г) Хронічна. 209. в) Літична (цитолітична). 210. г) Нелі-
тична (нецитолітична). 211. г) Усі перелічені. 212. а) Дефектний. 213. г) Вірус-са-
теліт. 214. а) Дефектна інтерферувальна частинка (ДІ-частинка). 215. б) Цитопа-
тичний ефект (цитопатогенна дія вірусу). 216. г) Цитопроліферативний (трансфор-
мувальний) ефект. 217. г) Усі перелічені. 218. г) Усі перелічені. 219. г) Усі переліче-
ні. 220. г) Місця синтезу вірусних компонентів і складання віріонів потомства (вірус-
ні «фабрики»). 221. г) Усі перелічені. 222. г) Усі перелічені. 223. б) Вірусної інфекції. 
224. г) Зоонози. 225. в) Антропонози. 226. б) Зооантропонози (антропозоонози). 
227. б) Джерело збудника інфекції. 228. а) Резервуар збудника інфекції. 229. в) Фак-
тори передавання збудника інфекції. 230. б) Механізм передавання збудника інфек-
ції. 231. а) Горизонтальний. 232. б) Вертикальний. 233. г) Усі перелічені. 234. г) Усі 
перелічені. 235. г) Усі перелічені. 236. в) Парентеральний. 237. б) Трансмісивний. 
238. г) Усі перелічені. 239. б) Вірусемія (віремія). 240. г) Тропізм. 241. в) Дерматропні 
(епітеліотропні). 242. а) Пневмотропні. 243. б) Нейротропні. 244. в) Політропні. 245. г) Пан-
тропні. 246. б) Осередкова. 247. а) Генералізована. 248. в) Гостра. 249. б) Інапаратна. 
250. г) Усі перелічені. 251. а) Латентна. 252. в) Хронічна. 253. г) Повільна. 254. г) Усі 
перелічені. 255. г) Імунітет. 256. б) Імунологічна реактивність. 257. а) Неспецифіч-
на (природна) резистентність. 258. б) Імунологічний нагляд. 259. а) Видовий (спад-
ковий, вроджений) імунітет. 260. а) Набутий. 261. а) Перехворювання або передавання 
антитіл через молозиво чи плаценту. 262. в) Введення специфічних біопрепаратів (ва-
кцин і сироваток). 263. а) Перехворювання або вакцинації. 264. г) Усіма переліченими 
способами. 265. г) Колостральний. 266. в) Постінфекційний. 267. в) Стерильний. 
268. г) Нестерильний (інфекційний). 269. г) Поствакцинальний. 270. б) Гумораль-
ний. 271. в) Клітинний. 272. г) Секреторний. 273. а) Захист клітин від вірусної гене-
тичної інформації та пригнічення репродукції вірусу. 274. а) Антигени. 
275. а) Антигени. 276. б) Антигенність. 277. в) Імуногенність. 278. г) Специфічність. 
279. а) Детермінантна група. 280. в) Антигенна детермінанта (епітоп). 281. г) Кон-
формаційна детермінанта. 282. в) Прихована детермінанта. 283. б) Імунодомінантна 
група. 284. г) Специфічність антигену. 285. в) Валентність антигену. 286. б) Про-
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тективні. 287. а) Поверхневі антигени — білки прикріплення. 288. а) Кістковий мо-
зок, тимус, фабрицієва бурса. 289. г) Селезінка, лімфатичні вузли, скупчення лімфо-
їдних клітин у різних тканинах організму, лімфоцити крові. 290. г) Усі перелічені. 
291. а) Тимус. 292. г) Усі перелічені. 293. б) Забезпечення клітинного імунітету і ре-
гуляція імунної відповіді. 294. в) Забезпечення гуморального імунітету. 295. б) Мо-
ноцити крові та тканинні макрофаги. 296. г) Усі перелічені. 297. г) Ідентичність ан-
тигенів головного комплексу гістосумісності (МНС). 298. г) Головний комплекс гісто-
сумісності (МНС). 299. г) Усі перелічені. 300. б) Макрофаги. 301. а) Т-гелпери. 
302. г) Цитотоксичні Т-лімфоцити. 303. б) Кілери (K-клітини). 304. в) Природні кіле-
ри (NK-клітини). 305. а) Т-ампліфайєри. 306. в) Т-супресори. 307. в) Тгст-клітини. 
308. а) Антитіла. 309. б) Плазматичні клітини, що походять від В-лімфоцитів. 
310. г) У всіх перелічених. 311. б) Нормальні (природні). 312. а) Аутоантитіла. 
313. г) Моноклональні. 314. а) IgG, IgM та IgA. 315. а) IgG. 316. б) IgM. 317. a) IgG. 
318. a) IgG. 319. в) IgA. 320. в) IgD. 321. г) IgE. 322. а) Різні класи Н-ланцюгів. 
323. в) Активний центр (антидетермінанта). 324. б) Fc-фрагмент. 325. б) Варіабельні 
ділянки Н- і L-ланцюгів. 326. а) Порожнина, в яку входить комплементарна анти-
генна детермінанта. 327. в) Валентність. 328. г) Шарнірна ділянка. 329. г) На два 
Fab-фрагменти і один Fc-фрагмент. 330. в) На двовалентну ділянку F(ab)2 з власти-
востями повного антитіла і Fc-фрагмент. 331. а) Мономер із 2 активними центрами. 
332. в) Пентамер із 10 активними центрами. 333. г) Усі перелічені. 334. б) Димер із 4 
активними центрами. 335. а) Мономер із 2 активними центрами. 336. б) IgM та IgA. 
337. в) IgA. 338. б) Афінність. 339. а) Авидність. 340. а) Стеричною комплементарніс-
тю активного центру антитіла та антигенної детермінанти. 341. г) Усіма перелічени-
ми. 342. а) Послідовним синтезом IgM (3 – 5-та доба), IgG (5 – 14-та доба) та IgA (15 –
 21-ша доба). 343. г) Усіма переліченими. 344. б) Імунологічна пам’ять. 345. в) Вірусо-
нейтралізувальні. 346. г) Усі перелічені. 347. а) Цитокіни. 348. г) Комплемент. 
349. б) Інгібітори. 350. в) Інтерферон. 351. а) Зв’язування з вірусними прикріпними 
білками, внаслідок чого блокується адсорбція віріона на поверхні клітини. 352. г) Усі 
перелічені. 353. а) IgG та IgM. 354. в) Віруси, вірусні дволанцюгові РНК, синтетичні 
дволанцюгові полірибонуклеотиди. 355. а) ІФН-α. 356. б) ІФН-β. 357. в) ІФН-γ. 
358. в) ІФН-γ. 359. в) ІФН-γ. 360. в) Індукція в незаражених клітинах антивірусного 
стану. 361. в) Блокування трансляції вірусних іРНК та їхнє руйнування. 362. г) Усі 
перелічені. 363. г) Усі перелічені. 364. в) Алергія (гіперчутливість). 365. г) Алергени. 
366. б) Аутоантигени. 367. в) Гіперчутливість сповільненого типу. 368. г) Імуно-
логічна толерантність. 369. а) Природна імунологічна (аутоімунна) толерантність. 
370. в) Імунологічна недостатність (імунодефіцит). 371. б) Імунокомплексна патологія. 
372. а) Аутоімунні реакції. 373. б) Вірусологічні методи. 374. а) Експрес-методи. 
375. б) Вірусологічні методи. 376. г) Методи серологічної (ретроспективної) діагностики. 
377. г) Усі перелічені. 378. г) Усі перелічені. 379. б) Виявлення антитіл у парних сиро-
ватках крові тварин-реконвалесцентів. 380. а) Виявлення віріонів вірусів методом 
світлової мікроскопії. 381. г) Усі перелічені. 382. в) РН. 383. б) РЗГА. 384. а) РНГА. 
385. а) РНГА. 386. г) РЗНГА. 387. г) РЗНГА. 388. в) РАЛ. 389. в) РАЛ. 390. в) РЗГАд. 
391. г) РНГАд. 392. б) РЗК. 393. г) РРГ. 394. в) РДП. 395. в) ЗІЕФ. 396. б) РРІД. 
397. а) РІФ. 398. б) ІФА. 399. г) РІА. 400. б) Культура тканин. 401. в) Культура органів. 
402. а) Культура клітин. 403. б) Одношарова (моношарова) культура клітин. 
404. в) Первинна (первинно-трипсинізована) культура клітин. 405. а) Суспензійна куль-
тура клітин. 406. г) Субкультура (вторинна культура клітин). 407. в) Перещеп-
лювана культура клітин (стабільна, або постійна, клітинна лінія). 408. б) Диплоїдна 
культура клітин (диплоїдна клітинна лінія). 409. в) Перещеплювана культура клі-
тин (стабільна, або постійна, клітинна лінія). 410. б) Фаза адаптації; г) фаза логари-
фмічного росту; а) стаціонарна фаза; в) фаза неспецифічної дегенерації. 
411. в) Адгезія. 412. г) Контактна інгібіція. 413. а) Прикріплення клітин до скла. 
414. б) Розмноження клітин. 415. в) Формування моношару. 416. б) Округлення і 
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