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ТЕМА №1. 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВІРУСИ. 

ПОРІВНЯННЯ ВІРСІВ ТА КЛІТИННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ. 
 

 
 

Рис1 Некроз, викликаний вірусами на листі тютюну 
 

 

 
 

Рис.2 Вірус тютюнової мозаїки: А – електронномікроскопічний 
препарат, Б – модель вірусу (капсид + нуклеїнова кислота) 
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Табл.1. Історія вірусології в датах 
 

Рік Автор відкриття Назва відкритого вірусу або 
розробленої методики 

1892 Д.О.Івановський Вірус мозаїки 
Тютюну 

1898 Ф.Леффлер 
П.Фрош 

Вірус ящуру 
 

1900 У.Рід, Дж..Керол Вірус жовтої лихоманки 
1908 – 
1909 

К.Ліндштейнер 
Е.Поппер 

Вірус полімієліту 

1911 П.Раус Вірус саркоми курей 
1917 Ф. Д’Еррель Відкриття бактеріофагів 
1931 А. Вудроф, 

Е.Дж. Гудпесчур 
Вирощування вірусів в курячих 

ембріонах 
1933 У.Сміт, 

К.Ендрюс 
Вірус грипу 

1937 Л.А.Зільбер, 
М.П.Чумаков 
В.Д.Соловйов, 
Е.Н.Левкович 

Вірус  кліщового енцефаліту 

1938 Х.Плютц Вірус кіру 
1939 М.Арден,  

Г Руска 
Використання електронного 

мікроскопу для вивчення 
вірусів. 

1941 Г. Херст Розроблена методика реакцій 
гемаглютинації. 

1940 –1946 А.А.Смородінцев 
М.П.Чумаков 

Вірус геморагічних лихоманок 

1949 Дж.Ендерс,  
Т.Уеллер 

Розмноження вірусів в 
культурах клітин 

1957 А. Айзекс,  
Дж.Ліндеман 

Відкриття інтерферону 

1976-2005 - Віруси лихоманки Ебола, 
СНІДу, неспецифічної 

пневмонії. 
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Рис.3 Фаги –  віруси мікроорганізмів 
 
 
 

 
 

Рис. 4  Розміри вірусів та інфекційних агентів клітинної будови. 
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Сучасна вірусологія 
 

Фундаментальні питання                                Прикладні області 
 
 

Вивчення фізико-
хімічних та 
біологічних 

властивостей 
вірусів 

 
Імунітет 

проти 
вірусних 
хвороб 

Особливості 
розвитку 
вірусу в 

організмі 
хазяїна, 

екологія та 
еволюція 

вірусів 

  
Діагностика 

вірусних 
хвороб 

 
Виробництв
о вакцин та 
сироваток 

 
Рис. 5. Проблематика сучасної вірусології. 

 
Табл. 2. Порівняльна характеристика вірусів та клітинних мікроорганізмів 

Спільні риси Відмінності 

 Мають генетичну 
інформацію у 
вигляді нуклеїнової 
кислоти; 

 Відтворюють нові 
вірусні частинки 
(реалізують 
спадкову 
інформацію); 

Змінюються під дією 
природнього або 
штучного відбору. 

 Мають значно менші розміри; 
 В складі вірусів є тільки одна з відомих 
нуклеїнових кислот (або РНК, або ДНК) 
 Не мають органоїдів, що відповідають за синтез 
білка або перетворення енергії; 
 Не здатні проводити обмін речовин самостійно. У 
відсутності хазяїна нічим не живляться, нічого не 
синтезують, нічого не виділяють; 
 Утворюють нові віріони (розмножуються) тільки у 
чутливому організмі (тканині, клітині); 
  Є паразитами не на клітинному, а на генетичному  
рівні. 

 
Вірус 

Живий організм                                    Набір хімічних речовин 
 

При розвитку в організмі хазяїна                    За межами організму хазяїна 
                                                                     (в оточуючому середовищі) 

 

Внутрішньоклітинна форма, 
вегетативна форма, 

комплекс “вірус-клітина” 

Віріон, вірусна частинка,  
Вірусний корпускул 

 

Рис. 6 Особливості існування вірусу в навколишньому 
середовищі та організмі хазяїна. 
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ТЕМА 2. 
СТРУКТУРА  ВІРІОНІВ. 

 

 
 

Рис. 7 Схематичне зображення вірусів різних типів. 
 
 

 
                            1                                                2 
 

Рис. 8  Прості і складні віруси із спіральним (1)  
та ікосаедричним ( 2) нуклеокапсидом. 
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ТАБЛИЦЯ 3. Ультраструктура зрілих віріонів.  
 

Наявність у віріонів  
Назва структури Простопобудовані або 

безоболонкові 
Складнопобудовані або 

оболонкові 

Геном 
+ + 

Серцевина В деяких вірусах нуклеїнова кислота геному щільно зв’язана з 
білками. Тоді таку структуру називають серцевиною, а молекулу ДНК 
або РНК – нуклеїновою кислотою, асоційованою з білками. Але така 

структкра середньої частини віріона – необовязкова і 
характернатільки для окремих типів вірусів. 

Капсид + + 
Матрикс ВІДСУТНІЙ + 

В складі матриксу у найбільших 
за розмірами вірусів можуть 

знаходитися різноманітні білки, 
згруповані або у вигляді тонкої 

оболонки, або у вигляді 
дифузного шару. 

Суперкапсид ВІДСУТНІЙ + 
Пепломери ВІДСУТНІЙ + або – 

Проходять крізь суперкапсид. 
Кількість у різних вірусів 

розрізняється. Іноді їх так багато, 
що їх поверхня утворює 

додаткову оболонку (пеплос) 
 

 
 
Рис. 9  Икосаедричні капсиди. Формування вірусних капсомерів 

(гексонні та пентонні структури) 
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Таблиця 4. Функції структур віріона 
Назва 

структури Функція 

Геном В оточуючому середовищі зберігає інформацію про 
будову та функції віруса, в клітини-хазяїні  

забезпечує розмноження вірусу. 
Серцевина Захист нуклеїнової кислоти віруса, взаємодія з 

геномом під час проникнення в клітину-хазяїна 
Капсид У простих – захист геному віріону від факторів 

оточуючого середовища, первинна взаємодія з 
клітиною-хазяїном; у складних – формування 

внутрішніх шарів віріону. 
Матрикс Проведення ферментативних реакцій для 

вивільнення нуклеїнової кислоти віріона всередині 
сприйнятливої клітини 

Суперкапсид Первинна взаємодія з клітиною-хазяїном; 
забезпечення проникнення в чутливу клітину  

Пепломери Взаємодія з рецепторами клітини-хазяїна. 
 
 
 
 

 
 

Рис10 Вірусний препарат з нормальними та „порожніми” 
капсидами 
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Рис.11  Віріони із кубічною симетрією: 

Г – вірус полімієліту. Д – парвовірус, Е – каліцивірус. 
 

 
 

Рис.12  Віріон із спіральною симетрією –  

збудник везикулярного стоматиту 
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А 
 

 

Б 
Рис 13  Віруси із складною симетрією:  

А – бактеріофаг, Б – вірус СНІДу 
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ТЕМА №3. 
ХІМІЧНИЙ СКЛАД ВІРУСІВ. 

 
Таблиця 5. Хімічні речовини в структурах вірусів 

Тип вірусу Назва хімічної 
речовини Простий 

(безоболонковий) 
Складний 

(оболонковий) 
Нуклеїнова 

кислота РНК або ДНК (геном). 

Білки Прості (капсид) 
Прості (капсид). 

Складні (матрикс, 
суперкапсид, пепломери) 

Вуглеводи Рибоза, дезоксирибоза 
(геном) 

Рибоза, дезоксирибоза 
(геном). 

Фруктоза, сахароза, 
манноза, галактоза та ін. 

(пепломери) 
Ліпіди 

 Відсутні Фосфоліпіди, холестерин 
(суперкапсид,пепломери) 

 
 

ВИРУСНІ НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ 

У вірусних частинках міститься тільки один вид нуклеїнової кислоти (ДНК або 

РНК), а не два, як у клітинних організмів. Молекулярна маса вірусних нуклеїнових 

кислот вимірюється в Дальтонах (Д). У простих вірусів геноми містять від 4 до 40 

тисяч нуклеотидів, у складних – від 100 до 300 тисяч нуклеотидів. Довжина 

нуклеїнової кислоти віріона, як і у клітинних обєктів набагато більше їх лінійних 

розмірів. Вона вимірюється в міліметрах, і складає (16-52)* 10-4 мм у простих та (70-

93)*10-3 мм – у складних віріонів. 

Будова і форми нуклеїнових кислот у вірусів та клітинних мікроорганізмів 

значно відрізняються. Мікроорганізми, рослини, тварини в одній і тій самій клітині 

мають:  

 двониткові молекули ДНК. Лінійні (ядро) і кільцеві (мітохондрії) у еукаріотів та 

кільцеві у прокаріотів (нуклеоїд); 

  однониткові молекули РНК. Інформаційна РНК у про- та еукаріотів. Молекули з 

окремими кільцевими або двонитковими ділянками (рибосомальні та 

транспортні РНК про- та еукаріотів). 
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 Віруси хребетних 
(поділ за будовою геному і типом нуклеїнової кислоти) 

 

 

РНК-вмісні 
(80% відомих вірусів) 

 ДНК-вмісні 
(20% відомих вірусів) 

 
Лінійний одно спіральний 

 
 

Кільцевий одно спіральний 

Фрагментов. лінійний одно спіральний 
 
 

Кільцевий двоспіральний (варіанти) 

Фрагментов.кільцев. одно спіральний 
 
 

 

Лінійний одно спіральний 

Фрагментований двоспіральний 
 
 

 Лінійний двоспіральний 

Рис14. Варіанти будови вірусних геномів 
 

 
Рис15 Структура папіломавірусу (простий. ДНК-вмісний, 

двониткова кільцева ДНК) 
 
 

 

Рис.16  Структура вірусу герпесу (складний, ДНК-вмісний, 
двониткова лінійна ДНК) 
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Рис.17  Структура вірусу гепатиту А  
(простий, РНК-вмісний, однониткова лінійна +РНК) 

 

 
 

Рис.18 Структура флавівірусу (складний, РНК-вмісний, 
однониткова, лінійна + РНК) 

 

 
 

Рис. 19 Структура вірусу грипу  
(складний, РНК-вмісний, однониткова фрагментова РНК) 
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БІЛКИ ВІРІОНІВ 
 

Кодуються (записані) геномом віруса. Синтезуються іРНК на рибосомах 

клітини-хазяїна. Входять до багатьох структур зрілих вріонів (пепломери, матрикс, 

капсид, серцевина). Віріонні білки розрізняються за: будовою; участю в репродукції 

вірусів; можливістю виділення молекул конкретного білка із вірусного матеріалу. 

Зазначені ознаки дозволяють розділити віріонні білки на декілька груп. 
 

БІЛКИ ВІРІОНІВ 
 кодуються геномом  кодуються геномом 
 входять до складу зрілих віріонів; можуть 

бути виділені у вигляді окремих молекул 
з вірусного матеріалу 

 відсутні у зрілих  віріонах; не виділяються 
із вірусного матеріалу. Представлені 
окремими молекулами тільки в 
цитоплазмі та інших органоїдах зараженої 
вірусом клітини. 

 утворюються в зараженій клітині як 
компоненти нових вірусних частинок 

 утворюються в клітині-хазяїні як 
допоміжні речовини, відіграють певну 
роль в розмноженні вірусів. Після 
виконання своїх функцій руйнуються. 

Структурні Неструктурні 
Функції структурних білків 

1. захист геному від факторів 
навколишнього середовища (білки 
серцевини, асоційовані з нуклеїновою 
кислотою, капсид, матрикс, білки 
суперкапсиду) 
2.  прикріплення до мембрани клітини-
хазяїна (кап сидні білки, пепломери).  
3. проникнення вірусу в клітину (капсид, 
суперкапсид). Про білки, які забезпечують 
злиття двох мембранних структур 
(суперкапсид віріону та цпм клітини-хазяїна) 
говорять, що вони мають F–активність або 
ф’южн-активність. 
4. участь у подвоєнні РНК-вих геномів 
(специфічні ферменти, відсутні у клітинних 
організмів, що мають ДНК-ові геноми) 
5.  участь у пошаровому формуванні 
нових віріонів. 
6.  організація виходу новоутворених віріонів 
за межі клітини хазяїна  

Функції неструктурних білків 
Більша частина таких білків – це 

ферменти, які допомагають”перемкнути” 
обмін речовин хазяїна, організувати 
модифікацію нуклеїнових вислот віруса та ін. 
За будовою їх можна поділити на: 
 Білки-попередники (нитковидні 
молекіли, величезний розмір) 
 Нефункціональні пептиди. 
 Специфічні білки (інгібітори 
обміну речовин клітин або вірусні ферменти). 

 

 
Рис.20 Характеристики структурних та неструктурних білків. 
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ВУГЛЕВОДИ ВІРІОНІВ 
 

Пепломери 

Гліколіпіди.  Запозичені у відповідної 
клітини-хазяїна.                      

Глікопротеїни. Білкова частина кодується      
вірусним геномом, вуглеводний                                                                                 
компонент приєднується до неї                                         
за допомогою ферментів хазяїна                                                                                              
(гликозилтрансфераз) 

Функції вуглеводів в пепломерах 
1.збереження конформації молекули глікопротеїну. 

2. захист молекули складного білка від дії ферментів протеаз 

Рис.21. Характеристика пепломерів складних вірусів 
 

 
Ліпіди віріонів (суперкапсид оболонкових вірусів).Фосфоліпіди та холестерин.  

Функції ліпідів 
1. ізоляція внутрішнього шару віріонів від 
гідрофільних речовин зовнішнього 
середовищ;. 
2. стабілізація структури віріона; 

3. утримання та взаємодія пепломерів; 
4. забезпечення перших етапів взаємодії з 
клітиною-хазяїном 

Готові речовини мембранних структур клітини-хазяїна 
(цитоплазматична мембрана, мебрани ядра, ендоплазматичної сітки, комплексу Гольджи) 

 
 

Під час розмноження частина мембрани клітини-хазяїна  
перетворюється на зовнішню оболонку віріона. 

 
Рис.22. Функції та походження вірусних ліпідів. 

 
 

 
 

Рис. 23 Структура цитоплазматичної  мембрани тваринної 
клітини: 1 – трансмембранні білки, 2,3 – зовнішні білки з олігоцукрами, 4 - 
внутрішні білки 
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ТЕМА 4: 
”КЛАСИФІКАЦІЯ ВІРІОНІВ”. 

 

Перші спроби класифікації вірусів, на основі підходу, прийнятого в 

мікробіології, було зроблено в 40-х роках 20 ст. Але незабаром стало ясно, що 

таксономія вірусів буде розвиватись особливим шляхом. З 1974 року 

питаннями розробки номенклатури і класифікаціїї займається Міжнародний 

комітет по таксономії вірусів (МКТВ). Класифікація віріонів спирається на їх 

фундаментальні властивості. Крім вірусів хребетних, існують: віруси 

безхребетних (бакуло-, покс-, ірідо-, рабдо-, ретро-, пікорнавіруси) та віруси 

рослин (рео-, рабдовіруси), а також -віруси мікроорганізмів (вражають більше 

100 видів бактерій, цианобактерій, мікоплазм, 73 вида грибів). 

 

 
 

Рис. 24  Зовнішній вигляд  
представників окремих вірусних родин 
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Класифікація віріонів спирається на їх фундаментальні властивості, розділені 
на декільках основних групп.  
Табл.6.  Принципи класифікації вірусів. 

1. Хімічні та фізичні властивості 
Нуклеїнова кислота Тип, к-ть ниток, к-ть фрагментів, 

молекулярна маса, 
 вміст у віріоні (%) та ін. 

Білки Вміст у віріоні (%), число і 
молекулярна маса поліпептидів, 

ферменти, інші функціональні білки. 
Ліпіди Вміст у віріоні (%) та ін. 

Хімічний 
склад 

Вуглеводи Вміст у віріоні (%) та ін. 
Маса - Фізичні та 

хімічні 
властивості 

Стабільність 
інфекційних 

властивостей 

Дія рН,  високих температур, 
жиророзчинників, 

УФ- та іонізуючого випромінювання 
та ін. 

Нуклеокапсид Тип симетрії, діаметр, число 
капсомерів та ін. 

Суперкапсид (при 
наявності) 

Розміри, склад 

Серцевина(при 
наявності) 

Розміри, склад 

Структура 

Форма і розмір ( за 
даними електронної 

мікроскопії) 

- 

2. Особливості реплікації ( подвоєння) нуклеїнових кислот 
Репликація 

нуклеїнової кислоти 
Загальна схема, дія інгибіторів 

Місце акумуляції 
вірусних білків 

- 

Принципи 
реплікації  
(подвоєння 
нуклеїнової 

кислоти 
віруса) 

Неструктурні білки К-ть і молекулярна маса 
поліпептидів,  

вірусні ферменти 
3. Особливості  взаємодіїї з клітиною-хазяїном 
4. Коло організмів-хазяїв (природні хазяї та експериментальні моделі) 
5. Патогенність (тропізм до тканин, патологічні зміни в клітинах, утворення 
включень) 
6. Географічне розповсюдження 
7. Спосіб передачі вірусу 
8. Антигенні властивості 
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Таблиця 7. Таксономічні ознаки збудників вірусних хвороб хребетних. 

№ Родина вірусів 
к-ть видів в родині Тип та структура геному Тип симетрії 

капсиду 
Зовнішня 
оболонка 

Розмір 
віріону, 

нм 
Хазяї 

РНК-вмісні, прості, зовнішня оболонка – капсид 
1 Астровірус 

6 видів 
15 варіантів 

 
+РНК Кубічна, сфера Капсид 28-30 Людина, свині, коти, птиця 

2. Бірнавірус 
3 вида 

РНК 
2 фрагм. Кубічна, сфера Капсид 50-70 Птиці, риби 

 
3. 

Каліцивірус 
10 видів 

+РНК 
Кубічна, сфера Капсид 30-40 Кролі, зайці, свині, коти, 

собаки, птиця, ВРХ 
4 Нодавірус 

1 вид 
десятки варіантів 

+РНК 
Кубічна, сфера Капсид 28-30 Морські риби 

5. Пікорнавірус 
45 видів 

244 варіанта 

+РНК 
Кубічна, сфера Капсид 22-30 Людина, примати, свині, коні, 

ВРХ, птиця, щури. 

6. Реовірус 
47 видів 

98 варіантів 

РНК 
10-12 фрагм. Кубічна, сфера Капсид 50-70 Людина, ДРХ,ВРХ, птиця, 

свині, коні, примати, змії. 

ДНК-вмісні, прості, зовнішня оболонка – капсид 
1. Аденовірус 

39 видів 122 варіанта  +ДНК і 
-ДНК Кубічна, сфера Капсид 70-90 

Людина, примати, ВРХ, ДРХ, 
свині, коні, собаки, миші, 
птиця. 

2 Папіломавірус 
14 видів  80 варіантів 

ДНК 
Кубічна, сфера Капсид 45 Людина, примати, свині, ВРХ, 

ДРХ, собаки, коти, гризуни. 
3 Поліомавірус 

11 видів 
 
ДНК Кубічна, сфера Капсид 55 Людина, примати, ВРХ, 

кроліпапуги, миші 
4. Парвовірус 

31 вид 
40 варіантів 

+ або –ДНК 
 Кубічна, сфера Капсид 18-25  

Людина, примати, птиця, коні, 
ВРХ, ДРХ.свині, коні, собаки, 
коти, гризуни, хутрові 

5 Цирковірус 
4 вида 

-ДНК  Кубічна, сфера Капсид 15-25  Птиця, свині 
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РНК-вмісні, складні, зовнішня оболонка – суперкапсид 

 
1. Аренавірус   

20 видів 
+РНК та  
–РНК        
2 фрагм 

Спіральна, сфера 
або паличка Суперкапсид 50-300 - 

2 Артерівірус   
4 вида 

+РНК 
 Кубічна, сфера Суперкапсид 45-70 Коні, свині, примати, миші 

3 Борнавірус  
1 вид 

-РНК 
 Спіральна Суперкапсид 80-120  

4. Буньявірус  
4 вида 

- РНК 
3фрагм. 

Спіральна, сфера Суперкапсид 90-120  

5. Корона вірус 
7 видів +РНК Спіральна, 

сфера або паличка Суперкапсид 60-220 Людина, свині, птиця, собаки, 
коти, гризуни 

6. Ортоміксовірус 
6 видів 

десятки варіантів 

 
 - РНК 

6-8 фрагм. 

Спіральна, сфера 
або паличка Суперкапсид 80-120 Людина, тварини, птиця, 

м’ясоїдні, тюлені 

7. Параміксовірус 
 23 вида 

33 варіанта 

-РНК 
Спіральна Суперкапсид 80-450 

Людина, примати, ДРХ, свині, 
птиця, м’ясоїдні, тюлені, 

китоподібні. 
8. Рабдовірус 

 105 видів -РНК Спіральна, форма 
кулі Суперкапсид 130-380 Людина, собаки, коти, 

м’ясоїдні, ВРХ, птиця, риби, 
9. Ретровірус 

 46 видів 55 
варіантів 

+РНК 
 Складна,сфера Суперкапсид 70-130 

Людина, примати, птиці, 
гризуни, ВРХ, коти, коні, змії, 
риби 

10. Тогавірус 
25 видів -РНК Кубічна, сфера Суперкапсид 40-70  

11 Філовірус  
5 видів 

-РНК 
 Спіральна, нитка Суперкапсид 700-900 Людина, примати 

12 Флавівірус  
+РНК Кубічна, сфера Суперкапсид 30-60 Людина, ВРХ,ДРХ, птиця, 

щури 
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ДНК-вмісні, складні, зовнішня оболонка – суперкапсид 

 
1 Асфарвірус 

1 вид 
 
ДНК Кубічна, сферв Суперкапсид 170-200 Свині 

2. Гепадновірус 
7 видів 

 
+ДНК Складна, сфера Суперкапсид 40 Людина, птиці, білка 

3. Герпесвірус 
110 видів 

120 варіантів 

 
ДНК Кубічна,сфера Суперкапсид 80-300 нм 

Людина, примати, ВРХ, ДРХ, 
свині, коні, собаки, коти, 
птиця, гризуни, тюлені, 
кенгуру. 

4 Ірідовірус 
9 видів 

 
ДНК 

Кубічна, сфера Суперкапсид 120-300 Жаби, риби 

5 Поксвірус 
45 видів 

 
ДНК 

Складна, цеглина Суперкапсид 300-450 Людина, примати, гризуни, 
ВРХ, ДРХ, свині, кролі, 
птиця (від ворон до 
пінгвінів), коні, осли. 
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Родина 
Herpesvirinae 

Підродина 
Alphaherpesvirinae 

Підродина 
Bethaherpesvirinae 

Підродина 
Gammaherpesvirinae 

Рід Simplexvirus 
герпесвіруси людини 1 
(віруси простого герпесу 1),  

герпесвірус ВРХ 2 (вірус 
маміліту ВРХ), 

герпесвірус павукоподібних 
мавп 1 

Рід Varicellovirus 
герпесвірус коней 1 (вірус 

аборту кобил), 
герпесвірус коней 4 (вірус 

ринопневмонії коней), 
герпесвірус людини 3 (вірус 

вітряної віспи - 
оперізувального лишаю). 

 

Рід вірусів, подібних до 
вірусу хвороби Марека. 
герпесвірус птиці 2 (вірус 

хвороби Марека 1), 
герпесвірус птиці 3 (вірус 

хвороби Марека 2), 
герпесвірус індиків 1. 

Рід вірусів, подібний до 
вірусу інфекційного 

ларинготрахеїту птиці. 
герпесвірус птиці 1 (вірус 

інфекційного ларинго-
трахеїту птиці), 

герпесвіруси кенгуру 1 і 2, 
герпесвірус папуг 1. 

Рід Cytomegalovirus 
герпесвірус людини 5 

(цитомегаловірус людини) 
цитомегаловірус 

церкопітекових мавп 5 
 

Рід Muromegalovirus 
герпесвірус мишей 1 

(цитомегаловірус мишей 1) 
герпесвірус щурів 

(цитомегаловірус щурів). 
 

Рід Roseolovirus 
герпесвірус людини 6 і 7. 

Рід Limphocryptovirus 
герпесвірус людини 4 (вірус 

Ешптейна - Барр) 
герпесвіруси 

людиноподібних мавп 1 
(герпесвірус шимпанзе), 2 

(герпесвірус орангутангів). 
 

Рід Rhadinovirus 
герпесвірус білячих мавп 2 

герпесвірус людини 8 
герпесвіруси коней 2, 5 і 7 

(герпесвірус ослів 2) 
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ВІРУСИ 

28 РОДИН 

ПРОСТІ 
(капсид) 

 

СКЛАДНІ 
(суперкапсид) 

РНК-ОВІ ДНК-ові  
 

РНК-ОВІ ДНК-ові  
 

 

кулька 
 

         кулька 
 

кулька 

 
паличка 

 

кулька 

 

 

6 родин 5 родин 12 родин 5 родин 
 

20-30-50-70 
нм 

 
20-50-70-90 

нм 

50- 
100-200-400-800 

нм 

40-100- 
200-300-450 нм 

 
 

РНК 
    ____    ____ 

 
 

 

ДНК 

 

 

 

РНК 

__  ___  ___ 

 

ДНК 

 
Рис. 26 Принципи класифікації вірусів 
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ТЕМА 5. 
 „РЕПРОДУКЦІЯ ВІРІОНІВ” 

Генетичний матеріал вірусу відтворюється лише в клітині організму-

господаря. При  цьому біохімічні процеси в клітині змінюються, і вона ( на 

заміну власним) починає синтезувати вірусні білки та нуклеїнові кислоти. З цих 

компонентів в інфікованих клітинах і відбувається збирання нових вірусних 

часток – віріонів.  
Особливості репродукції вірусів. Геноми вірусів можуть бути представлені як 

молекулами ДНК, так і РНК, які мають різноманітну структуру і форму. 
2. Майже всі віруси з РНК-вмісним геномом здатні подвоюватись незалежно від ДНК 
клітини-хазяїна. 
3. Біосинтез структурних компонентів  одного віріона відбувається в різних відсіках 
клітини хазяїна ( диз’юнктивний біосинтез). 
4. Віруси не мають власних білоксинтезуючих структур, тому для синтезу вірусних 
білків вони використовують рибосоми клітини-хазяїна. 
5. В природі існує не один, а декілька механізмів подвоєння вірусних нуклеїнових 
кислот і шляхів утворення віріонів в заражених клітинах. 

 
 

Репродукція віріонів відбувається  в 3 фази. Окремі фази можуть 
складатись із послідовних стадій або відбуватись паралельними шляхами. 

1 фаза 
Проникнення в 

клітину 

 2 фаза 
Утворення нових 

віріонів 

 3 фаза 
Вихід з клітини 

1.1. Адсорбція на 
клітини 

 2.1. Реплікація 
геному 

 Вихід з 
клітини: 

1.2. Взаємодія з 
мембраною 

 2.1. Біосинтез 
вірусних білків 

 а) шляхом 
«вибуху»; 

1.3.Роздягання 
вірусу 

 2.2. Утворення зрілих 
віріонів 

 б) шляхом 
брунькування 

 Рис. 27 Схема репродукції віріону 
 

На першому етапі відбувається прикріплення віріона до клітинної 
поверхні за допомогою спеціального білка, який зв'язується з клітинним 
рецептором. Кількість таких молекул на ділянках адсорбції клітини-хазяїна 
сягає 3 тисяч, а загальна кількість на  клітину – від 10 до 100 тисяч. 

 
Більшість складних вірусів тварин проникає до клітини за механізмом 

рецепторного ендоцитозу (віропексису). Цей процес відбувається в 
спеціалізованих ділянках плазматичної мембрани, де є спеціальні ямки, покриті 
з боку цитоплазми особливим білком з великою молекулярною масою – 
клатрином. На дні ямки розташовуються специфічні рецептори. Ямки 
забезпечують швидку інвагінацію і утворення покритих клатріном 
внутріклітинних вакуолей (рис.28,29). Напівперіод проникнення речовини 
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всередину клітини за даним механізмом не перевищує 10 хв. з моменту 
адсорбції. Кількість вакуолей, що утворюються за одну хвилину досягає 2 тис. 
Вірусна частинка транспортується у складі вакуолей, рухається в будь-якому 
напрямку і здатна зливатись з клітинними мембранами (рис.30).  

 

                     
 
 

Рис. 28 Утворення клатринової 
ендоцитарної вакуолі при 

віропексисі. 
 

Рис. 29 Проникнення 
складного вірусу в клітину-

хазяїна. 

 
1. Вірус +ЦПМ = ендоцитарна вакуоль  
2. ендоцитарна вакуоль + ЛІЗОСОМА= рецептосома. В рецептосомі за 
рахунок дії лізосомальних гідролітичних ферментів розщеплюються 
вірусні оболонки, вивільнюється  геном („роздягання вірусу”). 
Роздягання починається через 20 хвилин після проникнення вірусу в 
клітину, а через годину вірусоспецифічні ферменти завершаються 
депротеїнізацію геному. 
3. транспорт рецептосоми по клітині. Злиття з мембранами відповідних 
органоїдів. 
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Рис. 30 Взаємодія простих і складних вірусів із хазяїном 
 
 
Другий етап – це розмноження вірусних геномів. На цьому епаті 

паралельно відбуваються декілька процесів: 
 подвоєння (реплікації) генетичного матеріалу, тобто ДНК чи РНК, 

утворення  їх  багаточисельних копій ; 
 біосинтез вірусних білків по і-РНК на рибосомах клітини-

хазяїна; 
 самоорганізація новоутворенних компонентів в зрілі віріони. 
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Табл. 8. Особливості синтезу вірусних білків та реплікації нуклеїнових 
кислот  в залежності від структури геному. 

Односпіральні 
+ та –молекули ДНК доповнюються до двоспіральних 
молекул. Інформаційна РНК та білки синтезуються тільки з  
одної нитки двоспіральної молекули. ДНК- 

віруси 
Двохспіральні 

Адено-, папова-, герпесвіруси синтезують і-РНК в ядрі за 
допомогою ДНК-полімераз хазяїна. 

Покс- та ірідовіруси здійснюють синтез і-РНК в цитоплазмі. 

Односпіральні 
+РНК- геноми 

Пікорна-, корона- та тогавіруси здатні синтезувати мінус-
нитку нуклеїнової кислоти. Потім з неї робляться чисельні 
копії +РНК,  з яких синтезується вірусний білок, а частина з 
них займають місце вірусних геномів. 

Односпіральні -
РНК-геноми 

Ортоміксо-, параміксо-, рабдовіруси мають –РНК. Вони 
синтезують відповідну +РНК, по якій синтезуються вірусні 
білків. Новоутворені одиночні +РНК синтезують –РНК, які і 
увійдуть до нових вірусів. 

РНК-
віруси 

Ретровіруси 

Особливі вірусні ферменти синтезують двоспіральні молекули 
ДНК з РНК. Синтезована ДНК вбудовується в геном хазяїна. В 
певний час клітинні ферменти синтезують по цій ДНК і-РНК 
вірусу, яка і починає синтез білків в рибосомі. 

 
Синтез вірусних білків зазвичай розпочинається після того, як реплікація 

нуклеїнової кислоти розпочалась (рис. 31). 

 
Рис. 31 Схема реплікації вірусних двониткових ДНК  

під час передачі інформації на рибосоми. 
 
 

Інформаційна РНК, синтезована в процесі транскрипції, функціонує 
одночасно на декількох рибосомах (полісоми). Найчастіше їх кількість сягає 5–
20 рибосом. У результаті синтезу структурних білків нагромаджується фонд 
попередників, який слугує джерелом матеріалу, що використовується під час 
збирання капсидів.  
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Рис.31. Cинтез макромолекул під час продуктивної інфекції,  
викликаної ДНК-вмісним вірусом: 

Н - ДНК хазяїна,  Е – ферменти хазяїна,  
V- ДНК вірусу, VР- синтезовані віріони. 

 
 
У процесі реплікації клітинні та вірусні ферменти беруть спільну участь. 

Так, віруси герпесу при транскрипції використовують клітинну РНК-
полімеразу. Клітинні ферменти приймають участь у «роздяганні» вірусів, так 
само вони приєднують вуглеводні фрагменти пепломерів  до  їх синтезованих 
білкових частин, інформація про які міститься в геномі вірусу. Синтез не 
структурних вірусних білків в рибосомі клітини хазяїна також відбувається за 
допомогою клітинних ферментів. 

 Після накопичення у різних відсіках клітини чисельних молекул білків і 
нуклеїнових кислот віріону (диз’юнктивний біосинтез), починається його 
самозбирання або дозрівання. Це – складний і необоротний процес: ані 
нуклеїнова кислота, ані структурні білки, що включені в повний капсид чи його 
частину, знову вже не звільняються в тій самій клітині. Віруси, які 
розмножуються в ядрі клітини,  відривають суперкапсид від ядерної мембрани 
– місця брунькування зрілих капсидів. Потім вони потрапляють до 
ендоплазматичної сітки або апарату Гольджі, звідки в складі цитоплазматичних 
везикул і транспортуються на поверхню клітини. 
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Рис. 32. Схема збирання бактеріофага Т4  

(цифри показують номери генів, задіяних на певних стадіях 
процесу) 
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Вихід віріонів з клітини та її подальше існування залежить від будови вірусу 
(простий чи складний). Перехід простого вірусу до нової клітини завжди 
призводить до миттєвого руйнування попередньої клітини-хазяїна, а перехід 
складного – до поступового її виснаження і загибелі через певний час (рис.33). 
Така картина спостерігається і при розповсюдженні вірусу по зараженій 
тканині, і при виході в оточуюче середовище ( носовий слиз, фекалії тощо). 

 
 

ВИХІД ВІРІОНІВ З КЛІТИНИ 
 

                                                Прості віруси                Складні віруси 
 
 
                                 Вибух                                                      Брунькування 
 
 
        Деструкція клітин і вихид                         Клітина довгий час зберігає                                         
         зрілих віріонівназовні                                 життєздатність. Продукція 
                                                                                  віріонів продовжується доти, 
                                                                               доки  запаси поживних речовин 
                                                                                  клітини-хазяїна не скінчаться 
 

 
Рис.33 Механізми виходу віріонів з клітини-хазяїна. 
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ТЕМА 6: 
”ГЕНЕТИКА ВІРІОНІВ”. 

 
 

НУКЛЕОТИД 

РНК  ДНК 

 

Залишок 
фосфорної 

к-ти 

Рибоза Азотиста 
основа 

 Залишок 
фосфорної 

к-ти 

Дезокси-
рибоза 

Азотиста 
основа 

 
 

Триплет або  Кодон 
 
 

Сукупність триплетів – Ген 
 

Сукупність генів – Генотип вірусу 
 

Від генотипу визначає набір вірусних речовин, його будову, Зміни генотипу внаслідок 
мутацій або рекомбінацій призводять до змін антигенного складу вірусу, перебігу хвороб, 

ефективності вакцинації І Т.П. 
 

Рис. 34  Структурний зв’язок між мономерами    нуклеїнових 
кислот та типами вірусів 

 

 
 

Рис.35  Будова ДНК та зв’язування азотистих основ 
за принципом комплементарності 
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Рис. 36 Структура гемагютиніну та нейрамінідази вірусу 
грипу 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 37 Зміни в структурі пепломерів у вірусів грипу 
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Рис. 38 Варіанти рекомбінацій,  
характерних для вірусу грипу 
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ТЕМА 1   

ВІДБІР  ПАТОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Матеріали, які відбирають від тварин для вірусологічного дослідження, поділяються на прижиттєві (кров, ураження шкіри, носові, 
очні та вагінальні виділення, фекалії, спинномозкова рідина) і посмертні (шматки головного мозку, печінки, селезінки, легенів, нирок, 
трахеї та бронхів, лімфовузли). 
Матеріал відбирають в таких випадках: 
1. виражені клінічні ознаки – хвора або мертва тварина; 
2. клінічні ознаки відсутні, але відомо, що в господарстві хворі і здорові тварини контактували між собою або є випадки 

блискавичного перебігу хвороби – тварина бессимптомно (приховано) хвора або знаходиться в інкубаційному періоді; 
3. тварина вакцинована – перевірка тривалості і напруженості імунітету. 

 
 

Вірус + певна кількість сторонніх 
мікробів 

(бактерії, гриби,  
актиноміцети, мікоплазми) 

Мета дослідника: 
зберегти вірус, не допустити його 

дезактивації,  
знищити сторонні мікроорганізми 

  

 
 
 

Вірусовмісний 
матеріал 

(патологічний або 
клінічний) 

 

Умови відбору  впливають 
 на швидкість розвитку  

сторонніх мікроорганізмів 
(температура середовища, тривалість 

транспортування)  

 

 
КОНСЕРВАЦІЯ 

МАТЕРІАЛУ 

 
Рис. 1 Принципи відбору вірусовмісного матеріалу 
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ТЕМА  2. 

 ОБ'ЄКТИ ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ВІРУСІВ 
 

Під час ідентифікації збудників хвороб обов'язковою стадією роботи з ними є 

культивування інфекційного агента. Розмноження вірусів, як облігатних паразитів, 

проводиться тільки в живих клітинах. 

Накопичення вірусів в тест-об’єктах  
 

Цілісний організм Система клітин 

           Лабораторна тварин клітин Курячий ембріон        Культура клітин 

 
Рис.2  Об’єкти для вирощування вірусів 

 

Лабораторні тварини завжди були стандартними об'єктами для наукових досліджень. 

Ідея про використання курячих ембріонів виникла у 20-тих роках 20 ст. (автор невідомий). 

Табл. 1 Характеристика тест-об’єктів для вирощування вірусів 
Назва тест-об’єкту 

Ознака Лабораторні 
тварини Курячі ембріони Культури клітин 

Генетичний матеріал - 
однорідний 

Інбредні лінії або 
тварини одного помету 

Стандартні Стандартні, нащадки 
однотипних клітин 

Об'єкти - вільні від 
патогенних організмів. 

Спеціальні методи 
перевірки 
незараженості, частина 
тварин виводиться з 
експерименту 

Природна система з 
мінімальною кількістю 
супутніх мікробів 

Отримують тільки в 
стерильних умовах 9 
посуд, середовища, 
обладнання). 

Потреби тест-об'єктів Корм, підстилка, 
клітки,вода, догляд, 
світловий режим та ін. 

Термостат, тепло. 
Волога 

Багато компонентні 
живильні середовища, 
стерилізація 
обладнання 

Не рухаються, не потрібні клітки, не кусають 
експериментатора 

Зручність у роботі Малі за розмірами 
тварини 

В 0,1 мл. алантоїсної 
або амніотичної рідини-
десятки млн. віріонів. 
Загальна к-ть рідини 
12-20 мл. на 1 ембріон. 

Вірус накопичується в 
рідині навколо клітин. 
Зручно відбирати 
вірусовмісний матеріал. 

Придатність для 
розмноження вірусів 

Серед лабораторних 
тварин різних видів 
можна знайти хазяїна 
для віруса. 

Є віруси, нездатні до 
розмноження в 
ембріонах 

Практично всі віруси 
можна накопичувати в 
культурі клітин. 
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Першим з ембріонами почав працювати австралійський імунолог та вірусолог, 

майбутній лауреат Нобелівської премії Бернет. 

Розмноження мікроорганізмів в культурі клітин стало можливим в 40-50-х роках 20 

сторіччя. В 1943 р. Хуанг та в 1949 р. Ендерс відкрили цитопатичний ефект (здатність різних 

вірусів специфічним способом пошкоджувати клітини). В 1952 році Фогт та Дульбекко 

запропонували методику трипсинізації тканин для отримання одношарових культур. 

Вирощування культур клітин певної мірою замінило культивування вищезазначених патогенів 

в організмах лабораторних тварин. 

Робота з кожним із зазначених об'єктів передбачає створення і оснащення відповідної 

лабораторії або лабораторій. Вибір тварини того чи іншого виду або віку залежить від виду 

мікроорганізму, який треба культивувати. 
 

Таблиця 2. Характеристика лабораторних тварин для 
вірусологічних досліджень 

Назва Породи Вік Вага 
тварини    

Білі Альбіноси сірої домашньої миші, інбредні Дорослі і 12-18 г 
миші Лінії новонароджені  
Щури Альбіноси сірого щура, інбредні лінії Дорослі, зрідка 

новонароджені 
 

Хом'яки Сірійський золотий хом’як   
Морські Гладкошерсті  250 г 
свинки    
Кролі Чистопородні  2 кг 
Кури 1. італійська куропаточна, леггорн (щеплення); Молодняк, вік - до  

 
 

2.родлендер, віандотт та суссекс (ембріони або 
донори): 
3. світла брама (донори). 

12 тижнів  

Собаки Безпородні, гладкий волосяний покрив, спокійний 
характер, найкраще - тварини з одного помету 

Середня величина  

Мавпи Індійські макаки-резуси (для країн з помірним 
кліматом), філіппінські макаки, африканські 
мартишки 

  

Умови утримання лабораторних тварин. Лабораторних тварин утримують при 

температурі 20-22°С, вологості повітря на рівні 60%. Для контролю цих параметрів у віварії 

обов'язково необхідно мати термометри та гігрометри. 
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Рис.3  Віварій для утримання 
гризунів:  
а – принцип організації 
віварію; 
 б –  вигляд клітин з 
тваринами 

 

 

Місце утримання тварин. Для утримання тварин використовують дерев'янні, 

пластикові та металеві клітки, клітки з кам'яної кладки, скляні банки (для гризунів). В клітках 

мишей, щурів, хом'яків утримують в напівтемряві, Інших - при денному світлі. Для підстилки 

найкраще використовувати крупну та мілку стружку, крупну тирсу, солому, пісок (кури), для 

побудови гнізд - мілку стружку та сіно. Недоцільно використовувати матеріали, які 

створюють високий рівень запилення. Всі підстилочні матеріали перед використанням 30 

хвилин обробляють при 100°С. 

Утримання тварин після зараження збудниками хвороб. Тварин потрібно ізолювати 

від всіх незаражених тварин. Якщо на тваринах випробується дія збудників різних хвороб, всі 

вони повинні утримуватись ізольовано (різні кімнати або різні будівлі).

а 

б 
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ТЕМА  3 

 СХЕМИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ХВОРОБ 
ВІРУСНОЇ ЕТІОЛОГІЇ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4 Схема лабораторної діагностики  
при ідентифікації вірусу сказу 

Патологічний матеріал (головний та 
спинний мозок, підщелепні слинні залози) 

Мікроскопія 
Підготовка патологічного 

матеріалу 

Люмінесцентна 
(РІФ) 

Світлова 

Біопроба (зараження 
вірусовмісною 

суспензією білих 
мишенят) 

РДП 

Патологічний 
розтин 

Світлова 
мікроскопія 

РІФ РДП 
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ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА СКАЗУ 

1. Загальна характеристика вірусу. 
2. Загальна характеристика хвороби. Епізоотична ситуація в Україні. 
3. Відбір патологічного матеріалу при підозрі на сказ. Підготовка патологічного 
матеріалу до лабораторного дослідження. 
4. Схема лабораторної діагностики при ідентифікації вірусу сказу. 
5. Характеристика окремих стадій лабораторної діагностики: 

 методика постановки реакції імунофлуоресценції; 
 методика проведення світлової мікроскопії; 
 методика проведення біопроби (стандартний варіант та його модифікації). 

 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІРУСУ 

Поширений у всьому світі. Належить до родини рабдовірусів, рід - Lyssavirus. РНК-
вмісний оболонковий вірус із спіральним типом симетрії. Має форму стерженя з обрубаним 
кінцем. Відомо 4 серотипи вірусу сказу, близьких в імунобіологічному відношенні. 

Фізичні фактори діють таким чином: низька температура консервує вірус, підвищені 
(більше 60°С) - вбивають за 5-10 хв. сонячне світло - за 5-7 діб. Окремі дезинфектанти 
вбивають за 5-10 хв. (карболова кислота, формалін. 5% соляна кислота). Стійкий до гниття, в 
такому матеріалі гине лише через 1 5 днів. 

 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРОБИ 

Сказ - гостра інфекційна хвороба, яка характеризується ураженням центральної 
нервової системи і закінчується летально. Вірус вражає нервову систему теплокровних тварин. 
Збудника інфекції передають собаки, кішки, дикі тварини, певні види кажанів. 

Середній інкубаційний період хвороби триває 1 -3 тижня, але в деяких випадках -може 
продовжуватись декілька місяців (до року). Тривалість інкубаційного періоду визначається 
місцем та силою укусу, кількістю та вірулентністю вірусу, який потрапив до рани, 
резистентністю покусаної тварини. За 10  днів до появи клінічних ознак захворювання у 
тварин слюна містить вірус. 

Джерело інфекцій - хворі тварини, які передають вірус під час укусу. Хижаки можуть 
заражатись після поїдання головного та спинного мозку трупів хворих тварин. 

Клінічними ознаками хвороби є збуджений стан, порушення зору, підвищення 
чутливості до світла, звуків. Агресивність, слинотеча. Може спостерігатись і атиповий 
(паралітичний) розвиток хвороби (особливо у ВРХ). Патанатомічні зміни в органах - не 
специфічні. У собак в шлунку можуть зустрічатись інородні предмети. 

 
У більшості областей України епізоотична ситуація цього зооантропонозу залишається 

надзвичайно складною. Спостерігається тенденція до збільшення захворювання на сказ серед 
котів, собак, лисиць та великої рогатої худоби. Питома вага у загальній кількості 
зареєстрованих випадків сказу в 1999 році становила серед котів 21 %. собак - 16,7%. лисиць - 
30,3%, ВРХ - 27,6%. В більшості областей основним джерелом інфекції є червона лисиця, к-ть 
хворих на сказ лисиць збільшилась в Україні в 2 рази. 

 
ВІДБІР ПАТОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ПРИ ПІДОЗРІ НА СКАЗ 
Розтин підозрюваних на сказ тварин в польових умовах не проводиться. 
Всі роботи з патматеріалом та хворими тваринами проводять в засобах захисту (халати 

з нарукавниками, гумові рукавички, резинові чоботи, захисна маска або окуляри). 
В лабораторію направляють:  

 трупи дрібних тварин (оброблені інсектицидами), 
 від середніх та великих тварин - голову з двома шийними хребцями. 

Патматеріал такого виду повинен бути упакований в пластикові мішки, потім - в 
ящики, заповнені вологопоглинаючим матеріалом, просоченим дезинфектантом (карболка, 
формалін). 
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Зразки нервової тканини розтирають із стерильним піском. Додають фізрозчин,  

відстоюють 30-40 хв. Потім відбирають рідину над осадом і додають до неї 500 ОД 
антибіотика. Витримують при 20 °С 30-40 хв. 

 
 

Патологічний матеріал 
(головний та спинний мозок, підщелепні слинні залози) 

 
 

 
 
Мікроскопія                                          Підготовка патматеріалу                                       

 
 
 

                                            Біопроба                                       РДП 
Зараження віросовмісною суспензією білих мишат 

 
РІФ 

 
Світлова 

 
Патрозтин 

 
 
 

                 Світлова   РІФ  РДП   
        мікроскопія 

 
 

 Рис. 5 Характеристика окремих стадій лабораторної діагностики 
 
Для РІФ не використовуються тканини з ознаками гниття або законсервовані 

гліцеріном. формаліном, спиртом. Реакція може виявитись позитивною і у здорових тварин. 
Яких впродовж 3-х місяців до відбору було провакциновано проти сказу. 

 
Відбитки з різних відділів головного мозку Контроль 

(2 шт. з кожного відділу) (відбитки з головного мозку здорової білої 
миші) 

 
Висушування у повітрі. Фіксація мазка етанолом при -15 °С впродовж 4-12 год. 

Знову - висушування на повітрі. 
 

Обробка мазків флуоресцентним гама-глобуліном. Витримування мазків у вологій камері при 37 
°С 25-30 хв. Потім - промивання фізіологічним розчином з рН=7,4 та дистильованою водою. 

Висушування у повітрі. 
 

Мікроскопія з імерсійним маслом (люмінесцентний мікроскоп). 
 

Рис.6  Схема проведення люмінесцентної мікроскопії 
для зразка патологічного матеріалу 
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Внаслідок взаємодії вірусних антигенів з антитілами глобулінами в нейронах та в 

неклітинному просторі видно гранули жовто-зеленого кольору. В контролі - рівномірне тускле 
сіро-зелене забарвлення. 

 
 

Відбитки з різних відділів головного мозку Контроль 
(2 шт. з кожного відділу) (відбитки з головного мозку здорової білої 

миші) 
 
 
 

На свіжий препарат наносять суміш 1% фуксину та 1% метиленової сині (1:2) на 10-30 с. Фарбу 
змивають фосфатним буфером ( рН= 7,0 - 7,4). Висушують у темряві при 20 °С (вертикальне 
положення скла). 

 
 

Мікроскопія з імерсійним маслом. 
 

Рис.7  Методика проведення світлової мікроскопії 
 

В цитоплазмі та в неклітинному просторі видно овальні або продовгуваті тільця  
(тільця Бабеша-Негрі) рожево-червоного кольору. В контролі - відсутні. 

 
Біопробу ставлять, якщо при проведенні попередніх стадій діагностики (РІФ, світлова 

мікроскопія, РДП) отримали негативні або сумнівні результати. Результати біопроби 
співпадають з 65-85% даних світлової мікроскопії, 45-70% даних РДП та 99-100% даних РІФ. 

 
Для біопроби відбирають білих мишей вагою 20 г. Всі миші розбиваються на 2 групи. 

Стандартний варіант (10-12 
мишенят) 

Модифікація 1 (20-30 
мишенят) 

Модифікація 2 (15-20 мишенят) 

Мишей розбивають на 2 групи з однаковою кількістю 
тварин. 

Мишей розбивають на 3 
групи з однаковою кількістю 

тварин.. 
Одній групі мишей вводять 0,03 мл. патматеріалу інтрацеребрально, другій – 0,1-0,2 мл. - 

підшкірно (ніс, верхня губа). 
- - Мишам третьої групи вводять 

матеріал, якій 10 хв., при 37°С 
витримували із сироваткою проти 
сказу. 

Мишей кожної групи поміщають в акваріуми або скляні банки. Клінічні ознаки хвороби 
спостерігаються на 7-10 день ( порушення координації, горбата спина, параліч кінцівок, загибель). 

Загальний термін спостереження - 30 діб. 
З 7-го дня спостереження у 

загиблих тварин досліджують 
головний мозок. 

3 3-го дня спостереження 
забивають по 1 тварині з 

кожної групи і досліджують 
головний мозок. 

3 7-го дня спостереження у 
загиблих тварин 1-ї та 2-ї груп 
досліджують головний мозок.  

Тварини 3-ї групи залишаються 
здоровими. 

Патматеріал від лабораторних тварин досліджують в реакціях імунофлуоресценції (РІФ) 
та дифузної преципітації (РДП). 

 
Рис.8 Методика проведення біопроби 
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Рис.9 Схема лабораторної діагностики  
при ідентифікації вірусу ящуру 

Патологічний матеріал 

Стінки і вміст афт 
Сироватка крові 

Суспензія 

РНГА (еритроцити 
+АГ), РІФ, РН, РДП 

Біопроба 
(мишенят, морські 

свинки, в разі 
потреби – ВРХ, 

поросята). Миші 
гинуть через 5-7 
діб, у морських 
свинок-ящурні 
ураження-афти 

Зараження 
первинних або 

постійних культур 
клітин 

Цитопатичні зміни 
через 1-3 дні після 

зараження 

РЗК та ін. 

Патологічний 
матеріал 
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ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ЯЩУРУ 

1. Загальна характеристика вірусу. 
2. Загальна характеристика хвороби. 
3. Відбір патологічного матеріалу при підозрі на ящур. 
4. Схема лабораторної діагностики при ідентифікації вірусу ящуру. 
5. Характеристика окремих стадій лабораторної діагностики: 

загальна характеристика вірусу. 

Вірус ящуру належить до родини пікорнавіруси, роду - афтовіруси. Безоболонковий, РНК-
вмісний. віріони мають кубічну симетрію. 

В наш час відомо 7 антигенних типів віруса ящуу. Більшисть з них мають ще підтипи 
(варіанти): 

 А (32 варіанти)    •  Сат-2 (3 варіанти) 
 0(11 варіантів)    •  Сат-3 (4 варіанти) 
 С (5 варіантів)    •  Азія-1 (2 варіанти) 
 Сат-1 (7 варіантів) 

Висушування та сонячне випромінювання погано знищують вірус. В природних рідких 
або напіврідких субстратах ( гній, стічні води) він зберігається впродовж 40-100 діб. Такі 
хімічні речовини як ефір, хлороформ, ацетон, спирт, хлорне вапно, креолін на вірус не діють, 
найкращими дезинфектантами є 2-3% розчини NаОН та 1 % розчин формальдегіду. 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРОБИ 
Ящур - висококонтагіозна, з гострим перебігом хвороба свійських та диких 

парнокопитних. Характеризується пропасницею, везикулярним ураженням слизових оболонок 
ротової порожнини (ВРХ), шкіри вінчика і вимені (ВРХ. вівці, кози, свині). Має місце 
слинотеча, кульгавість. У молодих тварин афти відсутні, спостерігається ураженням міокарда 
(тигрове серце) і скелетної мускулатури, запалення кишечника. 

У дорослих тварин хвороба протікає доброякісно, але молодняк (телята, поросята) гине в 
20-80% випадків. Реконвалесценти мають виражений імунітет тільки проти гомологічного 
вірусу. 

Основне джерело інфекції - це тварини в гострій стадії хвороби. Вони виділяють 
збудника зі слиною, лімфою із лопнувших афт, молоком, сечею і каловими масами. В період 
виражених клінічних ознак найбільша кількість вірусу міститься в епітелії і рідині везикул. 

Близько 50% реконвалесцентів виділяють вірус впродовж 6-8 місяців (максимальний 
строк - до 2 років). Переносниками інфекції можуть бути і не сприйнятливі до ящуру тварини, 
такі, як собаки, коти, коні, а інколи і кури, качки, гуси. 

 
ВІДБІР ПАТАЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ПРИ ПІДОЗРІ НА ЯЩУР 

Від хворих тварин у лабораторію відправляють 5 г вмісту та стінок афт (2-3 хворі 
тварини). У ВРХ проби відбирають на язиці, у свиней - на п’ятачку. При відсутності афт 
беруть кров в момент температурної реакції. 
З трупів молодняка - лімфовузли голови, підшлункову залозу, мускул серця. 

При підозрі на ящур відбирають 5-10 зразків крові в кожній віковій групі (по 5 мл. від 
кожної тварини, у дорослих тварин і у молодняка). 
Для відбору патологічного матеріалу ветеринарний лікар повинен мати: 

 комплект спецодягу (маска і гумові чоботи - обов'язково; 
 стерильні пінцети, ножиці, серветки, скляні флакони з товстого скла, пробки; лейкопластир; 
 охолоджуючу рідину; 

 консервуючий розчин - 50% стерильний гліцерин у фізрозчині; 
 дезрозчини - 2% NaОН або 1 % розчин оцтової кислоти. 
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Після відбору патологічного матеріалу ветеринарний лікар занурює інструменти в 

дезрозчин. Таким же дезрозчином обтираються флакони з патологічним матеріалом та термос. 
Потім на місці відбору зразків рукавички та маска також занурюються в дезрозчин. Вихід на 
вулицю - тільки після проходження санпропускника, в якому приймають душ та змінюють 
одяг. 

 
Ящур легко діагностується по клінічних ознаках, але відповідну вакцину (для 

профілактики захворювання) можна використати тільки після визначення типу вірусу. Тому 
патологічний матеріал обов’язково аналізується в лабораторії. 

Для проведення аналізів виділяють окремі приміщення, де є всі необхідні реактиви та 
обладнання. При роботі з вірусом для працюючи обов’язковою вимогою є зміна одягу, 
наявність гумових чобіт та маски. 

Витрати матеріалу враховуються до 1 мг. До дослідження і в період його проведення 
патологічний матеріал зберігається в замкненому та опечатаному холодильнику. 
Після дослідження складається акт на знищення всіх контамінованих ("забруднених") вірусом 
матеріалів. 
 
 

1 варіант 2вариант 
 

Хворі тварини Підозра на хворобу або вірусоносійство 
 

Підготовка паталогічного матеріалу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.10 Варіанти лабораторної діагностики вірусу ящуру 

При малій кількості 
матеріалу: 

Розмноження в 
культурі тварин або 

в організмі 
лабораторних 
тварин (миші-

підшкірно в спину 
0,1-0,2 мл., дорослі 
морські свинки-в 

кінцівки 0,2-0,5 мл. 
вірусної суспензії) 

Реакція зв’язування 
комплементу (РЗК) 

Непряма реакція імунофлуорисценції 
(РІФ) 
Реакція радіальної імунодифузії (РРІД) 

Через 5-7 діб миші гинуть, у 
морських свинок-афти на 
кінцівках. 
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Рис. 11 Схема лабораторної діагностики  
при ідентифікації вірусу хвороби Тешена 

 
 

Патологічний матеріал (фекалії, 
змиви з прямої кишки, головний і 

спинний мозок, кров) 

РІФ Підготовка РН, РДП, з 
парних 

сироваток 
крові, ІФА 

ІФА 

Первинні культури 
клітин нирок поросят, 

перещеплювані культури 

ЦПД на 3-5 добу 

РН, РІФ, РЗК, РДП, ІФА 

При 
необхідності 

Біопроба на 
поросятах 2-4 міс. 

Клінічні 
ознаки на 3-15 

добу 

Гістологічні 
дослідження 
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Рис.12  Схема лабораторної діагностики  
при ідентифікації вірусу лейкозу 

Патологічний матеріал 

Мазки свіжої або 
стабілізованої 

крові 

Шматки 
селезінки, 

лімфовузлів, 
печінки, нирок, 

легень та ін. 

Сироватка крові 

Гематологічні 
дослідження 

(кількість 
лейкоцитів) 

Патогістологічне 
дослідження 

Серологічне 
дослідження 
РДП (РІД) 
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Рис.13 Схема лабораторної діагностики при ідентифікації вірусу 
інфекційної анемії коней 

 
 

Патологічний матеріал 

Прижиттєвий 
пат.матеріал Посмертний пат.матеріал 

(трупи, легені, серце, селезінка, нирки) 

Сироватка 
крові 

Ретроспектив
на 

діагностика 
РДП, РЗК, 
РЗГА, РІФ, 

ELISA 

Кров Шматки-відбитки  

Гематологія 
Виявляємо 
гемоглобін, 
еритроцити, 
лейкоцити, 
швидкість 
осідання 

еритроцитів, 
виводимо 

лейкоцитарну 
формулу 

Гістологія 
Біопроба 
На двох 6-12 
міс. лошатах 
(внутрішньо

венне 
зараження) 

Клінічні ознаки 
проячвляються на 
протязі 2-4 тижні 

РДП Гематологія 
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Рис.14 Схема лабораторної діагностики  
при ідентифікації вірусу ньюкаслської хвороби 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патологічн 
 

ий матеріал 

Шматки 
органів 

Сироватка 
крові 

Мазки-
відбитки 

Вірусна 
суспензія 

РЗГА, РН, РНГА, 
РДП, ELISA-

метод (виявлення 
специфічних АТ) 

РІФ Біопроба на 
неімунних 
курчатах 

Клінічні ознаки 

Патологічний 
матеріал 

(головний мозок, 
селезінка) 

Вірусологічні 
дослідження 

(РЗГА, РН, РІФ) 

Курячі ембріони 
9-11 днів 

РГА з курячими 
еритроцитами, 

РІФ 
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СХЕМИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСНИХ ХВОРОБ ТВАРИН 
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утримуватись ізольовано (різні кімнати або різні будівлі).
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  Рис. 10   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- флуоресціюючий комплекс 
антиген-антитіло-антивидове тіло; 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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Рис. 8  Схема РДП для титрування (а) та ідентифікації (б) вірусу: 
С1-С11- дослідні сироватки; А1-А11-дослідні антигени; СС-спецефічна сироватка; СН- нормальна сироватка; АС-
спецефічний антиген;АН-нормальний антиген; 1:2…1:64-розведення дослідної сироватки.
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Рис. 9   Схема РДП для виявлення антитіл

в 
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Результат: затримка гемолізу      Результат: Гемоліз 

Рис. 7   Схема РЗК (Я.Є.Коляков, 1986)
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Рис. 6  Схема РНГА: 

1- еритроцитний антиген (еритроцити з адсорбованим антигеном); 
2- антитіла; 
3- аглютинація еритроцитарного антигену 
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Молекулярні методи дослідження 
 

До таких методів, які широко використовуються у вірусологічних лабораторіях, 
належать різні варіанти імуноферментного аналізу (ІФА) та ланцюгова полімеразна 
реакція (ПЦР). 

 

Імуноферментний аналіз 
 

Методами ІФА вивчають антигенний склад мікроорганізмів, особливості будови 
антитіл різних класів, діагностують наявність в рідинах макроорганізму патогенних 
агентів (мікроби, віруси), пухлинних клітин, залишків лікарських препаратів. 

Перший варіант ІФА було розроблено Енгвалдом та Перлманом в 1972 році. Зараз 
існують методики, що дозволяють проводити даний вид аналізу в гетерогенній системі 
(тверда фаза - розчин) та в гомогенній системі (розчин-розчин). Але всі методи 
імуноферментного аналізу відомі як ЕLISА (Еnzуmе linked immunoadrsorbrnt) ЕМІ та ЕМІТ. 
ELISA та ЕМІ - це методи гетерогенного твердофазного аналізу, а ЕМІТ - гомогенного 
імуноферментного аналізу. В залежності від типу антигену в методі ELISA  його 
поділяють на бакто-ELISA (віруси, прокаріоти) та СЕLISА (еукаріоти) 
 

 

 

В   зв'язку   АТ-АГ   немає   
нічого особливого 
АТіло -------------------АГен 

Реакції аглютинації, реакції 
преципітації тощо 

До  АТ  можна додати речовину-
барвник, після чого таке помічене 
АТ також зв'язується з АГ 
Флуоресц. барвник—АТ --- АГ 

Принцип реакції 
імунофлуоресценції 

Антитіла   можна   навантажити   
на еритроцит, і в такому вигляді 
вони також здатні реагувати з АГ 
Обробл. еритроцит —АТ -- АГ 

Принцип реакції затримки 
гемаглютинації 

До    антитіла    можна    
під'єднати певний фермент. Потім 
до суміші додається речовина, з 
якою фермент реагує.   Ф   
розщеплює   речовину, продукти     
розщеплення      мають 
специфічне забарвлення. 
Фермент —АТ --------------АГ 

Принцип імуноферментного 
аналізу 
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Твердофазний імуноферментний аналіз 
Етапи 

методики 
Реагенти 

АГ (віруси в 
суспензії) 
зв'язується з 
твердою фазою 

ТФ    -    полістирен,    поліпропілен,    гелі    декстрана,    ага рози, 
поліакриламіда. целюлозу, нітроцелюлозу, нейлон. Тверда фаза має 
вигляд гелей, кульок, дисків, титраційних панелей. Практично всі 
методики ІФА виконуються на полівінілових або полістиренових 96-
луночних панелях.  Вони вкриті спеціальними реагентами, які 
покращують прикріплення (адсорбцію) антигенів. Такими   спеціальними   
реагентами   є   цианбромід,   полі-лізин, глутаровий альдегід. Обробка 
проводиться при кімнатній температурі впродовж 1 години. 
Потім лунки промивають і вносять в них суспензію АГ (хромосоми, 
віруси,  бактерії,  клітини  еукаріот).  АГ  інкубують  45  хв.  потім 
фіксують) 0,1-0,25% глутаровим альдегідом 3-5 хв. 

Блокування 
вільних місць на 
поверхні ТФ 

На твердій фазі білкові молекули краще адсорбуються при низьких 
концентраціях в буферних розчинах та фізіологічних значеннях рН (7.2- 
7.4). Тому в лунки панелей вносять такі концентрації АГ: 1-10 мкг /мл 
(білки). 500мкг/мл. (поліцукри). 5*103-5*104 клітин/мл. Після проведення 
1 стадії аналізу здійснюють промивання. На поверхні панелей 
залишаються вільні місця, до яких можуть прикріплюватись будь-які 
молекули на наступних стадіях аналізу. 
Тому їх блокують 0.2-0.%% розчинами желатини. 1-5% сироваткою, 1% 
бич'їм у-глобуліном та ін. розчинами. 

Реагенти, отримані шляхом адсорбції можна зберігати тижні або місяці при 4°С. Для 
попередження десорбції додатково вносять 0,02% азид натрію. 
Взаємодія 
адсорбованого 
АГ з АТ1 

До антигену додається специфічне антитіло. Інкубація здійснюється при 
4°С впродовж 12-14 годин або при кімнатній температурі 2 години. Після 
інкубації незв'язані молекули відмивають. 

До системи ТФ-
АГ-АТ1 додають 
АТ2, зв'язані з 
ферментом 

АТ2 здатні зв'язуватись з певними ділянками (епітопами) АТ1. Тобто 
вони  є  антиантитілами,  так як  сприймають ділянки  молекули 
імуноглобуліна як антигени. 
До АТ2 за допомогою досить складної методики приєднано фермент 
(каталаза,   уреаза,   амілаза,   лізоцим,   пероксидаза   хріну,   лужна 
фосфатаза тощо) Етап кон’югації досить складний, тому виконується 
різними методами на спеціалізованих підприємствах. Знову проводиться 
інкубація (при кімнатній температурі 1.5 -2 години) та відмивка 
нереагуючих молекул. 

До системи ТФ-
АГ-АТ1 -АТ2- 
Ф додають 
певний субстрат 
та речовину-
індикатор 

В   таких   умовах   фермент   розщеплює   субстрат.   Індикаторними 
речовинами можуть бути хромогени, пірогалол, 2- або 4-нітрофеноли 
тощо. 
Вибір   субстрату   визначається   специфічністю      ферменту,   вибір 
індикатору - залежить від різних обставин, в тому числі і від типу твердої 
фази (пластикові панелі або нітроцелюлозні мембрани). 

Облік результатів реакції проводять за допомогою спектрофотометру. Саме цей прилад 
фіксує зміну забарвлення на фінальній стадії аналізу. 
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Рис.11   Схема твердо фазного ІФА:ELISA-метод(сандвіч 
метод, або метод подвійних антитіл; В.М.Сюрін та ін., 1986): 
1-адсорбція антитіл; 2-внесення дослідного антигену; 3-внесення мічених 
ферментом антитіл; 4-додавання субстрату та утворення кольорового 
продукту ферментативної реакції.
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2. Ферменти та їх субстрати, які найчастіше 

використовуються в ІФА 

Фермент Субстрат Джерело 
отримання 

Молекулярна 
маса 

Твердофазний ІФА 

Ацетилхолінестераза Ацетилхолін Electrophorus 
electricus 250000 

Проксидаза 

Н2О2, 5-
аміносаліцилова 

кислота, бензидин, 
О-діанізидин 

Хрін 40000 

Лужна фосфатаза Р-
нітрофенілфосфат 

E. coli, слизова 
кишечника 

телят 
100000 

Глюкозоамілаза Декстрин Rhizopus 
nivens 90000 

В-галактозидаза О-нітрофенол E. coli 51800 

Глюкозооксидаза Глюкоза, О2 Гриби 
Aspergillius 150000 

Гомогенний ІФА 
Глюкозо-6-

фосфодегідрогеназа 
НАДФ, глюкозо-6-

фосфат 
Leuconostos 

mesenteroides 102000 

Лактодегідрогеназа НАД, малат Мітохондрії 
серця поросят 70000 

Лізоцим Клітинна стінка Яєчний білок 14000 
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2. Рекомендації Міжнародного епізоотичного бюро 

щодо застосування ІФА 
Хвороби Рекомендовані тести Альтернативні тести 

Ящур +  
Везикулярний стоматит +  
Везикулярна хвороба свиней  + 
Чума ВРХ +  
Чума ДРХ  + 
Контагіозна плевропневмонія 
ВРХ  + 

Лихоманка долини Ріфт  + 
Блутанг +  
Африканська хвороба коней +  
Африканська чума свиней +  
Класична чума свиней +  
Хвороба Ауєскі +  
Сказ  + 
Паратуберкульоз  + 
Трихінельоз  + 
Бруцельоз ВРХ +  
Ензоотичний лейкоз ВРХ +  
Інфекційний ринотрахеїт ВРХ 
– інфекційний 
пустульознийвульвовагініт 

+  

Бабезіоз ВРХ  + 
Епідедерміт баранів  + 
Інфекційна анемія коней  + 
Бруцельоз свиней +  
Трансмісивний гастроентерит  + 
Репродуктивний та 
респіраторний синдром свиней +  

Хвороба Гамборо/Інфекційна 
бур сальна хвороба  + 

Інфекційний бронхіт птахів  + 
Інфекційний ларинготрахеїт 
птахів  + 

ВІРУС 
виділення від тварин 

 

ПАТОГЕННИЙ АВІРУЛЕНТНИЙ 
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(віспа птахів, чума собак, хвороба 

Марека, хвороба Ауески свиней) 

 

ВИРОЩУВАННЯ 

 

Культури клітин Курячі ембріони 

(ньюкаслська 

хвороба) 

Кролі 

(чума свиней) 

 

ВІРУЛЕНТНІ ВІРУСИ ОБРОБЛЯЮТЬ 

ХІМІЧНИМИ МУТАГЕНАМИ 

(етилені мін, пропіолактон, формалін, формальдегід) 

Висушені або 
ліофілізовані 
клітинні 
культури + 
вірус 
(герпес птахів, 
ринопневмонія) 

Ліофілізована 
без клітинна 
рідина з 
вірусом (ящур, 
сказ, хвор. 
Ауески, 
парагрип ВРХ, 
чума свиней) 

Ліофілізовані 
очищені 
препарати, 
цілісні вібріони 
або їх 
конгломерати 
(ящур) 
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ЕТАПИ СТВОРЕНЯ ВАКЦИНИ 

 

ВІРУСНІ ВАКЦИНИ 
 

Субодиничні або молекулярні вакцини 
 

1 покоління Живі=ослаблені=атенуйовані Корпускулярні вакцини, 
цілісні клітини збудників 

2 покоління Хімічні вакцини, анатоксини Окремі фракції збудників 
або їх метаболіти 

3 покоління 

Векторна. 
Генно-інженерна. 

Делеційна 
(маркерна) 

Прокапсидна 

Рекомбінантні вакцини. 
Препарати, створені 

методами генної інженерії, 
мікроорганізми з 

додатковими 
нетрадиційними генами 

4 покоління 
Синтетичні 

пептидні 
Плазмідні ДНК-вакцини 

Окремі речовини збудника 
або їх генетичні 

попередники, молекулярні 
«мішені» для імунної 
системи тварини або 

людини 

Спліт-вакцини Синтетичні 
вакцини 

Генно-інженерні 
вакцини 

Накопичення вірусу, 
виділення та 
очистка його 

окремих речовин 

Хімічний синтез 
вірусних антигенів 

1. Мікробний синтез 
вірусних антигенів 
2. Рекомбінантні 
вакцини 

Глікопротеїни 
суперкапсиду 
(пепломери) 

Антигенна 
детермінанта 

білків вірусних 
оболонок 

1. Вірусні гени додають до 
геному мікробів (E.coli, 
Bac. subtilis) для продукції 
вірусних білків. 
2. Введення до геному 
поксвірусів + генів (білкі-
антигени вірусів інших 
родин) 
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Традиційні вірусологічні ад’юванти 
 
 

Концентрація вірусних антигенів 
в місці введення, повільне вивільнення 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

Гідроксид 
алюмінію 

Ліпідні 
везикули 

(ліпосоми) 

Масляний 
ад’ювант 
Фрейндта 

Адсобція і 
утримання 

вірусних 
білків 

Вбудовування 
вірусних 
білків в 

ліпосому 

Зв’язування 
вірусних 

антигенів в 
системі 
масло-

емульгатор 
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