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Видатному вірусологу,
нашому вчителю, наставнику і другу
професору Валерію Петровичу ПОЛІЩУКУ
присвячується
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АЗТ – азидотимідин
АТ – антитіло
АТФ – аденозинтрифосфат
ВБТ – вірус бронзовості томату
ВГВ – вірус гепатипу В
ВЕБ – вірус Епштейна – Барр
ВЗКМО – вірус зеленої крапчастої мозаїки огірка
ВІЛ – вірус імунодефіциту людини
ВМЛ – вірус мозаїки люцерни
ВОМ – вірус огіркової мозаїки
ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я
ВПГ-1 (HSV-1) – вірус простого герпесу 1 типу
ВПЛ – вірус папіломи людини
ВРХ – велика рогата худоба
ВТМ – вірус тютюнової мозаїки
ГК – гепатокарцинома
ГРВЗ – гострі респіраторні вірусні захворювання
ГРВІ – гострі респіраторні вірусні інфекції
ГЦК – гепатоцелюлярна карцинома
ДІЧ – дефектні інтерферуючі частинки
длДНК – дволанцюгова ДНК
ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота
ЕД – ефективна доза
ЕМ – електронний мікроскоп
ЗТ – зворотна транскриптаза
ІД – інгібуюча доза
ІК – імунний комплекс
ІС – індекс селективності
ІФА – імуноферментний аналіз
ІФН – інтерферон
ЛХМ – вірус лімфоцитарного хоріоменінгіту мишей
МІК – мінімальна інгібуюча концентрація
МКБ – Міжнародна класифікація хвороб
мРНК – матрична рибонуклеїнова кислота
МС – множинний склероз
НІЗТ – нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази

тр

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
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НК – натуральні кілери
НК – нуклеїнова кислота
ННІЗТ – ненуклезидні інгібітори зворотної транскриптази
олДНК – одноланцюгова ДНК
ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція
РА – ревматоїдний артрит
РНК – рибонуклеїнова кислота
СНІД – синдром набутого імунодефіциту
СНП – секвенування нового покоління
СЧВ – системний червоний вовчак
ТЕМ – трансмісійний електронний мікроскоп
тРНК – транспортна рибонуклеїнова кислота
УФ – ультрафіолетове випромінювання
ХВК – Х-вірус картоплі
ХГС – хронічний гепатит С
ХТІ – хіміотерапевтичний індекс
ЦМВ – цитомегаловірус
ЦНС – центральна нервова система
ЦТЛ – цитотоксичний Т-лімфоцит
ШКТ – шлунково-кишковий тракт
ЯМР – ядерний магнітний резонанс
aaRS (the human alanyl-tRNA synthetase) – аміноацил тРНК синтетаза
CD (cytotoxic dose) – цитотоксична доза
CRISPR/Cas (clustered regularly interspaced short palindromic repeats
/CRISPR-associated) – короткі паліндромні повтори, регулярно розташовані групами
GMO (Genetically modified organism) – генетично модифікований організм
НА (hemagglutinin) – гемаглютиніни
НВсАg (hepatitis B virus core antigen) – коровий антиген
HВsAg ( hepatitis B virus surface antigen) – поверхневий антиген
HCV (Hepatitis C virus ) – вірус гепатиту C
ІСЕМ (immuno-sorbent electron microscopy) – імуносорбентна електронна
мікроскопія
ICTV (International Committee on Taxonomy of Virus) – Міжнародний комітет
із таксономії вірусів
NS (non-structural protein) – неструктурний білок
SV40 (Simian virus 40) – вірус мавп SV40
VPg (viral protein genome-linked) – вірусоспецифічний термінальний низькомолекулярний білок
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ПЕРЕДМОВА

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

Віруси – неклітинні форми життя, що складаються з геному, захищеного
білковим капсидом, і здатні інфікувати та реплікуватись у клітинах усіх відомих організмів.
Упродовж майже століття розвиток вірусології був зосереджений на ві-

русах як інфекційних агентах, що спричиняють захворювання людини, домашніх тварин та сільськогосподарських культур. Однак новітні досягнення
в дослідженні метагеномних послідовностей, зокрема зі зразків навколишнього середовища, показали: у біосфері віруси переважають усі клітинні
форми життя разом за кількістю і, що найважливіше, за генетичним різноманіттям. У більшості середовищ кількість вірусних частинок перевищує
кількість клітин у 10–100 разів. Глобально, у кожний конкретний момент
існує щонайменше 1031 вірусних частинок. Загальна біомаса карбону морських вірусів становить близько 200 млн т, що дорівнює біомасі карбону у
75 млн синіх китів. Якщо скласти всі віруси в одну лінію, то вона простягатиметься далі, ніж 60 найближчих галактик. Окрім величезної кількості вірусів, вони вражаюче різноманітні за природою та організацією генетичного матеріалу, послідовностей генів і закодованих білків. Механізми реплікації та взаємодії із клітинами-хазяями теж варіюють, значною мірою забезпечуючи різноманітні типи стосунків від антагоністичних до коменсальних або взаємовигідних. За розміром геному віруси можуть різнитися один
від одного в тисячу разів, маючи від 2 тис. до понад 2 млн пар основ (п. о.).
Нині, в еру метагеноміки, протеоміки та транскриптоміки вірусологія розглядає віруси не лише з позицій їхнього патогенного впливу на хазяїв, а й із
погляду їхньої спрямованої дії на еволюцію хазяїв та впливу на глобальні
процеси біосфери загалом. Досягнення вірусології використовують у багатьох галузях біології та медицини, зокрема в лікуванні онкологічних захворювань, інфекцій, спричинених мультирезистентними до антибіотиків бактеріями, редагуванні геномів. У сільському господарстві віруси застосовують для виведення стійких рослин, а у ветеринарії – для створення вакцин.
Отже, за короткий проміжок часу вірусологія зі спеціалізованого розділу
мікробіології перетворилася в одну із фундаментальних біологічних наук.
Від відкриття вірусів минуло близько 120 років, однак за цей час уявлення
9
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про віруси та їхній вплив змінювалося кілька разів. Вірусологія затвердилася як самостійна та профілююча дисципліна в навчальних планах підготовки фахівців біологічного, медичного, аграрного, ветеринарного профілів у
вузах нашої й інших країн.
Підручник "Вірусологія" є основою теоретичного курсу "Вірусологія",
який викладається в ННЦ "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Видання рекомендоване для студентів біологічних факультетів університетів, може бути корисним як студентам-біологам, медикам так і вірусологам
загальнобіологічного, медичного, ветеринарного й аграрного профілів.
Автори висловлюють щиру вдячність усьому колективу кафедри вірусології і, зокрема, аспірантам, які активно допомагали впроваджувати курс саме в
цьому вигляді в життя.
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Розділ 1
ІСТОРІЯ ВІРУСОЛОГІЇ
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Історія вірусології є досить незвичайною у тому розумінні, що згадки про вірусні захворювання датуються набагато раніше, аніж були відкриті віруси як агенти, які спричиняють хвороби – з одного боку, а з іншого боку, упродовж останнього часу віруси припинили розглядати винятково як патогени. Нині віруси розглядають як абсолютно рівноправних членів біосфери, кількість яких на порядок
більша, аніж інших живих організмів. Умовно історію вірусології можна поділити
на кілька етапів:
1. Дослідження на рівні організму (від перших відомостей – і до відкриття вірусів).
2. Дослідження на рівні клітини (від відкриття вірусів – і до встановлення їхнього хімічного складу).
3. Дослідження внутрішньоклітинних взаємодій.
4. Субмолекулярні дослідження.
5. Дослідження в епоху метагеноміки.

Дослідження на рівні організму

У стародавні часи люди не знали про існування вірусів, але в деяких випадках
проводили дослідження причини виникнення захворювань та намагалися запобігати хворобам.
Можливо, перший письмовий запис про ураження вірусом дійшов до нас
із фресками з м. Мемфісу – столиці Стародавнього Єгипту, приблизно 1400 р.
до н. е. На них зображено священика на ймення Сіфах із типовими клінічними симптоми паралічу від поліомієліту (рис. 1.1).
Фараон Сіптах (Саптах) правив Єгиптом упродовж 1193–1187 рр. до н. е. і
раптово помер у віці близько 20 років. Його муміфіковане тіло було недоторканим до 1905 р. Аналіз мумії показав, що ліва нога Сіптаха була вкороченою,
а ступня розширеною подібно до копита коней – класичний симптом паралітичного поліомієліту.

Рис. 1.1. Фреска з м. Мемфісу – праворуч; мумія фараона Рамзеса V– ліворуч
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Крім того, вважають, що фараон Рамзес V помер від віспи у віці, приблизно, 35 років у 1143 до н. е. – на мумії знайдені пустули, які дуже нагадують
симптоми віспи (рис. 1.1).
Віспа була епідемічною в Китаї в 1000-х рр. до н. е. У відповідь на епідемії
розвивається практика варіоляції – інгаляція сухих кірок від пустул віспи подібно до нюхального тютюну, або в пізніших модифікаціях, щеплення гною в
пошкодження від подряпини на передпліччі. Було зауважено, що ті, хто вижив
після спалахів віспи, захищаються від вторинного інфікування. Віспа, що досягла Європи зі Сходу приблизно в 710 р., була завезена в Америку в 1519 р.
Фернандо Кортесом. За наступні два роки померло 3,5 млн ацтеків, як вважають, від віспи та кору – це фактично привело до кінця Ацтекської імперії.
У XVIII ст. віспа була завезена в Австралію.
Варіоляція мала місце в Китаї, Індії та згодом у Туреччині, але лікарі
Європи не знали цього й епідемії віспи тривали впродовж багатьох століть. У Європу практика варіоляції була завезена в XVII ст. леді Мері
Вортлі Монтаґу з Османської імперії (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Варіоляція в Китаї та леді Мері Вортлі Монтаґу
(Lady Mary Wortley Montagu)

14 травня 1796 р. Едвард Дженер використав вірус коров'ячої віспи, отриманий із пустул на руці Сари Немес – доярки із с. Берклі, щоб з успіхом прищепити 8-річного Джеймса Філпса. 1 липня він запросив хлопця до себе та
прищепив йому віспу від хворого (рис. 1.3). Однак Джеймс не захворів. Отже,
було створено вакцину проти невідомого ще агента! Завдяки цьому відкриттю та масовій вакцинації проти віспи до 1979 р. це захворювання повністю
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ліквідували (рис. 1.4). Останній випадок захворювання був зафіксований у
1977 р. в Сомалі.

Рис. 1.3. Едвард Дженер робить щеплення

Рис. 1.4. Прогнози вакцинації проти віспи
(The Cow Pock, James Gillray, 1802, Wellcome Library, London)

Створена Луї Пастером на початку XIX ст. вакцина проти сказу стала
майже універсальною і застосовується в усьому світі і донині.
Роберт Кох разом із Луї Пастером визначили в 1880 р. чотири знамениті
критерії, які нині відомі як "постулати Коха" і використовуються для доказів
інфекційної етіології патогена.

Дослідження на рівні клітини

У 1892 р. наш співвітчизник Дмитро Йосипович Івановський (рис. 1.5) довів існування нового збудника на прикладі двох мозаїчних хвороб тютюну.
Він помітив, що рослини тютюну хворіють. При вивченні рослинного соку
бактерій не було знайдено, однак сік рослин викликав хворобу на здорових
рослинах. Профільтрувавши сік рослин через фільтр Шамберлана, який затримує найменші бактерії і, заразивши ним рослини, він знову отримав симп13
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томи. Учений прийшов до висновку, що збудник має незвичайну природу і
назвав тип збудника "бактерії, що фільтруються". 1892 рік вважають роком
народження науки "Вірусологія".

Рис. 1.5. Роберт Кох, Луї Пастер
та Дмитро Івановський (зліва – направо)

У 1898 р. голландський учений Мартінус Беєрінк підтвердив та розширив
експерименти Дмитро Івановського і був першим, хто розвинув сучасне уявлення про вірус, який він визначив як contagium vivumfluidum (розчинний живий
мікроб). Саме його вважають засновником науки "Вірусологія" (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Мартінус Беєрінк, Фредерік Лефлер та Фредерік Туорт
(зліва – направо)

1898 рік – Фредеріком Лефлером та Паулем Фрошем уперше був відкритий вірус людини та тварин – вірус ящура. У 1990-ті рр., під час іспансько-американської війни та будівництва Панамського каналу, була колосальна кількість смертей американців від жовтої лихоманки. Шляхом експериментальної передачі збудника мишам Волтер Рід продемонстрував,
14
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що жовту лихоманку викликає вірус, який передається москітами. Карл
Ландстейнер й Ервін Поппер визначили, що поліомієліт викликає вірус.
Вони були першими, хто довів, що віруси можуть уражувати людину так
само, як і тварин. Франциск Пейтон Раус продемонстрував, що вірус (вірус саркоми Рауса) може викликати рак у курчат (за це відкриття він
отримав Нобелівську премію в 1966). Ф. П. Раус – перший учений, який
довів, що вірус може викликати рак у тварин.
Під час Першої світової війни майже одночасно в різних країнах були
відкриті віруси, що уражують бактерії: 1915 р. – канадець Фредерік Туорт,
1917 р. – француз Фелікс д'Ерель. Цим вірусам було надано назву бактеріофаги – "пожирачі бактерій". Надалі, починаючи з 1930-х рр., віруси мікроорганізмів використовували і використовують нині як зручні моделі
для дослідження великої кількості різноманітних вірусологічних аспектів,
таких як структура, генетика і реплікація вірусів тощо (рис. 1.6).
Упродовж 30–40-х рр. ХХ ст. накопичувалася велика кількість даних
щодо виділення, накопичення, кристалізації вірусів, вивчення їхньої природи з використанням методів фільтрації через фільтри та мембрани, седиментаційних та спектроскопічних методів.
Методи культивування вірусів на курячих ембріонах почали широко застосовувати після того, як А. Вудрафф та Є. Гудпасчур у 1931 р. описали
зараження хоріоалантоїсної оболонки курячого ембріону вірусом курячої
віспи. У 40-х рр. минулого століття з'явилося багато робіт із культивування різноманітних вірусів – віспи, вісповакцини, простого герпесу, лихоманки долини Ріфт, весняно-літнього енцефаліту, Омської геморагічної лихоманки та ін. Було з'ясовано, що існує певна вибірковість у вірусів до тієї
чи іншої тканини.
У 1931 р. Ернст Руска та Макс Кноль розробили перший просвічувальний (трансмісійний) електронний мікроскоп (ЕМ, ТЕМ). З 1940 р. стало
можливим застосування цієї техніки для дослідження морфології та тонкої
структури вірусів.
Джордж Хьорст у 1941 р. продемонстрував, що вірус грипу склеює червоні еритроцити крові. Це був перший швидкий і кількісний метод вимірювання кількості вірусів еукаріот. Згодом учені довели, що багато вірусів мають
гемаглютинувальні властивості. Було виявлено, що віруси аглютинують не
тільки еритроцити курей, але й інших видів птахів і ссавців, завдяки чому
було розроблено метод гемаглютинації, який почали широко використовувати для ідентифікації вірусів.
Сальвадор Лурія та Альфред Херші в 1945 р. продемонстрували на прикладі вірусів бактерій (бактеріофагів), що вони видозмінюються, тобто можуть
мутувати. Їхня робота доводить, що подібні генетичні механізми існують як у
вірусах, так й у клітинних організмах.
У 1949 р. Фредерік Роббінс, Джон Ендерс та Томас Уеллер показали можливість культивування вірусу поліомієліту на культурі клітин (за цю розроб15
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ку вони отримали Нобелівську премію в 1954). Розвиток зазначеного напряму
привів до розробки методів ізоляції багатьох нових вірусів у культурі клітин.
У 1950 р. Андре Львофф, Луіс Сіміновіч і Нільс Кйелгард виявили лізогенізуючі бактеріофаги в Bacillus megaterium після дії м'яким ультрафіолетом і
ввели термін профаг (Нобелівська премія, 1965).
Хоча поняття лізогенії дискутувалося, починаючи із 1920-х рр., ця робота
прояснила та підтвердила існування помірних і вірулентних бактеріофагів та
дала поштовх до подальших вивчень контролю експресії генів у прокаріотах.
Зазначений напрям привів до гіпотези оперону, яка була запропонована в
1961 р. французькими вченими Франсуа Жакобом і Жаком Моно.
Рік 1952 – Ренато Дульбекко довів, що віруси тварин можуть формувати
негативні колонії (бляшки) на одношарових культурах клітин подібно до бактеріофагів (Нобелівська премія, 1975). Робота вченого дозволила запровадити
швидку кількісну оцінку вірусів тварин, використавши методику роботи з
бактеріофагами.
Альфред Херші і Марта Чейз продемонстрували, що ДНК є генетичним
матеріалом бактеріофага. Це один із перших прямих доказів того, що молекулярною основою спадковості є ДНК. Зазначений принцип є загальним для
всіх клітинних організмів.
12 квітня 1955 р. поліомієлітна інактивована вакцина Джона Солка була
офіційно дозволена для широкого використання.
У 1957 р. Ганс Френкель-Конрат та Роберт Вільямс довели, що суміш
очищених білка і РНК-вірусу мозаїки тютюну (ВТМ) приводить до формування вірусних частинок. Відкриття – вірусні частинки можуть формуватися
безпосередньо з окремих компонентів (субодиниць) без будь-якої зовнішньої
інформації, за принципом мінімуму вільної енергії.
У цьому ж році Ейлік Ісаак і Джон Ліндеманн відкрили інтерферон. Інтерферони були першими цитокінами, які вивчаються детально.
Тоді ж Карлтон Гайдучек висуває гіпотезу, що "повільний вірус" (який
згодом назвали пріоном) викликає хворобу "куру" (Нобелівська премія,
1976). Учений показав, що хвороба "куру" подібна до хвороби "скрепі" в
овець, що "куру" можуть передавати шимпанзе і вона викликає хворобу нетиповий вірус.
Того ж 1957 р. Альберт Сабін розпочав клінічні випробування живої атенуйованої вакцини проти поліомієліту.
1958 р. – ВОЗ запропонувала програму знищення віспи в Америці.
У 60-х рр. ХХ ст. було розроблено велику кількість серологічних методів діагностики вірусів і вірусних захворювань, а саме в 1954 р. стало можливим виявлення антигенів у тканинах за допомогою антитіл, мічених флюоресцеїном (метод флюоресціювальних антитіл) (А. Куунс); у 1966 р. Аврамеасом Уріелем доведено можливість кон'югації антитіла або антигена із ферментом (що незабаром
було використано Є. Енгваллем та Б.К. ван Вееманом для розробки імуноферме16
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нтного аналізу); у 1975 р. Жорж Кьолер та Сезар Мільштейн запропонували методику отримання моноклональних антитіл, що підвищило чутливість і специфічність імуноферментного аналізу (ІФА).

Сідней Бреннер, Френсіс Джекоб і Метью Мезельсон у 1961 р. продемонстрували, що бактеріофаг T4 використовує рибосоми клітини-хазяїна для синтезу вірусних білків. Це відкриття показало фундаментальний молекулярний
механізм трансляції білку. У 1963 р. Барух Бламберг відкрив вірус гепатиту B
(HBV) (Нобелівська премія, 1976). Учений запропонував першу вакцину проти HBV, яка є і першою вакциною проти раку (через асоціацію гепатиту B з
раком печінки). Тоді ж було впроваджено першу вакцину проти кору.
Марк Пташне (1967) ізолює і вивчає білок-репресор бактеріофагу λ. Разом
із Волтером Гілбертом він ілюструє ключову роль білка-репресора в регуляції
генів та індукції профагу. Теодор Дінер досліджує віроїди – інфекційні агенти
у рослин, що не мають у своєму складі білків, а лише низькомолекулярну одноланцюгову рибонуклеїнову кислоту (РНК).

Дослідження на субмолекулярному рівні

Детальні дослідження фізико-хімічних властивостей вірусів стали можливими наприкінці 60–70-х рр. ХХ ст. за допомогою використання методу електрофорезу (У. К. Леммлі), рентгеноструктурного аналізу (Р. Франклін,
М. Вілкінс) та ядерного магнітного резонансу (ЯМР). Тоді ж були розроблені
методи визначення довгих послідовностей ДНК-секвенування.
У 1983 р. Люк Монтаньє і Роберт Галло майже одночасно повідомили
про відкриття вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ; Human imunodeficit
virus, HIV), агента, який спричиняє СНІД. Тільки через два роки після початку епідемії СНІДу збудник був ідентифікований і названий вірусом
імунодефіциту людини.
Останнім часом дедалі більшого поширення набувають найновіші методи
діагностики, що базуються на виявленні в досліджуваних клінічних і рослинних зразках специфічних послідовностей вірусного геному. Найбільшого
розповсюдження набула полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР; polymerase
chain reaction, PCR). За понад 20 років, які пройшли від часу відкриття ПЛР
(1983, Кері Мюлліс, Cetus, California), реакція знайшла застосування в усіх
галузях біології, опубліковано тисячі робіт, у яких її використовували.
У 1985 р. Американський відділ сільського господарства надав першу
ліцензію на продаж генетично модифікованого організму (GMO) – генетич17
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но модифікований вірус для вакцинації проти герпесу свиней – перший комерційний GMO. Того ж року Всесвітня організація охорони здоров'я
(ВООЗ) починає "Розширену програму з імунізації", плануючи імунізувати
кожну дитину у світі проти поліомієліту, туберкульозу, правця, кору, дифтериту. У 1986 р. Роджер Бічі, Роб Фралей і колеги демонструють, що рослини тютюну, трансформований геном білка оболонки вірусу мозаїки тютюну, стійкі до інфекції ВТМ. Ця робота приводить до кращого розуміння
стійкості рослин до вірусів – головної мети селекціонерів упродовж багатьох століть. У 1989 р. вірус гепатиту C (HCV), який вважали причиною
більшості випадків "ні A, ні B"-гепатитів, був однозначно ідентифікованим.
Це перший інфекційний агент, що був ідентифікований за допомогою молекулярного клонування геному.
У 90-х рр. минулого сторіччя відбулися перші (офіційно дозволені) спроби
генної терапії у людини – дитину з комбінованим імунним дефіцитом (SCID)
лікували, використовуючи вірусний вектор. З використанням секвенування
розшифровано повну послідовність нуклеотидів геному вірусу віспи (вірус
має 185,578 пар нуклеотидів). Також була розшифрована нуклеотидна послідовність найбільшого відомого на той час вірусного геному вірусу, який уражує водорості: Parameciumbursaria Chlorella virus1 – 330,742 нуклеотидні
послідовності. Спостерігаються величезні технічні успіхи у встановленні нуклеотидних послідовностей порівняно з 1977 р.
Закінчення другого тисячоліття ознаменувалося тим, що загальна кількість ВІЛ-інфікованих у світі перевищила 36 млн. В Україні кількість
ВІЛ-інфікованих зросла із 44 у 1994 р. до 38–110 тис. осіб. Знайдені перші
докази того, що ВІЛ бере свій початок в Африці, походить від шимпанзе і
вперше перейшов до людей близько 50 років тому. Офіційна влада Зімбабве
повідомила, що із 12 млн мешканців країни 1,6 млн осіб є ВІЛ-інфікованими.

Дослідження в епоху метагеніки

Нове тисячоліття розпочалося із цікавих та, на перший погляд, дивних
відкриттів. Закінчення проекту із розшифрування геному людини (Human
Genome Project, HGP) показало, що геном складається із 3,2 млрд нуклеотидів. Близько половини геному людини складається із вірусів – або, принаймні, послідовностей, що пов'язані з вірусними або скороченими вірусними послідовностями, або зі стародавніми вірусами, які містяться в нашому геномі
упродовж мільйонів років. І тільки 2,5 % вірусів послідовностей кодують унікальні людські гени.
Розробка методів секвенування нового покоління (СНП) дозволила проводити великомасштабні дослідження з меншими затратами. Проект аналізу
великомасштабного секвенування людського мікробіому (Human Microbiome
Project, HMP) надав дуже цікаві спостереження за убіквітарністю мікроорга18
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нізмів. У певному сенсі HMP є продовженням проекту геному людини (HGP).
"Мікробіом" – це нове слово, що позначає послідовність усіх разом узятих
мікроорганізмів, без урахування окремих зразків. Із 2010 р. мікробіому та його ролі приділяють багато уваги.
Останнім часом застосування нових методів секвенування дозволило оцінити кількість вірусів на нашій планеті. На Землі вірусів більше, ніж інших
живих організмів: на 1033 вірусів припадає 1031 бактерій і "тільки" 1010 людей.
Уперше вченим вдалося створити "штучний" вірус – вірус поліомієліту.
Методом "зворотної генетики" Джеффрі Таутенберг відтворює вірус грипу
"іспанки" 1918 р.
Ще однією новиною стало відкриття гігантських вірусів, так званих мімівірусів, найбільших вірусів, вони більші ніж бактерії. Ці віруси можуть мати деякі властивості, через що нагадують бактерії. Їх було визначено як "імітаторів" (mimicking) бактерій, внаслідок цього вони отримали назву "мімівіруси" (mimiviruses). Таким чином, межа між вірусами та клітинами недостатньо чітка, тому світ вірусів і бактерій є безперервним.
Так само як бактерії, ці гігантські віруси є хазяями для дрібніших вірусів, що
розмножуються всередині більших. Часто гігантські віруси супроводжуються
меншими вірусами, так званими вірусами-супутниками, які не можуть пройти
повний цикл розмноження самостійно і користуються ресурсом фабрики гігантських вірусів. Перший вірус-супутник був описаний у 2008 р. французькою дослідницькою групою (Б. ЛаСкола та Д. Рауль та ін.) і названий просто та зрозуміло – Sputnik virus. Він був виділений з одноклітинної амеби Acanthamoeba
Сastellanii. До цього феномен вірусів-супутників, чия реплікація залежить від
допоміжних вірусів, був широко відомим, однак жоден з описаних раніше супутників не заважав реплікації, власне, основного вірусу. За таку поведінку
Sputnik-вірус назвали вірофагом (той, що поїдає віруси) за аналогією із бактеріофагами – вірусами бактерій. Нині вже описано кілька вірофагів.
У 2007 р. відбулося відкриття CRISPR/Cas-системи бактерій (з англ. –
короткі паліндромні повтори, регулярно розташовані групами/CRISPR-асоційовані білки). Це прямі повтори й унікальні послідовності в ДНК бактерій
та архей, які спільно з асоційованими генами (Cas, CRISPR-associated genes)
забезпечують захист клітини від чужорідних генетичних елементів (бактеріофагів, плазмід). Повтори розділені спейсерами. Спейсери за своєю нуклеотидною послідовністю відповідають певним фрагментам ДНК чужорідних генетичних елементів (бактеріофагам, плазмідам). У зв'язку із цим було
запропоновано і потім доведено, що послідовності нуклеотидів, які розділяють повтори, походять від послідовностей геномів бактеріофагів, і, відповідно, забезпечують захист клітин від інфекцій. На основі цієї моделі запропоновано метод, що обіцяє швидке і дешеве редагування будь-якого створіння, включаючи людину.
У 2017 р. в журналі Science було опубліковано повідомлення про новий
раніше небачений гігантський вірус, названий Klosneuvirus (KNV) на честь
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невеличкого містечка Клостернойбург в Австрії. Виняткова важливість цієї
знахідки полягає не в самому факті опису нового вірусу, а в тому, які білки
закодовані в геномі цього вірусу. Виявилося, що KNV має майже повний набір із дев'ятнадцяти аміноацил тРНК синтетаз (aaRS) – ключових ензимів для
вбудовування двадцяти типів амінокислот у процесі біосинтезу усіх протеїнів
(трансляції). До цього рекорд за кількістю aaRS ензимів (7) належав іншому
гігантському вірусу – Megaviruschilensis (MCV), що належить до роду
Mimivirus. Інтрига полягає в тому, що трансляція є процесом, характерним
лише для клітинних організмів, а віруси за визначенням – молекулярні паразити, що користуються послугами трансляційного апарату представників одного із трьох доменів життя – архей, бактерій чи еукаріотів. Klosneuvirus є
унікальною можливістю перевірити гіпотезу приналежності гігантських вірусів до четвертого домену життя (поряд з археями, бактеріями й еукаріотами)
шляхом порівняння вірусних і клітинних аміноацил-тРНК-синтетаз.
Методи для дослідження вірусів також удосконалюються – у 2017 р. було
присуджено Нобелівську премію за розробку кріоелектронної мікроскопії, що
дозволяє детальніше досліджувати віруси та їхні структурні компоненти.
Нині вірусологія – наука, що виникла на базі мікробіології та має широкі
зв'язки з усіма галузями як біологічних, так і медичних наук.

Узагальнення

Отже, історія розвитку медицини призвела до однобічної уяви про віруси,
як збудників різних захворювань. Хоча, з іншого боку, саме медичній вірусології ми завдячуємо нашим знанням про віруси. Більшість вірусних захворювань є невиліковними і це створює для вірусів погану репутацію. Упродовж
багатьох століть люди були безсилі в боротьбі з вірусними інфекціями. Поліомієліт, кір, віспа та грип знижували культурний розвиток, визначали результати війни, руйнували міста й обезлюднювали цілі ландшафти. З початку
цього століття завдяки розвитку нових технологій вірусологія повністю змінилась. Якщо в давні часи віруси вважалися ворогами людей і тварин, навіть
усіх форм життя, то тепер ми розуміємо, що віруси сприяли зародженню
життя і зробили позитивний внесок у його розвиток. Останнім часом наше
ставлення до всіх мікроорганізмів – вірусів, а також бактерій – повністю змінилося. Нові методи й експериментальні підходи, чутливі методи діагностики
довели, що віруси не є тільки патогенними агентами. Більшість вірусів й інших
мікроорганізмів нешкідливі для їхніх хазяїв – це те, що потрібно запам'ятати.
Віруси містяться всюди. Вони є найстарішими біологічними об'єктами нашої
планети, це буде показано в наступних розділах підручника. І віруси, безумовно, є найбільш поширеними.
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Cann A. J. Molecular Virology / A. J. Cann. – L., 2001.
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Питання для самоконтролю

Проаналізуйте роль Д. Івановського у становленні нової біологічної науки.
З'ясуйте роль вірусології в розвитку біології ХХ–ХХІ ст. та її
зв'язок з іншими дисциплінами.
Чи відбулися зміни нашого уявлення щодо вірусів останнім
часом? Із чим це пов'язано?
Як ви вважаєте, віруси є друзями чи ворогами? Обґрунтуйте
свою думку.
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Розділ 2
ПРИРОДА І ПОХОДЖЕННЯ ВІРУСІВ
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Віруси – найрізноманітніша форма існування на планеті. І саме через їхню безпрецедентну різноманітність визначення поняття "вірус" та ідеї походження вірусів донині залишаються спекулятивними.

Зазвичай термін "вірус" асоційований соціумом із захворюваннями, епідеміями, небезпечними наслідками та смертю. Однак слово "вірус" має два переклади з латини – "отрута" та "насіння". На відміну від першого перекладу,
другий не має негативного забарвлення і пов'язаний із зародженням життя.
Цікаво, що впродовж останніх десяти років накопичується дедалі більше інформації про те, що віруси стояли біля витоків життя, як такого.
Розуміння механізмів дії вірусів та їхнє сприйняття як невід'ємної частини
екосистем на Землі створює різні за типом і суттю проблеми. Умовно їх можна розділити на три групи:
• Фізичні – "сенсорні", пов'язані з тим, що віруси лежать за межами
людського сприйняття – ми не можемо їх побачити чи відчути на дотик, це створює бар'єр у сприйнятті вірусів та розумінні їхніх впливів.
• Соціально-психологічні проблеми полягають у тому, що зазвичай віруси
асоціюються з патогенними властивостями ("вірус" це "отрута") і, як
наслідок, відбувається прагматизація вірусологічних досліджень.
• Філософсько-термінологічні проблеми пов'язані з тим, що донині не
сформувалася остаточна думка з приводу того, що таке "життя" і, з
огляду на це, відбувається ігнорування присутності вірусів у теоріях
походження життя та еволюції життя загалом.
Однак дослідження кількісних характеристик вірусів стає в нагоді при розв'язанні окреслених проблем та допомагає уявити масштаб і механізми
впливу вірусів на живі організми та геобіохімічні процеси, пов'язані із зазначеним впливом. За приблизними оцінками, кожного тижня 1031 вірусів знищується і 1031 нових продукується, щоб замінити їх. Це означає, що приблизно
1,7 · 1025 нових вірусів утворюється кожної секунди. Для кожного нового вірусу має бути синтезовано близько 50 тис. пар основ ДНК. Отже, кожної секунди понад 1030 пар основ для ДНК вірусів синтезується на планеті Земля. Оскільки переважна більшість цих вірусів інфікує мікроорганізми (бактерії та
археї, тобто два із трьох доменів життя), то синтез вірусів викликає смерть
близько 1024 прокаріотичних клітин кожної секунди.

Вірусологія та напрями досліджень

Вірусоло́ гія – наука, що вивчає властивості вірусів і процеси, які вони
спричинюють в організмі чутливих хазяїв, розробляє методи діагностики,
лікування та профілактики вірусних інфекцій.
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Основні напрями досліджень вірусології:
• вивчення властивостей вірусів людини, тварин, бактерій, рослин та інших організмів, особливостей їхньої взаємодії із клітиною, молекулярно-біологічних механізмів організації та експресії геному вірусів;
• дослідження патогенезу вірусних інфекцій, зокрема людини та тварин,
молекулярних механізмів ураження різних органів і систем;
• розробка методів індикації вірусів і методів діагностики вірусних
захворювань;
• вивчення закономірностей циркуляції вірусів у різних біоценозах;
• розробка заходів боротьби з вірусними інфекціями та їхньої профілактики;
• розробка нових біотехнологій зі створення ефективних діагностичних і
вакцинних препаратів та їхнє впровадження;
• експериментальна розробка та впровадження методів і засобів лікування вірусних інфекцій.

До основних властивостей та характеристик вірусів належать:
• можливість фільтрації через бактеріальні фільтри;
• існування у вірусів одного типу нуклеїнової кислоти (або ДНК або РНК);
• відсутність власних білоксинтезуючих систем;
• внутрішньоклітинний паразитизм;
• відсутність росту та диз'юнктивний (окремі етапи якого відбуваються
незалежно один від одного) спосіб збирання.
Отже, раніше відмежування вірусів від решти "живого" було однозначним
і зрозумілим як за властивостями, так і за розміром (рис. 2.1).
ДНК-вмісні віруси людини

Віруси бактерій

РНК-вмісні віруси людини

Рис. 2.1. Співвідношення розмірів вірусів із бактерією Е. coli
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Однак після відкриття гігантських вірусів, таких як мімівіруси, пандоравіруси, що містять у своєму геномі частину білоксинтезуючої машинерії, а також
ендогенних вірусів (ендогенні ретровіруси), які є частиною геномів багатоклітинних організмів, відбулося розмивання меж між вірусами і рештою представників світу "живого".
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Визначення вірусів

Вірус – неклітинна форма життя, що складається з РНК або ДНК та
оточена захисною білковою оболонкою. Віруси не містять рибосом та інших
клітинних органел і не мають власних енергопродукувальних ферментативних систем, однак більшість вірусів містять власні транскрипційні ферменти. Віруси не можуть збільшуватися в розмірах, однак їхні нуклеїнові кислоти володіють усією необхідною інформацією для їхньої реплікації в чутливих клітинах. Ці клітини мають усе необхідне ферментативне забезпечення та енергопродукувальні системи для реплікації вірусу. Чутливі клітини можуть або руйнуватися, або зберігати цілісність у процесі виходу віріонів (вірусних частинок) із клітини.
Деякі новітні визначення вірусу охоплюють більш фундаментальні
знання, що змінили наше сприйняття вірусів, зокрема: "Віруси – облігатні
внутрішньоклітинні паразити або симбіонти, які мають власні геноми, що
кодують інформацію, необхідну для вірусного репродукування і, відповідно, мають певний ступінь автономії від генетичних систем хазяїна, – але
не кодують усю систему трансляції та мембранного апарату". Усе ж суперечки із приводу того, чи є віруси живими, точаться впродовж усього часу
дослідження зазначених агентів.
Властивості, за якими віруси відносять до живого:
• еволюційно обумовлені властивості, притаманні всім іншим формам
життя:
– розмноження,
– спадковість,
– мінливість (здатність пристосовуватися до умов довкілля);
• генетичні властивості, механізми та принципи перезапису і зчитування
генетичного коду;
• властивість займати певну екологічну нішу.
Властивості, за якими віруси відносять до неживого:
• відсутність власних білоксинтезуючих систем;
• відсутність росту;
• диз'юнктивний спосіб збирання;
• один тип НК (ДНК чи РНК);
• можливість кристалізації;
• існування вірусоїдів, віроїдів та пріонів;
• можлива інтеграція із клітинним геномом.
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Ідеї про походження й еволюцію вірусів є спекулятивними через те, що не
існує скам'янілих решток чи інших речових доказів, які б вказували на походження вірусів. Структурна схожість капсидів та їхніх механізмів збирання
спостерігається через термодинамічну вигідність відповідних моделей. Щодо
існування схожості серед інших генів та білків, це може бути результатом
гомології, яка вказує на спільного предка або конвергентну еволюцію подібних еволюційних рішень під тиском природного добору. Із цього приводу
дотепер точиться наукова дискусія.
Завдяки новітнім розробкам швидких і якісних методів секвенування
було виявлено "скам'янілості" стародавніх вірусів не в гірських породах, а
в ДНК живих організмів. Отже, було показано, що ендогенні віруси (віруси, геном яких є складовою частиною в геномі хазяїна) споріднені із тими,
що циркулюють нині. Крім того, досліджено ендогенізацію екзогенних
(віруси, які передаються від хазяїна до хазяїна) ретровірусів коал у реальному часі, як один із механізмів забезпечення тривалого "зберігання" вірусного геному у геномі хазяїна.
Для вірусів, що циркулюють у певному місці в певний час, еволюція відбувається тут і зараз (і швидко), що значною мірою впливає як на самі віруси, так і на їхніх хазяїв. Коли популяції хазяїв змінюються або стають стійкими до інфекції, то віруси мають подолати такі зміни шляхом випадкових
змін і подальшого закріплення в геномі тих змін, що надають змогу інфікувати хазяїна. Вірусні інфекції також можуть чинити значний селективний тиск
на можливості виживання й еволюцію популяцій хазяїв. У певному сенсі вірусну еволюцію можна розглядати як наслідок триваючої гонки озброєнь, у
якій як вірусні, так і клітинні гени селектуються під тиском дії факторів, що
виникають під час інфекції.
Існує кілька класичних гіпотез походження вірусів: гіпотеза паралельної еволюції (з первинного пула генів), гіпотеза регресивної еволюції та
гіпотеза "скажених генів". Гіпотези панспермії та креаціонізму не будуть
розглянуті в зазначеному розділі, оскільки вони не беруть до уваги наукові
факти і не дають відповідей на питання про те, "як" відбувалося виникнення вірусів, і життя загалом.
Гіпотеза паралельної еволюції полягає в тому, що віруси розвивалися паралельно з їхніми хазяями (рис. 2.2). Віруси походять із первинних генетичних
елементів, які набули здатності відтворюватися автономно. Наприклад,
ДНК-віруси мають походити від плазмід, а РНК-віруси – від ретротранспозонів. Ця гіпотеза була досить популярною ще в перші роки розвитку вірусології.
Цікаво, що Ф. д'Ерель, першовідкривач бактеріофагів та один із засновників вірусології, ще в 1922 р. висунув ідею, що фаги можуть бути еволюційними попередниками клітин. У 1928 р. цю ідею розвинув Дж. Б. С. Голдейн у
своєму есе про походження життя. Однак після того, як стало зрозумілим, що
всі віруси є облігатними внутрішньоклітинними паразитами, зазначену гіпотезу було відкинуто, мотивуючи це простим аргументом: паразити не можуть
передувати хазяям.
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Інфекційна
ДНК чи РНК

Протоклатинні, всевдоклітинні та
вірусоподібні форми

Клітина

Первинний пул генів

Рис. 2.2. Гіпотези походження вірусів:
А – походження вірусів із первинних генетичних елементів;
Б – регресивна еволюція (клітинна дегенерація); В – гіпотеза "скажених генів"

Гіпотеза регресивної еволюції постулює, що віруси є виродженими формами внутрішньоклітинних паразитів, які втратили біосинтетичні здібності.
Зокрема, розглядається втрата трьох істотних компонентів: класичної реплікації ДНК, білків ініціації реплікації та методу взаємодії з біосинтетичним
апаратом клітини хазяїна. Ця гіпотеза не може дати пояснень походження
РНК-вмісних вірусів, тому підтримується невеликою кількістю науковців.
Однак нещодавно відкриті гігантські віруси (мімівіруси) і той факт, що вони
мають у своєму геномі "клітинні" гени, наприклад гени системи трансляції,
дозволили цій гіпотезі привернути увагу більшої кількості людей. Хоч варто
зауважити, що за розмірами геномів та їхньою складністю гігантські віруси
нівелюють межу між вірусами та клітинними формами життя.
Гіпотеза "скажених генів" полягає в тому, що віруси походять від дериватів геномів клітин. Для підтвердження цієї гіпотези вчені наводять дані щодо
існування ендогенних ретровірусів. Однак нещодавно описані дослідження
ендогенізації екзогенних ретровірусів коал з успіхом спростовують як гіпотезу регресивної еволюції, так і гіпотезу "скажених" генів.
Отже, нині гіпотеза паралельної еволюції надає найбільш чіткі відповіді
на питання про походження вірусів і пояснює постійну коеволюцію вірусів та
їхніх хазяїв. Походження РНК-світу і подальші події, що формували виникнення різноманітних вірусних геномів, представлені на рис. 2.3.
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Преархейний
компартмент
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Рис. 2.3. Еволюція світу вірусів: походження основних ліній
із первинного РНК-світу (за Koonin Е., 2006).
Етапи еволюції розподілені відповідно до типів молекул, що реплікуються,
утворених у зазначений період (позначені пунктирними стрілками)
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Еволюція вірусів та їхніх клітинних хазяїв тісно взаємопов'язані і здійснюють постійний взаємовплив. Частина вірусних генів має клітинне походження, так само, як частина генів усіх клітинних організмів, що існують нині, має вірусне походження. Зараз немає фундаментальних підстав стверджувати, що одні походять від інших, оскільки, ймовірно, саме постійна взаємодія і взаємовплив торували еволюційні шляхи вірусів та клітинних форм життя. Новітні інструменти одержання та аналізу генетичних даних сприятимуть
формуванню фундаментальнішого уявлення про походження і витоки життя.
Крім того, віруси різні за типом геному та стратегією його реалізації мають
різне походження й еволюційний шлях.

Узагальнення

Різноманітність вірусів становить собою розгалужену багатокорінну систему геномів, що різняться типом нуклеїнових кислот і способом реплікації. Багатокорінність вказує на відсутність спільного предка. А розгалуженість забезпечується як деревоподібними структурами, класичними для відображення
еволюційних процесів клітинних форм життя, так і мережевими структурами,
спричиненими горизонтальним перенесенням генів. До того ж, усі віруси не
мають універсальних спільних генів, за якими можуть бути порівняні.
Надзвичайна різноманітність вірусів демонструється їхньою здатністю інфікувати і використовувати для реплікації всі клітинні форми життя. Отже,
віруси є надзвичайно потужним інструментом скеровування еволюції біологічних систем, значною мірою регулюючи як чисельність, так і генетичний
профіль популяцій організмів хазяїв. Крім того, віруси постійно постачають
геноми клітин своїх хазяїв новими генами шляхом ендогенізації та горизонтального перенесення генів.
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Питання для самоконтролю

Проаналізуйте гіпотези походження вірусів та надайте їхнє обґрунтування.
Подайте власне визначення вірусів.
Вкажіть ознаки належності/неналежності вірусів до живого.
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Розділ 3
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ
І НОМЕНКЛАТУРИ ВІРУСІВ
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Віруси – реальні фізичні істоти, утворені шляхом біологічної еволюцієї
генетичного коду, тоді як види вірусів та всі вищі таксони є абстрактними
поняттями. Отже, таксономія вірусів існує на межі біології та логіки і має на меті
категоризувати всі віруси в єдину класифікаційну схему.

Класифікація – категоризація або систематичне розташування у групи
відповідно до встановлених критеріїв.
Таксономія (від грец. táxis – розташування, порядок і nómіа – метод) –
наука про ідентифікацію, опис, номенклатуру та класифікацію організмів на
основі спільних характеристик.
Таксономія вірусів відрізняється від таксономії клітинних форм життя кількома фундаментальними аспектами. Зокрема, не існує універсальних генів, які
були б наявні в усіх вірусів і дозволяли б побудувати спільне філогенетичне
дерево з єдиним спільним предком. Отже, вірусне різноманіття не може бути
представлене у вигляді єдиного дерева та не існує і єдиної структури, що вказувала б на еволюційні зв'язки між усіма вірусами. Натомість для побудови
вірусного еквівалента клітинного дерева життя необхідно порівнювати вірусні
таксони за багатьма параметрами одночасно. Крім того, масштаб горизонтального перенесення генів є настільки потужним, що на мікроеволюційному рівні
зв'язки між вірусами можуть бути представлені радше у вигляді мережі, ніж
дерева. На макроеволюційному ж рівні чітко прослідковуються деревоподібні
структури, однак їхня сукупність, ураховуючи відсутність єдиного спільного
предка вірусів, формує своєрідний філогенетичний ліс.
Таксономічні категорії і ранги є абсолютно абстрактними уявленнями.
Деякий конкретний зміст має тільки поняття таксона – групи, що складається,
у підсумку, з окремих живих організмів (табл. 3.1).
Т аб лиц я 3.1
Категорії таксономічної ієрархії різних біологічних об'єктів
Ботаніка та мікробіологія
Зоологія
Вірусологія
Царство
Царство
Підцарство
Надтип
Відділ
Тип
Підвідділ
Підтип
Надклас
Клас
Клас
Підклас
Підклас
Інфраклас
Надпорядок
Надряд
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Закінчення табл. 3.1
Вірусологія
Порядок (Order) Mononegavirales

Вид
Підвид
Варієтет

Вид (Spesies)
Human respiratory syncytial virus

Родина (Family) Paramyxoviridae
Підродина (Subfamily)
Pnevmovirinae
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Родина
Підродина

Зоологія
Ряд
Підряд
Інфраотряд
Надродина
Родина
Підродина
Надтриба
Триба
Підтриба
Рід
Підрід

тр

Ботаніка та мікробіологія
Порядок
Підпорядок

Триба
Підтриба
Рід
Підрід
Секція
Підсекція
Ряд
Підряд
Вид
Підвид
Різновидність
Підрізновидність (варієтет)
Форма
Підформа

Рід (Genus)

Pneumovirus

Історія класифікації та номенклатури вірусів

Вірусна класифікація є приблизною та недосконалою. Це повністю штучна
та керована людиною система. Вона необхідна для опису властивостей і порівняння вірусів з іншими живими системами. Беручи до уваги те, що віруси
є космополітами, тобто існують у всіх відомих екологічних нішах і використовуються для самовідтворення клітини всіх відомих форм життя – від бактерій та архей до людини, рослин і грибів, а також те, що віруси є надзвичайно
мінливими, при цьому зберігаючи рекордно малі розміри геному, дуже важко
знайти критерії для їхньої класифікації та номенклатури.
Міжнародний комітет із таксономії вірусів (International Committee on
Taxonomy of Viruses, ICTV) є основним органом із таксономії та номенклатури
вірусів. ICTV – комітет підрозділу вірусології, який є частиною Міжнародної
спілки мікробіологічних товариств (International Union of Microbiological
Societies, IUMS).
ICTV – некомерційна організація, до складу якої входять провідні
вірусологи з усього світу, що працюють у галузі вірусології і встановлюють
назви вірусів та їхні таксони, використовуючи демократичний процес
обміну думками. ICTV працює із залученням великої кількості комітетів,

підкомісій і груп учених, серед яких понад 490 видатних вірусологів,
фахівців та експертів вірусів людей, тварин, комах, найпростіших,
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архебактерій, бактерій, мікоплазм, грибів, синьо-зелених водоростей,
дріжджів і рослин.
До 1990 р. серед вірусів не було ієрархічного рівня класифікації вищого,
ніж родина. Тепер царство Vira нараховує вісім порядків.
Починаючи з моменту створення, ICTV видав дев'ять повідомлень щодо
таксономії вірусів (також відомих за іменами президентів ICTV, що є
редакторами повідомлень) (табл. 3.2). Десяте повідомлення ICTV опубліковано
як вільно доступний онлайн-ресурс: https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/
ictv_online_report/introduction/. Ці зміни пов'язані з тим, що кількість даних із
таксономії вірусів перевищила межу обсягу книги. Дев'яте повідомлення ICTV
було останнім, опублікованим у вигляді книги. У ньому було подано схематичні
зображення вірусів, що уражують різні типи організмів (рис. 3.1–3.6).
Т аб лиц я 3.2
Представлення повідомленнь ICTV в історичному аспекті

Номер
повідомлення

Посилання

І

П. Відлі (1971)

ІІ

Ф. Феннер (1976)

ІІІ

ІV

Р. Є. Ф. Метьюз
(1979)
Р. Є. Ф. Метьюз
(1982)

Конгрес вірусологів,
на якому затверджено
Вміст
повідомлення
Гельсінкі, 1968
43 родини та групи
Будапешт, 1971 та
47 родин і груп
Мадрид, 1975
Гаага, 1978

50 родин і груп

Страсбург, 1981

54 родини та групи

73 родини і групи,
класифікованих як
2420 вірусів
1 порядок, 50 родин,
9 підродин, 164 роди та
понад 3600 видів вірусів
3 порядки, 63 родини,
9 підродин, 240 родів,
1550 видів вірусів*
3 порядки, 73 родини,
11 підродин, 289 родів
та 1898 видів вірусів
6 порядків, 87 родин,
19 підродин, 349 родів
та 2285 видів вірусів
8 порядків, 122 родини,
35 підродин, 735 родів та
4404 види вірусів

V

Р. І. Б. Франскі
та ін. (1991)

Сендай, 1984;
Едмонтон, 1987;
Берлін, 1990

VI

Ф. А. Мерфі
та ін. (1995)

Глазго, 1993

VII

М. ван
Регенмортель
та ін. (2000)

Єрусалим, 1996

VIIІ

С. Факе та ін.
(2005)

Сідней, 1999 та
Париж, 2002

IX

А. Кінг та ін.
(2011)

Сан-Франциско,
2005; Стамбул,
2008; Саппоро, 2011

X

онлайн

Будапешт, 2016

* З уведенням поточного визначення виду вірусів та прийняттям формальних критеріїв
визначення видів у VII Повідомленні (van Regenmortel et al., 2000), багато штамів вірусів, які
до цього часу були включені як окремі види, були реорганізовані в нові, ширше визначені
види. Це пояснює зменшення кількості видів між VI і VII повідомленнями.
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длДНК

олДНК

длРНК

олРНК (+)

Рис. 3.1. Схематичне зображення таксонів вірусів,
що уражують бактерії та археї
(Virus Taxonomy, 2012)
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длДНК

олРНК (+)

длРНК

олРНК (RT)

Рис. 3.2. Схематичне зображення таксонів вірусів,
що уражують водорості, гриби та протистів
(Virus Taxonomy, 2012)

35

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

длДНК

олДНК (-) і (+/-)

олРНК (+)

длРНК

олРНК (RT)

Рис. 3.3. Схематичне зображення таксонів вірусів,
що уражують безхребетних
(Virus Taxonomy, 2012)
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олДНК

олРНК (-) і (+/-)

длРНК

олРНК (RT)

Рис. 3.4. Схематичне зображення таксонів вірусів,
що уражують рослини (ч. 1)
(Virus Taxonomy, 2012)
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олРНК (+)

Рис. 3.5. Схематичне зображення таксонів вірусів,
що уражують рослини (ч. 2)
(Virus Taxonomy, 2012)
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длДНК

длДНК (RT)

олДНК

олРНК (-) і (+/-)

олРНК (+)

длРНК

олРНК (RT)

Рис. 3.6. Схематичне зображення таксонів вірусів,
що уражують хребетних
(Virus Taxonomy, 2012)
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Слід зауважити, що у 2000 р. почав працювати проект бази даних
вірусів: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/ICTVdB/index.htm. У базі даних
представлені описи усіх таксонів вірусів до виду.
Критеріями для класифікації вірусів є так звані множинні критерії, які
містять різні характеристики вірусів, а саме:

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

Морфологія віріонів:

Розмір віріонів.
Форма віріонів.
Наявність (або відсутність) та природа пепломерів.
Наявність (або відсутність) зовнішньої оболонки.
Симетрія капсиду та його структура.
Фізико-хімічні та фізичні властивості:

Молекулярна маса віріону (Mr).
Плавуча густина віріону (у CsCl, сахарозі тощо).
Коефіцієнт седиментації.
Стабільність за різного рН.
Термостабільність.
Стабільність за присутності катіонів (Mg, Mn …).
Стабільність у розчинах.
Чутливість до детергентів.
Чутливість до опромінення.
Характеристика геному:

Тип нуклеїнової кислоти (РНК чи ДНК).
Розмір геному (kb/kbp).
Кількість ниток НК: одноланцюгова НК чи дволанцюгова НК.
Лінійна чи кільцева НК.
"Сенс" НК (+, -, ±).
Кількість і розмір сегментів НК.
Нуклеотидна послідовність (повна або часткова).
Наявність послідовностей, що повторюються.
Наявність ізомеризації.
Співвідношення GC-пар.
Наявність (або відсутність) сар на 5'-кінці.
Наявність (або відсутність) ковалентно-зв'язаного білка на 5'-кінці.
Наявність (або відсутність) poly (A) ділянки на 3'-кінці.
Організація геному:

Стратегія реплікації.
Кількість і розташування рамок зчитування.
Транскрипційні характеристики.
Посттранскрипційний процесинг.
Сайт акумуляції вірусних білків.
Точка ініціації.
Локалізація та спосіб дозрівання і виходу віріонів.
Характеристика білків:

Кількість.
Розмір і функціональна активність структурних білків.
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Характеристика ліпідів і вуглеводів:
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Розмір і функціональна активність неструктурних білків.
Деталі спеціальної функціональної активності білків: транскриптаза, зворотна
транскриптаза, гемаглютинін, нейрамінідаза, фузійна активність.
Амінокислотні послідовності (повні або часткові).
Глікозилювання.
Фосфорилювання.
Мапування епітопів.

Антигенні властивості:

Серологічна спорідненість.
Біологічні властивості:

Хазяїн (коло хазяїв).
Шляхи передавання у природі.
Переносники.
Географічне розповсюдження.
Патогенез.
Тропізм.
Патологічні зміни.
Використовуючи ці критерії, віруси розташовують у таких таксонах:
• Порядок (Order)
Mononegavirales.
• Родина (Family)
Pneumoviridae.
• Підродина (Subfamily) Pneumovirinae.
• Рід (Genus)
Pneumovirus.
• Вид (Species)
Респіраторно-синцитіальний вірус людини.

Критерії та визначення основних таксонів вірусів

Порядок представлений групою родин вірусів, що мають подібні
характеристики та відрізняються від інших порядків і родин тощо.
Родини вірусів представляють собою групи родів вірусів, що мають спільні
характеристики і відрізняються від членів інших родин. Незважаючи на довільність критеріїв створення таксонів, зазначений рівень таксономічної ієрархії має
велике значення для єдиної таксономічної системи. Більшість родин вірусів містять відмінності в сукупності характеристик, зокрема таких, як тип, розмір і
структура геному, тип симетрії, морфологія віріона та стратегія реплікації.
Роди вірусів є групами видів вірусів, що мають спільні характеристики і
відрізняються від членів інших видів. Цей рівень таксономічної ієрархії є
стабільним і важливим для визначення інших таксонів, особливо видів. Критерії створення родів відрізняються між представників різних родин. Чим більше вірусів відкрито та вивчено, тим більшою є необхідність використання
дрібніших генетичних, структурних та інших ознак при створенні нового роду. У майбутньому роди будуть переглянуті відповідно до нововідкритих
особливостей їхніх представників.
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Вид вірусу визначають як політетичний клас вірусів, які становлять собою
реплікуючу лінію і займають певну екологічну нішу. Політетичний означає пов'язаний сукупністю характеристик, що притаманні більшості представників, при
цьому жодна із цих характеристик не є невід'ємною для того, щоб належати до
визначеного виду.
На відміну від політетичного, універсальний клас, такий як родина вірусів,
визначають однією або кількома властивостями, які універсально присутні у
всіх його членів. Це є важливою відмінністю, оскільки всі властивості, які
використовують для демаркації видів (тобто діапазон хазяїна, тропонізм клітин і тканин, патогенність, спосіб передачі, антигенність, невеликі відмінності в послідовності геному), є динамічними, тобто змінними в часі.
Крім вірусів, офіційний таксономічний статус мають субвірусні агенти, а
саме: віруси-сателіти, вірофаги, віроїди й агенти губкоподібних енцефалопатій (пріони).
Таксономія вірусів є динамічною структурою, що постійно адаптується до
експоненційного росту нових вірусних таксонів. У серпні 2016 р. було ухвалено
та підтримано всіма членами засідання виконавчого комітету ICTV класифікацію вірусів за метагеномними даними (рис. 3.7). Затвердження нового стандарту
класифікації було здійснено відповідно до потреби визначення близько 125 тис.
нових вірусних геномів, одержаних із метагеномних даних. Очікується, що зазначений стандарт класифікації сприятиме подальшому розвитку таксономії і
передбачатиме створення таксонів вищого рангу, які складатимуться винятково з
вірусів, ідентифікованих за метагеномними даними. Цей крок дозволяє значно
розширити уявлення про різноманіття світу вірусів, яке до цього було обмежено
вірусами, хазяїв яких культивують у лабораторних умовах.
Визначення нових видів. Поточне визначення виду ICTV є достатньо вичерпним для класифікації вірусів тільки на підставі послідовності генетичної
інформації. Вірусні характеристики та дані, які можуть бути визначені з послідовності геному, зокрема організація геному, стратегії реплікації, наявність
гомологічних генів, і, потенційно, діапазон хазяїв або тип вектора, можуть
служити додатковими біологічними характеристиками.
Визначення нових видів і родів у межах існуючих родин. Процедура демаркації варіює в широких межах залежно від груп вірусів і зазвичай здійснюється на основі параметрів, які охоплюють філогенію та біологічні властивості. Віруси, ідентифіковані з метагеномних даних, можуть бути класифіковані в додаткові таксони (види і роди), якщо спорідненість їхніх послідовностей можна порівняти з такими ж серед існуючих таксонів у цій родині.
Визначення нових родин і порядків. Віруси, геномні послідовності яких
не споріднені з вірусами існуючих таксонів, є особливою проблемою, оскільки не мають фенотипового стандарту, за яким вони можуть бути класифіковані. У цій ситуації визначення належності вірусу до нової родини може бути
засноване на обмеженості або відсутності генетичної гомології з вірусами
визнаних родин і наявності значних відмінностей в організації геному або
стратегії реплікації. Кластеризація і закономірності змін серед тісніше пов'язаних між собою метагеномних послідовностей можуть бути використані для
визначення вірусів до ієрархічно нижчих рівнів у межах відповідної групи.
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Фенотипні дані

Геномні дані

Біологічні властивості

Філогенія, порівняння
послідовностей
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Основа таксономії
1970–1990 рр.: Біологічні
дані

Основа таксономії
1990–2016 рр.: Поєднання
біологічних та філогенетичних
даних

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Характеристика in vitro
Структура віріонів
Антигенні властивості
Патогенність
Коло хазяїв
Епідеміологія

Патогенність
Коло хазяїв
Епідеміологія
Дивергенція
Філогенія

Висновок про біологічні
властивості

Основа таксономії, затвердженої в 2016 р.:
Геномні та метагеномні дані
•

•
•

Висновок про фенотипні дані шляхом
геномного аналізу
Спорідненість послідовностей геному
відповідно до філогенії, аналізу гомологій
та дивергенції
Біологічні дані необов'язкові

Рис. 3.7. Порівняння критеріїв класифікації вірусів
згідно із консенсусною заявою
Міжнародного комітету таксономії вірусів, ухваленою 2016 р.
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Номенклатура таксонів, визначених тільки за даними сиквенсу. Система
номенклатури таксонів здатна легко розширюватися для додаткових видів,
родів і родин, які будуть створююватися на основі даних метагеномних
послідовностей. Крім того, таксони можуть містити віруси, що були
ідентифіковані різними методами. Отже, вид, який спочатку містив віруси,
характеризовані винятково за даними сиквенсу, може охоплювати віруси,
ідентифіковані окремо і для яких безпосередньо визначені біологічні
властивості. Таким чином, метагеномний статус стосуватиметься
конкретного вірусу, а не таксона, до якого він належить.

Узагальнення

Критерії, визначені системою таксономії вірусів, є фундаментальними
для розуміння різноманіття вірусного світу. Систематизація вірусів допомагає спілкуванню між вірусологами й іншими зацікавленими сторонами,
такими як медики, фармацевти, фермери, виробники вакцин, регуляторні
інституції та потенційні спонсори. ICTV несе повну відповідальність за
класифікацію вірусів у таксони та їхні назви. Завдяки відкриттю нових
видів вірусів ця галузь вірусології постійно оновлюється.

Рекомендована література й електронні ресурси

Virus Taxonomy Ninth : Report of the International Committee
on Taxonomy of Viruses [Electronic source] / Andrew M.Q. King,
Michael J. Adams, Eric B. Carstens, Elliot J. Lefkowitz (eds). –
Academic Press, 2012. – Access mode : http://books.elsevier.com/
us/bookscat/authors/defaultindividual.asp?country=United+States&author
code=75288&community=microbio&mscssid=F8XX4EM6RF8D8HHRU
06CGXKR7S1REHK11327 pp.
URL : https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_online_report/
introduction.
URL : https://viralzone.expasy.org.
URL : https://v-table.com.

Питання для самоконтролю

Надайте визначення таксонів вірусів.
Проведіть метагеномний аналіз у таксономії вірусів.
Надайте визначення виду вірусів.
Порівняйте таксони різних організмів.

44

Розділ 4
СКЛАД ТА БУДОВА ВІРУСІВ
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За своїм складом і будовою віруси є унікальними об'єктами біології. Однак, незважаючи на цю унікальність і різноманітність, їм усім притаманні певні загальні
властивості хімічного складу та будови, серед яких наявність одного типу нуклеїнової кислоти, відсутність власних білоксинтезуючих систем та загальні термодинамічні закони самозбирання.

Структурні компоненти та хімічний склад вірусів. Основними структурними компонентами вірусної частинки – віріона – є нуклеїнова кислота (геном) та капсид (оболонка). Оскільки віруси є облігатними паразитами клітин,
то вони використовують для побудови нових віріонів не тільки енергію клітини, але й усі внутрішньоклітинні хімічні компоненти, необхідні для синтезу
нових віріонів. Отже, як видно з табл. 4.1, хімічний (елементний) склад вірусів практично тотожний хімічному складу клітин, у яких вони паразитують.
Т аб лиц я 4.1

Хімічний склад вірусів та їхніх хазяїв

Вид вірусу

Х-вірус картоплі
Вірус тютюнової
мозаїки
Вірус огіркової
мозаїки
Склад рослинних
білків
Вірус грипу А
Вірус папіломи
Нормальний склад
курячого зародку
Бактеріофаг Т4
Склад бактеріальної
клітини

С

Н

N

P

S

Вуглеводи

48,6

7,4

16,3

0,45

0,39

2,3

Мінеральні
сполуки
2,7

49,6

7,3

16,5

0,5

0,41

2,5

2,2

50,5

7,3

15,5

0,58

0,30

2,4

1,5

49,915,86,6-7,4
53,2
19,0
53,3
7,2
10,0
49,6
7,2
15,0

0,420,58
0,97
0,94

0,322,26
1,34
2,20

2,7

1,9

12,5
6,5

3,5
2,5

55,3

2,30

0,5-2,1

7,0

1,9

42,3
7,4
13,9 5,22
2,0
48,96,36,8-7,6
1,3-3,7 0,4-1,8
51,3
13,8

11,7

2,1

До 11

10,0

6,5-7,3

9,5

Проте зовсім інакший вигляд має порівняння біохімічних компонентів вірусів і клітини, зокрема нуклеїнових кислот (табл. 4.2). За структурою віруси
поділяють на прості, до складу яких входять тільки білки та нуклеїнова кислота, і складні, до складу яких належать білки, нуклеїнова кислота, а також
ліпіди та вуглеводи клітинного походження, у вигляді зовнішньої плазматичної мембрани – суперкапсиду.
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Т аб лиц я 4.2
Біохімічний склад простих і складних вірусів
Ліпіди, %
0

75

25

0

0

95

5

0

0

0
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Вірус огіркової
мозаїки
Вірус тютюнової
мозаїки
Бактеріофаг Т4
Вірус поліомієліту
Вірус грипу А
Вірус імунодефіциту
людини

Вуглеводи, %

тр

Білок, Нуклеїнова кислота, %
%
ДНК
РНК

Вірус

50–52
70
57–75

0
30
1

48–50
0
0

Слідові кількості
0
5

0
18–37

60

2

0

3

35

У складі вірусної частинки може існувати тільки один тип нуклеїнової кислоти – або ДНК, або РНК. Ці молекули виконують функцію носія генетичної
інформації. Слід зауважити: якщо у клітинах прокаріотів та еукаріотів молекули ДНК дволанцюгові, а молекули РНК – одноланцюгові, то у вірусів як
ДНК, так і РНК можуть бути представлені і дволанцюговими, й одноланцюговими формами (табл. 4.3).
Т аб лиц я 4.3

Типи молекул вірусних нуклеїнових кислот

Типи молекул вірусних нуклеїнових кислот
Лінійна одноланцюгова ДНК
Кільцева одноланцюгова ДНК
Лінійна дволанцюгова ДНК

Лінійна дволанцюгова ДНК з розривами
в одному ланцюзі
Подвійний ланцюг ДНК із замкненими кінцями
Замкнений кільцевий подвійний ланцюг
(із супервитками та без них)
Лінійна одноланцюгова РНК позитивної полярності (інфекційний чи (+)ланцюг РНК)
Лінійна одноланцюгова РНК негативної полярності
(неінфекційний або (-)ланцюг)
Сегментована РНК позитивної полярності
Сегментована РНК негативної полярності
Дволанцюгова сегментована РНК
"Диплоїдна" одноланцюгова РНК

Приклади вірусів
Парвовіруси
Бактеріофаг φХ174
Бактеріофаг Т7, аденовіруси,
герпесвіруси
Бактеріофаг Т5
Вірус вісповакцини

Бактеріофаг РМ2
Більшість вірусів рослин, вірус
поліомієліту,
Вірус сказу, вірус паротиту

Вірус мозаїки огірка
Вірус грипу
Респіраторний вірус, вірус
ранових пухлин конюшини
Ретровіруси

Отже, хімічний склад вірусів практично тотожний хімічному складу клітин, у яких вони паразитують.
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Щодо білкового складу вірусів, то вони побудовані з амінокислот, які
належать до L-ряду. У вірусних білках переважають кислі дикарбонові
кислоти. Ізоелектричні точки переважної більшості вірусів перебувають у
кислому діапазоні рН.
Вірусні білки поділяють на дві групи:
• структурні, які входять до складу віріонів;
• неструктурні, що забезпечують процес репродукування вірусу на різних етапах у клітині, але до складу віріонів не входять.
Крім цього, розрізняють структурні білки капсиду (формують капсид, що
оточує вірусну нуклеїнову кислоту) та суперкапсиду (містяться у складі зовнішньої ліпопротеїнової оболонки складних вірусів, зазвичай глікозильовані).
Також до структурних білків належать білки, які не виконують захисну функцію, а беруть участь у репродукуванні вірусу, наприклад зворотна транскриптаза ретровірусів).
Глікопротеїни у складі віріонів забезпечують взаємодію зі специфічними
рецепторами на поверхні чутливих клітин, трансмембранне проникнення вірусу до клітини шляхом злиття вірусної суперкапсидної оболонки із плазмолемою та володіють антигенними властивостями (до них утворюються вірусонейтралізуючі антитіла).
Виокремлюють такі функції структурних і неструктурних білків вірусів:
• захисна (білки капсиду, нуклеокапсиду);
• рецепторна (упізнавання чутливих клітин, поверхневі білки);
• морфопоетична (збирання капсиду);
• регуляторна (вплив на експресію власних і клітинних генів, сигнальні
шляхи клітини тощо);
• ферментативна (лізоцим, РНК- та ДНК-полімерази тощо);
• скоротлива (білки чохлика хвостатих фагів);
• транспортна (внутрішньоклітинне і системне транспортування вірусних
нуклеїнових кислот);
• фузійна (злиття мембран вірусу та клітини, поверхневі білки).
До складних вірусів, окрім білків і нуклеїнових кислот, також належать
ліпіди, що мають клітинне походження (за винятком поксвірусів). Залежно
від життєвого циклу вірусу ліпіди віріонів можуть походити від мембран ядерної оболонки, ендоплазматичної сітки та комплексу Гольджі.
Морфологія та морфогенез вірусних частинок. Для опису структури та морфологічних особливостей вірусів розроблено досить детальну номенклатуру:
• Субодиниця або білкова субодиниця: єдиний, розміщений визначеним
чином поліпептидний ланцюг (наприклад А білок ВТМ, молекулярна
маса якого 17 000 дальтон).
• Ансамбль (структурний елемент або структурна одиниця): одна чи
кілька неідентичних білкових субодиниць, які сукупно утворюють
"хімічно завершений" (функціонально активний) блок вищого порядку
(наприклад VP1, VP2, VP3, VP4 у вірусу поліомієліту).
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• Одиниця (морфологічний елемент): виступи або кластери на поверхні
частинки, які можна побачити в електронному мікроскопі. Цей термін
використовують лише при описі електронно-мікроскопічних зображень, оскільки морфологічні елементи не завжди відповідають хімічним унікальним одиницям.
• Капсид: білкова оболонка, що утворює комплекс із нуклеїновою кислотою (у простих вірусів).
• Нуклеокапсид: комплекс білка з нуклеїновою кислотою, що є упакованою формою геному вірусної частинки. Цей термін використовують
у тому разі, коли описують складні віруси (вірус сказу тощо), що мають суперкапсидну оболонку.
• Віріон: ціла вірусна частинка.
Вірусна частинка – структура, дуже добре пристосована для перенесення нуклеїнової кислоти з однієї клітини до іншої. Нині відомо два основних
способи пакування нуклеїнової кислоти у білкову оболонку: коли капсидні
білки зв'язані з нуклеїновою кислотою, і коли – не зв'язані. Зі способом пакування пов'язана морфологія віріона вірусу. Існує два основних типи капсидів
(нуклеокапсидів у складних вірусів), які відрізняються за симетрією. Капсид
простого вірусу, чи нуклеокапсид складного, може мати ротаційнотрансляційну (спіральну) симетрію, при цьому нуклеїнова кислота зазвичай
зв'язана з капсидними білками, або ікосаедричну (кубічну) – нуклеїнова кислота зазвичай не зв'язана з капсомерами.
Ротаційно-трансляційна симетрія описується за допомогою таких параметрів: u – число субодиниць на один виток та р – відстань між субодиницями
вздовж осі спіралі. Таким чином, крок спіралі Р = рu. Спіральні структури
можуть мати поворотну вісь симетрії, яка збігається з віссю спіралі (рис. 4.1).

А

Б

Рис. 4.1. Схематична структура (А) та модель (Б) вірусної частинки
зі спіральним типом симетрії вірусу тютюнової мозаїки
(за мат. сайтів: http://www.grandbiology.com/biols-679-2.html
та http://pdb101.rcsb.org/motm/109)
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Ікосаедрична симетрія – найефективніша симетрія для конструювання замкнутого капсиду з окремих субодиниць. Може складатися із 60 ідентичних
елементів, зв'язаних один з одним осями симетрії 2, 3 і 5 порядків. Замкнуті
капсиди із симетрією вищого порядку існувати не можуть (рис. 4.2).

А

Б

Рис. 4.2. Геометрична фігура ікосаедр (А)
та структурна модель ікосаедричного пікорнавірусу (Б)
(за мат. сайтів: https://mnogogranniki.ru/
vidy-mnogogrannikov/8-vidy/85-ikosajedr.html та https://ppt-online.org/87176)

Молекули нуклеїнових кислот більшості вірусів досить великі, щоб бути
запакованими в капсид із 60 субодиниць прийнятної молекулярної маси.
Зазвичай така субодиниця складається з кількох поліпептидних ланцюгів,
можливо не ідентичних (наприклад у вірусу поліомієліту). Якщо субодиниця складається з ідентичних ланцюгів, то капсид вірусу містить
60 n-структурних елементів. Для опису вірусів з ікосаедричним капсидом застосовують поняття "тріангуляційне число" (Т). Це число вказує, у скільки
разів кількість структурних елементів капсиду перевищує 60 (мінімальну можливу їхню кількість) і може бути лише цілим числом. Визначають тріангуляційне число як частку від ділення кількості субодиниць на 60. Визначити
тріангуляційне число можна за формулою: Т = h2+hk+k2 , де h і k – цілі числа.
Біохімічні властивості вірусу залежать від структури його віріона. Структура віріона, зі свого боку, має відповідати двом основним властивостям:
ефективне безпомилкове збирання та контрольоване розбирання. Аналіз
структури відомих вірусів дозволяє сформулювати три основні принципи
структурної організації вірусних частинок.
Вірусні підструктури збираються з білкових субодиниць, зазвичай закодованих у геномі вірусу; для економії генетичного матеріалу ці структури мають складатися з багатьох ідентичних копій однієї чи декількох типів
білкових субодиниць. Отже, у віріоні зустрічаються багаторазові повтори
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однакових білок-білкових взаємодій. Таким чином, перший принцип структурної організації вірусів – симетричність розташування субодиниць.
При цьому у великих вірусів симетрія може маскуватися через наявність
безлічі незначних деформацій.
Другий принцип структурної організації стосується збирання складних вірусів. Чим складніша структура, тим більше може виникнути помилок при її
збиранні. Для уникнення помилок, складні вірусні структури збирають у кілька
етапів і проміжний продукт, що утворюється на кожному конкретному етапі,
виконує роль своєрідного попередника для формування наступного компонента. Отже, складні вірусні структури збирають з окремих субансамблів.
Третій принцип описує особливості пакування нуклеїнової кислоти у
капсид. У віріоні вірусів зі спіральним типом симетрії кожна білкова
субодиниця взаємодіє з певним числом нуклеотидів незалежно від нуклеотидної послідовності. При збиранні такої структури специфічною може
бути ініціація, а подальший процес елонгації вірусної частинки буде відбуватися автоматично, незалежно від нуклеотидних послідовностей.
В ізометричних вірусів упакування нуклеїнової кислоти не залежить від її
вторинної (третинної) структури, проте вона повинна мати відповідний
розмір. Для таких вірусів визначається мінімальний критичний розмір нуклеїнової кислоти та максимальний. Якщо розмір нуклеїнової кислоти
менший визначеного мінімального значення для зазначеного вірусу, то
стабільна вірусна частинка не утвориться. Максимальний розмір визначається внутрішнім об'ємом самого капсиду. Ще однією умовою є наявність
так званого сайту пакування – нуклеотидної послідовності, що "впізнається" на початкових етапах пакування і забезпечує специфічність цього процесу. Отже, упакування у вірусну частинку нуклеїнової кислоти відбувається специфічно, проте не залежить від інформації, що міститься в
більшій частині нуклеотидної послідовності.

На моделі простих вірусів із різним типом симетрії капсиду – тютюнової
мозаїки та поліомієліту – можна розглянути способи реалізації зазначених
принципів структурної організації вірусних частинок.
Капсид ВТМ складається із 2130 білкових субодиниць, що розміщуються
по спіралі (161/3 на один виток). Діаметр цієї спіралі досягає 18 нм, відстань
між субодиницями вздовж осі спіралі – 2,3 нм. При цьому РНК вірусу закручена у спіраль коаксіально з білком. Кожна субодиниця капсидного білка
ВТМ (А-білок) складається зі 158 амінокислотних залишків, 60 із яких утворюють чотири α-спіралі – LS, RS, LR та RR, орієнтовані приблизно вздовж
осі радіуса спіралі віріона (рис. 4.3).
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Рис. 4.3. Структура А-білка ВТМ

Очищений білок здатен утворювати різноманітні асоціативні форми залежно від рН середовища й іонної сили розчину (рис. 4.4).
Стопка дисків
27S, 37S і т.д.

Кристал

0,9

Спіраль

0,8
0,7
0,6

Диск

"Пружинна шайба"

0,5

Спіраль

0,4
0,3

Диск 20S

А-білок 4S

0,2
0,1

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Рис. 4.4. Асоціати капсидного білка ВТМ
(Філдс Б. Н. та ін., 1989)
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За нейтрального рН та іонної сили до 0,5 А-білок ВТМ утворює А-диски –
структури, що нагадують листковий пиріг із двох листків. Кожний "листок"
такого "пирога" складається із 17 білкових субодиниць – "скибок". Проте, на
відміну від кулінарного пирога, субодиниці різних "листків" А-диска не прилягають щільно, а розходяться в ділянці центрального отвору (рис. 4.5). Це
так звана відкрита форма А-диску.

Рис. 4.5. Розташування субодиниць верхнього
та нижнього "листків" А-білка

Перехід від диску (відкритої форми) до "пружинної шайби" (закритої
форми) супроводжується зміною кута нахилу субодиниць (10°) щодо осі
спіралі, розривом "листка" та зміщенням білків на 2/3 однієї субодиниці.
Такий перехід відбувається за інкапсидації нуклеїнової кислоти (рис. 4.6,
також див. рис. 4.1).

4 нм
8 нм

18 нм

Рис. 4.6. Укладання білкових субодиниць у віріоні ВТМ

Процес збирання віріона розпочинається з утворення молекулою РНК ініціаторної петлі, що розташована на відстані 1000 нуклеотидів від її 3'-кінця
(рис. 4.7).
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Рис. 4.7. Зміна третинної структури РНК ВТМ у процесі ініціації
та елонгації збирання віріона

Ініціаторна петля проходить у центральний отвір А-диска, взаємодіє з білками, змінює свою структуру та зумовлює перехід диска із "відкритої" форми до "закритої". РНК ніби захоплюється білками верхнього та нижнього
"листків" А-диска (див. рис. 4.6). Відбувається остаточне впорядкування
білкових субодиниць, зокрема тієї частини, що обернена до центра спіралі
віріона. З кожною білковою субодиницею взаємодіє один триплет РНК. Залишки аспарагінової кислоти (115 і 116) LR-спіралі білка взаємодіють із
рибозами 1 і 3 в анти-орієнтації, а залишок серину (123) LR-спіралі – з рибозою 2 у син-орієнтації. Залишки аргініну (90 і 92) RR-спіралі нижньої
субодиниці та N-кінець її RS-спіралі утворюють електростатичні взаємодії
із фосфатами. Подальша елонгація віріона відбувається у двох напрямках.
Швидка – у напрямку 5'-кінця РНК, супроводжується протягуванням нуклеїнової кислоти через центральний отвір і "нанизуванням" на неї А-дисків.
Повільна – у напрямку 3'-кінця, відбувається шляхом приєднання окремих
білкових субодиниць до утвореної білкової спіралі.
Вірус поліомієліту – простий РНК-вмісний вірус з ікосаедричним капсидом діаметром приблизно 28 нм, що складається із 60 структурних елементів.
Отже, його тріангуляційне число становить 1. Кожна структурна одиниця
складається із чотирьох поліпептидів VP1, VP2, VP3 та VP4 (VP – білок віріона, від англ. virion protein). VP4 розміщується із внутрішнього боку капсиду
і з'єднує інші білки між собою. Послідовність стадій морфогенезу вірусу поліомієліту подано на рис. 4.8.
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Збирання прокапсиду

Приєднання VPq до 5ˋ-кінця РНК

Інкапсидація РНК

Розщеплення VP0

Стабілізація віріона

Рис. 4.8. Схема морфогенезу частинки вірусу поліомієліту

Після проникнення вірусу до клітини під впливом вірусної РНК відбувається пригнічення синтезу білкових факторів, потрібних для кеп-залежної
трансляції. На матриці вірусної РНК синтезується поліпептид-попередник,
від якого відщеплюється пептид із 22 амінокислотних залишків (VPg), який
приєднується до 5'-кінця РНК, заміняючи кеп-структуру. Поліпептидпопередник розщеплюється на білки VP1, VP3 та VP0, з яких формується
прокапсид. Паралельно із цим відбувається реплікація вірусного геному. Пакування РНК до прокапсиду ініціює розщеплення VP0 на VP2 та VP4, після
чого структура віріону стабілізується. Разом із РНК до капсиду, ймовірно,
можуть потрапляти іони Na+, які частково нейтралізують негативно заряджені фосфатні групи нуклеїнової кислоти.
Описані принципи лежать в основі морфогенезу капсидів (нуклеокапсидів)
переважної більшості відомих вірусів.

Узагальнення

Основними структурними компонентами вірусної частинки – віріона – є
нуклеїнова кислота та білок. Оскільки віруси використовують для побудови
нових віріонів усі внутрішньоклітинні хімічні компоненти, необхідні для синтезу нових віріонів, то їхній хімічний (елементарний) склад практично тотожний хімічному складу клітин, у яких вони паразитують. За структурою
віруси поділяють на прості, до складу яких входять тільки білки та нуклеїнова кислота, і складні, до складу яких входять білки, нуклеїнова кислота, а також ліпіди та вуглеводи. У складі вірусної частинки може існувати тільки
один тип нуклеїнової кислоти – або ДНК, або РНК. Вірусні білки поділяють
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на структурні, які входять до складу віріонів та неструктурні, що до складу
віріонів не входять. Капсид простого вірусу, чи нуклеокапсид складного, може мати ротаційно-трансляційну (спіральну) симетрію, або ікосаедричну (кубічну). Принципи, які лежать в основі морфогенезу капсидів (нуклеокапсидів) переважної більшості вірусів є універсальними. У віріоні субодиниці розташовуються симетрично, складні вірусні структури збираються з окремих
субансамблів, упакування у вірусну частинку нуклеїнової кислоти відбувається специфічно (її "впізнавання" відбувається на початкових етапах пакування), проте не залежить від інформації, що міститься у більшій частині нуклеотидної послідовності.
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Питання для самоконтролю

Назвіть відомі вам особливості включення у вірусну частинку
нуклеїнової кислоти.
Перерахуйте функції вірусних білків.
Де мають бути розташовані у віріоні білки з антигенною
функцією?
З'ясуйте критерії класифікації вірусів за морфологією віріона.
Проаналізуйте критерії класифікації вірусів за біологічними
властивостями.
Назвіть відомі вам критерії класифікації вірусів за геномом.
Перерахуйте критерії класифікації вірусів за білками.
Опишіть послідовність подій при самозбиранні ВТМ.
Проаналізуйте особливості морфогенезу віріонів вірусу
поліомієліту.
55

56

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н
тр

тр

Розділ 5
РЕПРОДУКУВАННЯ ВІРУСІВ ЛЮДИНИ
ТА ТВАРИН
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Взаємодія вірусів із клітиною є ключовою подією в розвитку вірусної інфекції. Це
багатоступеневий процес, який можна розділити на кілька етапів: адсорбція,
проникнення до клітини, депротеїнізація, синтез неструктурних і структурних
білків вірусу, реплікація вірусного геному, збирання новоутворених віріонів та їхній
вихід із клітини.

Взаємодія вірусів із клітинними рецепторами. Процес взаємодії вірусу із
клітиною починається зі специфічної адсорбції вірусних частинок на
рецепторах клітини хазяїна і їхнього проникнення всередину клітини.
Процес адсорбції залежить від наявності на поверхні клітини чутливих
клітин рецепторів, які розпізнаються відповідними комплементарними білками (антирецепторами) на поверхні віріона. Початкові процеси адсорбції мають неспецифічний характер і можуть бути обумовлені електростатичними
взаємодіями позитивно та негативно заряджених молекул на поверхні віріона
та клітини. Проте впізнавання клітинних рецепторів вірусними білками (білками прикріплення) є високоспецифічним процесом, що призводить до прикріплення вірусної частинки до клітини.
Віруси використовують рецептори, що необхідні для проникнення до клітини важливих для її життєдіяльності речовин: гормонів, факторів росту тощо. Ці структури дуже часто виконують акцепторну функцію для фізіологічних
лігандів сигнальних клітинних шляхів, тому прикріплення до них вірусів може пошкоджувати або активувати відповідні біохімічні шляхи та змінювати
метаболізм клітини. За своєю хімічною природою рецептори можуть бути
білками, вуглеводними компонентами білків або ліпідів, ліпідами.
Віруси вибірково використовують рецептори, концентрація яких
максимальна на поверхні пермісивних клітин (клітин хазяїна, здатних
забезпечити продуктивну інфекцію) (табл. 5.1). Деякі віруси мають
обмежений тропізм (здатність інфікувати лише певні види клітин і тканин),
наприклад вірус гепатиту В (ВГВ), гепатоцити та вірус імунодефіциту
людини 1-го типу (ВІЛ-1) і CD4+ клітини або макрофаги. Деякі віруси здатні
приєднуватися до понад одного типу рецептора, в іншому випадку віруси з
різних родин використовують однакові рецептори, наприклад ВІЛ-1 та вірус
герпесу людини 7-го типу мають здатність прикріплюватися до рецептора
CD4, а деякі аденовіруси та віруси Коксакі В – до рецептора Car.
Під час адсорбції спочатку відбувається утворення одиночних зв'язків між
рецепторами та підкріплювальними білками вірусів (стадія зворотної
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адсорбції), а згодом виникають множинні (до 3000) зв'язки, й утворюється
"рецепторне поле" (стадія незворотної адсорбції).
Першим ідентифікованим рецептором вірусів була сіалова кислота –
рецептор, що використовується вірусом грипу для прикріплення до клітини.
Згодом було показано, що більшість вірусних рецепторів є білками.
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Та б лиц я 5.1
Поверхневі клітинні рецептори, з якими взаємодіють різні віруси
Вірус

Аденовірус людини
2-го типу
Вірус герпесу людини
1-го типу
Вірус герпесу людини
4-го типу (вірус
Епштейна – Барр)
Вірус герпесу людини
7-го типу
Вірус гепатиту В
SV-40
Вірус вісповакцини

Аденоасоційований
вірус 2-го типу
РНК-вмісні віруси
Вірус поліомієліту
1–3-го типів
Риновірус людини
87-го типу
Вірус Коксакі A13,
A 18, A 21

Вірусі Коксакі В1-В6

Рецептор
Тип молекули
ДНК-вмісні віруси

Корецептор

Car

Ig-подібна

α2-інтегрини

Гепаран сульфат

Глюкозаміноглікан

HveA, Prr 1

SCR-подібні
Рецептор для
(каскад
комплементу Cr 2 (CD21)
комплементу)
CD4

Ig-подібна

МНС-1
Гепаран сульфат
Рецептор епідермального
фактора росту

Ig-подібна
Глюкозаміноглікан
Сигнальний
рецептор

Гепаран сульфат

Глюкозаміноглікан

Pvr

Ig-подібна

Сіалова кислота

Вуглевод

Білок
внутрішньоклітинної
адгезії Icam-1
Car

Вірус ECHO 3, 6, 7,
СD 55
11–13, 20, 21, 24, 29, 33
Вірус гепатиту А

HAVCr-1

Вірус ящуру
Вірус SARS
Вірус лісу Семліки

Гепаран сульфат
ACE 2
МНС-1
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Ig-подібна

Ig-подібна
SCR-подібні
(каскад
комплементу)
Ig-подібна, муцинподібна
Глюкозаміноглікан
Карбоксипептидаза
Ig-подібна

α2β2-інтегрин

Закінчення табл. 5.1

Вірус сказу

Рецептор
Гепаран сульфат
Нікотиновий
ацетилхоліновий рецептор
Нейрональна молекула
клітинної адгезії, СD56

Ig-подібна

Корецептор

Надродина
Tnf-рецепторних
білків

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

Рецептор фактора росту
нервів низької афінності

Тип молекули
Глюкозаміноглікан
Рецептор для
нейромедіатору

тр

Вірус
Вірус денге

Вірус грипу
Вірус кору

Вірус лімфоцитарного
хоріоменінгіту

Сіалова кислота
(N-ацетил-нейрамінова
кислота)
CD46 (мембранний
кофакторний білок)

α-дістроглікан

Вірус імунодефіциту
людини 1-го типу

CD4

Ротавіруси групи А

Сіалова кислота

Вуглевод

Білок, що регулює
комплемент

Рецептор ламініну

Хемокінові
рецептори
Ig-подібна молекула
(Ccr5,
CxCr4, Ccr3)
Вуглевод

Окрім основного рецептора, в адсорбції деяких вірусів беруть участь
додаткові білки (корецептори). Для ВІЛ такими корецепторами є хемокінові
рецептори клітини (CXCR4 або CCR5) (табл. 5.1). В альфагерпесвірусів
гепаринові протеоглікани ініціюють прикріплення вірусу до клітини, а інший
вірусний білок, зв'язуючись із клітинним інтегрином або нектином, запускає
процес проникнення вірусу до клітини через злиття із клітинною мембраною.
Проникнення вірусів до клітини. Проникнення вірусу до клітини
відбувається після адсорбції за рахунок одного з таких процесів (рис. 6.2):
• злиття зовнішньої оболонки вірусу та плазматичної мембрани клітини
(для складних вірусів),
• рецепторний ендоцитоз (для складних і простих вірусів),
• безпосереднє проникнення вірусних геномів усередину клітини (лише
для простих вірусів).
Окрім того, віруси можуть проникати у клітину за допомогою таких різновидів ендоцитозу, як ендоцитоз синаптичних везикул у нервових закінченнях
(bulk-endocytosis) і фагоцитоз (рис. 5.1). Фагоцитоз є активною формою рецепторного ендоцитозу, який використовують спеціалізовані клітини для поглинання цілих клітин або їхніх фрагментів. Розмір фагосом становить від
250 нм і більше. Наприклад, два великих ДНК-вмісних віруси, ВПГ-1 та мімівірус, можуть проникати до клітини за рахунок фагоцитозу.
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Клатрин- та кавеолінКлатринКавеолінопосередкований опосередкований опосередкований ендоцитоз
ендоцитоз
ендоцитоз

Синхронний
ендоцитоз
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Рис. 5.1. Шляхи проникнення вірусів до клітини
(Louten J., 2016)
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Фагоцитоз
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Спосіб проникнення вірусу до клітини тісно пов'язаний із механізмом "роздягання", або депротеїнізації вірусу. "Роздягання" – звільнення нуклеїнової
кислоти вірусу від захисної оболонки капсиду. Проте в більшості випадків
нуклеїнова кислота все ж таки залишається в комплексі з вірусними білками.
При проникненні вірусу шляхом злиття відбувається наближення двох
мембран, опосередковане специфічними мембранними білками. Ці білки
перебувають у ліпідному бішарі. Для ефективного злиття необхідно, щоб
мембрани наблизилися на відстань 1,5 нм. Цей етап залежить від видалення
молекул води з поверхні мембрани і є енергозалежним процесом.
У представників родини Paramyxoviridae у процесі злиття задіяні
специфічні білки злиття – F (від англ. fusion – злиття). Для ВІЛ: CCR5 (у
макрофагів/моноцитів) та CXCR4 (на поверхні Т-лімфоцитів) (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Проникнення шляхом злиття
із клітинною цитоплазматичною мембраною:
А – загальна схема; В – злиття мембрани клітини та вірусної оболонки
у представників родини Paramyxoviridae відбувається за допомогою білка F;
С – злиття клітинної та вірусної мембрани, яке потребує наявності клітинного
корецептора у ВІЛ. SU (surfaceprotein) – gp120,
TM (transmembraneprotein) – gp41 (Flint S. J., 2017)
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Ендоцитоз (лат. endocytosis, грец. endon – усередині + грец. kytos –
посудина, ємність, клітина) – це процес активного надходження твердих і
рідких речовин із зовнішнього середовища усередину клітини. Різновидами
ендоцитозу є фагоцитоз – поглинання твердих частинок, піноцитоз –
поглинання рідини та рецептор-опосередкований ендоцитоз – поглинання
окремих макромолекул.
Піноцитоз – процес поглинання клітиною рідких субстратів і дрібних
частинок. При піноцитозі від мембрани відбруньковуються всередину
клітини невеликі пухирці – ендосоми. Вони менші від фагосом (їхній розмір
становить до 150 нм) і зазвичай не містять великих частинок. Після
утворення ендосоми до неї наближається первинна лізосома, і ці дві
мембранні везикули зливаються, утворюючи вторинну лізосому.
Рецептор-опосередкований ендоцитоз (віропексис) – процес, при якому
мембрана клітини вгинається всередину, формуючи облямовані ямки.
Внутрішньоклітинний бік облямованої ямки вистелений адаптивними
білками (адаптин, клатрин тощо). Зовнішній бік мембрани при цьому
містить специфічні рецептори. Швидкість рецептор-опосередкованого
ендоцитозу вища ніж піноцитозу. Процес рецептор-опосередкованого
ендоцитозу відбувається у специфічних ділянках плазматичної мембрани, у
спеціальних заглибленнях, які з боку цитоплазми вкриті особливим білком
клатрином (рис. 5.3). На дні заглиблень зосереджені спеціальні рецептори
для поживних речовин (лігандів).
Речовини потрапляють до клітини за рахунок інвагінації цитоплазматичної
мембрани за взаємодії ліганда та рецептора, наслідком чого є утворення
вкритих клатрином везикул. Упродовж кількох секунд везикули "втрачають"
клатрин, і такі "голі" (без клатрину) зливаються з іншими дрібними
гладкостінними везикулами, що розташовані біля поверхні клітини
(ендосоми). У таких везикулах рН становить близько 7 (ранні ендосоми).
Деякі ліганди дисоціюють від своїх рецепторів, і ці рецептори знову
потрапляють на поверхню клітини за допомогою транспортних везикул. За
рахунок роботи протонного насосу всередину ендосом активно
транспортуються протони (енергозалежний процес), внаслідок чого в них
знижується рН (рН < 7). Такі ендосоми називають пізніми. Потім пізні
ендосоми зливаються із лізосомами, що містять різноманітні ферменти, які
опосередковують деградацію цукрів, вуглеводів та білків.
Проникнення вірусів шляхом ендоцитозу може бути рН-залежним та
рН-незалежним процесом. Так, для вірусів грипу злиття вірусної оболонки з
мембраною ендосоми – є процесом, залежним від зміни рН.
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Рис. 5.3. Механізм рецептор-опосередкованого ендоцитозу
(Flint S. J., 2017)
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"Роздягання" вірусу та звільнення нуклеокапсиду до цитоплазми – це
запрограмований процес кооперативних конформаційних та функціональних перетворень зовнішніх білків віріону. Так, у вірусу грипу типу А
проникнення до клітини здійснюється синхронно з роздяганням до
нуклекапсиду. У цьому процесі беруть участь такі білки: нейрамінідаза
(звільняє віріон від рецепторів клітини), білок М2 (формує іонні канали у
суперкапсиді віріонів) та гемаглютинін (приводить до злиття ліпідних
мембран вірусу й ендосоми) (рис. 5.4).
Останнім часом накопичуються підтвердження того, що віруси
потрапляють до клітини через специфічні мікродомени плазматичної
мембрани, збагачені на глікосфінголіпіди та холестерин – ліпідні рафти.
Найкраще вивченими вірусами, що можуть проникати до клітини за таким
механізмом, є вірус мавп SV40 (Polyomaviridae) й еховірус I типу (EV1,
Picornaviridae). Ліпідні рафти також задіяні у процесі проникнення до
клітини деяких складних вірусів, зокрема вірусу грипу, вірусу лісу Семліки
(SFV, Togaviridae) і вірусу Сіндбіс (SIN, Togaviridae).
Ендосома

М1

Рис. 5.4. Злиття оболонок віріону та клітини
(на прикладі вірусу грипу) (Flint S. J., 2017)

Деякі віруси проникають усередину клітини за рахунок дрібних везикул
кавеол, до складу мембран яких входить білок кавеолін.
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Після "роздягання" вірусу його генетичний апарат цілеспрямовано переміщується в цитоплазмі по цитоскелету, запозичаючи клітинні молекулярні мотори. Дифузне переміщення надмолекулярних геномних комплексів вірусу у цитоплазмі є маловірогідним, оскільки можливе лише для
структур, що менші 20 нм. У переміщенні вірусів бере участь як міозиновий мотор з актиновою мікросіткою, так і динеїн-динактиновий мотор,
асоційований із мікротрубочками. Наприклад, вірус SV40, що індукує фосфорилювання актину, викликає дисоціацію актинової мікросітки на стадії
ендоцитозу, і навпаки, при "роздяганні" бакуловірусів їхній білок р78/83
викликає асиметричну полімеризацію актину, яка стимулює його подальший шлях по мікротрубочках.
Надалі просування по мікротрубочках відбувається до мікротубулярного
цитоплазматичного центру (ретроградне транспортування). Із цього центру
вірусний нуклеокапсид може переміщуватися до ядра, проходячи ядерну
мембрану через ядерні пори. У ядерному транспортуванні віруси використовують клітинний апарат комплексу ядерної пори, рух через яку регулюється понад 50 клітинними білками (нуклеопоринами). Зворотний рух вірусних компонентів до периферії клітин (антероградний напрямок), що домінує при збиранні нових віріонів, також відбувається переважно по мікротрубочках, але цей маршрут забезпечується кінезиновим мотором. Швидкість внутрішньоклітинного руху вірусних компонентів молекулярними
клітинними моторами становить близько 1 мкм/с.
Більшість ДНК-вмісних вірусів, ретровіруси, віруси грипу, хвороби Борна
та гепатиту D реплікуються в ядрі клітини-хазяїна. Віруси використовують
клітинні механізми транспортування білка до ядра. Білки, що транспортуються до ядра, містять сигнал ядерної локалізації. Це ділянки молекул білків, необхідні для впізнавання транспортними білками імпортинів.
Серед вірусів існує значна розбіжність у механізмах внутрішньоядерного
транспортування (рис. 5.5). Дрібні нуклеокапсиди парвовірусів (20 нм) та вірусу гепатиту В (38 нм) проникають до ядра в незмінному вигляді та дезінтегрують усередині ядра. Нуклеокапсиди вірусу грипу типу А (діаметром
20 нм) взаємодіють з імпортином β і також проникають до ядра клітини. Великі віруси, такі як аденовіруси, зв'язують білок NUP214/CAN екстрануклеарних філаментів, потім – каріоферини β, що викликає дезінтеграцію нуклеокапсиду при вході до ядерної пори, і вже вільна ДНК потрапляє до ядра. Нуклеокапсид вірусу герпесу (120 нм) потрапляє до ядерної пори завдяки імпортину, і вільна ДНК вивільняється в ядро з нуклеокапсиду без його розпаду.
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Ядерний
поровий
комплекс

Герпесвіруси

Рис. 5.5. Транспортування
вірусних геномів
до ядра
(Louten J., 2016)

Аденовіруси

Вірус гепатиту В

Цитоплазма

Ядро

Внутрішньоядерне транспортування ретровірусів (за винятком ВІЛ) не
потребує ядерних пор і здійснюється на стадії мітозу клітин, коли ядерна
оболонка тимчасово відсутня і контролюється flap-елементом вірусної ДНК
та вірусними білками – інтегразою та Vpr.
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Основними елементами стратегії клітинного геному є синтез білків,
необхідних для забезпечення життєдіяльності клітини, та реплікація
клітинної ДНК, тобто відтворення клітинного геному.
Типову схему синтезу білка у клітині можна представити у такому вигляді:
ДНК→транскрипція→мРНК→трансляція→білок. Для реалізації цієї
інформації подвійний ланцюг ДНК розплітається, після чого на одному з
ланцюгів, як на матриці, синтезується комплементарний ланцюг РНК. Цей
ланцюг РНК, що містить інформацію, необхідну для синтезу білків,
називають матричною (інформаційною) РНК – мРНК. Синтез мРНК на
матриці ДНК називають транскрипцією. Надалі ланцюг мРНК
використовують для синтезу поліпептиду з амінокислот, що каталізується
рибосомою. Зазначений процес називають трансляцією. Послідовність
нуклеотидів у мРНК називають позитивною, або плюс-ланцюгом.
При реплікації, як і при транскрипції, ланцюги ДНК розплітаються, але
в цьому випадку, на відміну від транскрипції, на кожному ланцюзі
утворюється комплементарний їй ланцюг ДНК. Наслідком чого є
подвоєння геному. Процес реплікації можна подати схемою:
ДНК→реплікація→ДНК.
Геном ДНК-вмісних вірусів представлений різними формами ДНК та має
свої особливості (див. розд. 4). Проте навіть у вірусів, що містять
дволанцюгову ДНК (длДНК), подібну до клітинної, стратегія реалізації
вірусної генетичної інформації є відмінною. Стратегія геному РНК-вмісних
вірусів ще більше відрізняється від клітинної. Реплікацією РНК-вмісних
вірусів називають відтворення геномної РНК, а транскрипцією – лише синтез
молекул субгеномних вірусних РНК, що здатні функціонувати як мРНК, тобто
транслюватися з утворенням вірусних білків.
У 1971 р. Д. Балтимор запропонував розділити всі відомі віруси за типом
геному та способом реалізації генетичної інформації на групи (табл. 5.2).
Транскрипція – перша стадія реалізації генетичної інформації,
послідовності, процес синтезу мРНК з використанням ДНК як матриці.
Транскрипція здійснюється РНК-полімеразами. У транскрипції ДНК-вмісних вірусів бере участь ДНК-залежна РНК-полімераза ІІ (у рідкісних випадках
– РНК-полімераза ІІІ), тоді як у транскрипції РНК-вмісних вірусів задіяний
вірусний фермент РНК-залежна РНК-полімераза.
Більшість ядерних ДНК-вмісних вірусів використовують для
транскрипції клітинної РНК-полімерази ІІ. Поксвіруси містять власну
ДНК-залежну РНК-полімеразу, яка подібна до клітинної РНК-полімерази ІІ.
РНК-залежна РНК-полімераза виявлена в арена-, бунья-, ортоміксо-,
параміксо-, рабдо-, реовірусів, тобто вірусів з (-)РНК та длРНК-геномом.
У РНК-вмісних вірусів РНК-полімераза кодується вірусним геномом.
РНК-залежні РНК-полімерази володіють як транскриптазною, так і
репліказною активністю.
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Та б лиц я 5.2

Геном

Родина

Геномна РНК виконує роль мРНК. Першим етапом репродукування вірусів є
приєднання РНК до рибосом, її трансляція приводить до синтезу вірусних білків. Надалі ці білки регулюють реплікацію вірусного геному.

РНК-геном
позитивної
полярності

Віруси спочатку синтезують комплементарний ланцюг позитивної полярності,
який виконує функцію мРНК. Синтез
комплементарного ланцюга відбувається
за допомогою власних вірусних білків
(РНК-залежної РНК-полімерази), що
входять до складу капсиду.
Віріони містять РНК-залежну РНК-полімеразу та вносять її разом із геномом у
клітину. Ця полімераза може специфічно
впізнавати дволанцюговий РНК-геном та
транскрибувати негативний ланцюг у
позитивну мРНК.
Віруси використовують клітинний механізм синтезу РНК, проте деякі (Poxviridae,
Asfarviridae) містять власні РНК-полімерази чи синтезують додаткові РНК-полімерази на пізніх стадіях циклу репродукування.

РНК-геном
негативної
полярності

Picornaviridae,
Caliciviridae,
Astroviridae,
Togaviridae,
Flaviviridae,
Arteriviridae,
Coronaviridae,
Bornaviridae,
Tetraviridae
Paramyxоviridae,
Rhabdoviridae,
Filoviridae,
Orthomyxoviridae,
Bunyaviridae,
Arenaviridaе

тр

Характеристика

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

Група

Класифікація вірусів тварин за Д. Балтимором

1

2

3

4

5

Добудова другого ланцюга ДНК відбувається за рахунок клітинних ферментів (ДНК-полімерази). Надалі дволанцюгові ДНК транскрибуються з утворенням вірусних мРНК. До складу віріонів можуть входити одноланцюгові
ДНК як позитивної, так і негативної
полярності.
68

Дволанцюгова
РНК

Reoviridae,
Birnaviridae

Дволанцюгова
ДНК

Poxviridae,
Herpesviridae,
Iridoviridae,
Asfarviridae,
Baculoviridae,
Adenoviridae,
Papillomaviridae,
Polyomaviridae,
Polydnaviridae
Parvoviridae,
Circoviridae

Одноланцюгова
ДНК

Геном

Добудування
вірусної
ДНК
у
дволанцюгову молекулу відбувається за
рахунок клітинних ферментів. Ця ДНК
надалі транскрибується за допомогою
клітинних РНК-полімераз у мРНК, як у
випадку інших ДНК-вмісних вірусів.
Проте один із видів мРНК використовують для синтезу комплементарного
ланцюга ДНК за рахунок ферменту
РНК-залежної ДНК-полімерази. Частково синтезований ланцюг упаковується
до капсиду, де відбувається добудування
2-го ланцюга ДНК (неповного).
Віруси у складі віріонів містять
РНК-залежну ДНК-полімеразу. Після
проникнення віріонів до клітини цей
фермент бере участь у формуванні
2лДНК копії РНК-геному. Після синтезу
2лДНК копії геному (та її інтеграції в
геном клітини) відбувається транскрипція із формуванням мРНК за рахунок
клітинних РНК-полімераз, як і для
більшості ДНК-вмісних вірусів.

Кільцева
дволанцюгова
ДНК з одним
неповним
ланцюгом

Родина
Hepadnaviridae
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Характеристика
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Закінчення табл. 5.2

6

7

Дві молекули
одноланцюгової
РНК.
ДНК-копії
беруть участь у
реплікативном
у циклі

Retroviridae

Транскрипційний цикл охоплює кілька стадій: зв'язування транскриптази з
матричним ланцюгом, ініціацію ланцюга РНК, елонгацію, термінацію та
посттранскрипційний процесинг. Процесинг може передбачати кепування
5'-кінця, метилування гуанідину, поліаденілювання 3'-кінця, сплайсинг. Крім
того, слід розрізняти первинну транскрипцію (синтез на геномній матриці) та
вторинну транскрипцію (синтез на новосинтезованій матриці).
Різноманіття вірусних геномів визначає існування різних підходів до
синтезу вірусних мРНК у клітині хазяїна. Проте всі ці підходи можуть бути
згруповані в єдиній схемі стратегії синтезу мРНК (рис. 5.6).
Транскрипція ДНК-вмісних вірусів. За механізмом транскрипцію можна
поділити на чотири групи:
1. ДлДНК, транскрипцію здійснюють клітинні ферменти (поліома-, адено-,
герпесвіруси).
длДНК→мРНК
2. ДлДНК, ранню транскрипцію здійснюють вірусні полімерази, що
входять до складу віріонів (поксвіруси).
длДНК→мРНК
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3. ОлДНК, яка перед транскрипцією потребує перетворення на
дволанцюгову форму (парвовіруси, у т. ч. й дефектні віруси, що потребують
для розмноження наявності вірусу-помічника).
олДНК→длДНК→мРНК
4. Кільцева частково дволанцюгова ДНК (вірус гепатиту В) перед
транскрипцією підлягає репарації.
геномна частково длДНК→длДНК→мРНК
↓
РНК
↓
геномна частково длДНК
Клас
I

ДНК-віруси

II

РНК-віруси

III

IV

V

Віруси, що здійснюють
зворотну транскрипцію

VI

VII

Рис. 5.6. Стратегії транскрипції
(Carter J., Saunders V., 2007)
70

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

Транскрипція РНК-геномних вірусів. Синтез молекул РНК у РНК-вмісних
вірусів є унікальним процесом, що не характерний для клітинних РНК.
Геноми усіх РНК-вірусів, крім ретровірусів, кодують РНК-залежну
РНК-полімеразу для синтезу геномів нащадків та мРНК. У разі (-)РНК-вмісних
вірусів цей фермент входить до складу віріонів. Механізми, за допомогою
яких відбувається синтез вірусних геномних РНК та мРНК, є досить
різноманітними (рис. 5.6, 5.7).

Рис. 5.7. Стратегії реплікації та транскрипції РНК-вмісних вірусів
(Flint S. J., 2017)

За класифікацією Балтимора транскрипція РНК-вмісних вірусів
відбувається відповідно до таких схем:
1. (+)РНК-геноми. Геномна (+)РНК – це мРНК, тобто геномна нуклеотидна
послідовність відповідає послідовності мРНК. Для транскрипції вірусами з
таким геномом потрібно синтезувати мінус-ланцюг за допомогою РНК-залежної РНК-полімерази, яка детермінована вірусним геномом та транслюється
безпосередньо з геномної РНК. Вірусні (+)РНК-геноми не завжди кодують
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повну РНК-полімеразу, можливе детермінування лише однієї субодиниці, яка
потім асоціюється із клітинним ферментом та модулює його
функції/специфічність (фаг Qβ, деякі віруси рослин).
Транскрипція (+)РНК геномів може відбуватися за двома механізмами:
• з утворенням субгеномних мРНК (необхідні для синтезу ранніх білків);
• без утворення субгеномних мРНК. У цьому випадку транскрипція є
також етапом реплікації.
Субгеномні (+)РНК, також як і геномні, зчитуються з повнорозмірного
мінус-ланцюга.
(+)РНК→(-)РНК→мРНК
2. (-)РНК-геноми. Геномна (-)РНК, нуклеотидна послідовність якої комплементарна мРНК, є матрицею для транскрипції та реплікації. Обидва процеси
відбуваються у складі рибонуклеопротеїду, за участі вірусної РНК-полімерази.
Матричні РНК, що синтезуються, моноцистронні, оскільки всі віруси з
(-)РНК-геномом уражують лише еукаріот. (-)РНК-геноми можуть бути
лінійними (безперервними), а можуть бути сегментованими.
Для пояснення утворення моноцистронних мРНК на матриці лінійних
(-)РНК запропоновано модель, яку використовує вірус везикулярного
стоматиту. Відповідно до цієї моделі, на границях між ділянками (-)РНК, що
кодують індивідуальні білки, розташовані спеціальні сигнали, які термінують
та реініціюють синтез ланцюгів (+)РНК. Кожна така ділянка, якщо йти від
3'- до 5'-кінця, закінчується сьома залишками уридилової кислоти. На цій
ділянці РНК-полімераза "пробуксовує", синтезуючи полі(A)-послідовність,
що складається із кількох десятків залишків аденілової кислоти. Приєднання
кеп до 5'-кінця молекул мРНК відбувається, вірогідно, за участі
вірусоспецифічних ферментів.
Дещо інакше відбувається транскрипція сегментованих (-)РНК-геномів.
У вірусу грипу геном представлений вісьма сегментами (-)РНК. Транскрипція
відбувається в ядрі у складі рибонуклеопротеїду. Затравкою для транскрипції
є кеп-структура, яка разом із 10–13 нт відрізається від клітинних мРНК, що
розташовані в ядрі (звідси і ядерна локалізація транскрипції).
Вірусоспецифічний білок (Р) упізнає кеповані 5'-кінці клітинних мРНК та
фіксує їх на 3'-кінці геномних РНК. Потім цей білок вносить одноланцюговий
розрив на відстані 10–13 нуклеотидів від його 5'-кінця. Короткий кепований
клітинний нуклеотид і є затравкою для синтезу вірусоспецифічних мРНК.
Полі(А)-послідовність на 3'-кінці утворюється за рахунок "пробуксовування"
полімерази, так само як у вірусу везикулярного стоматиту. Два геномних
сегменти вірусу грипу є матрицею для синтезу чотирьох молекул мРНК,
оскільки мають альтернативні відкриті рамки зчитування. Дві додаткові
вірусні мРНК утворюються шляхом сплайсингу, що здійснюється клітинними
ферментами за звичайним механізмом.
(-)РНК→мРНК
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3. "Диплоїдні" (+)РНК-геноми ретровірусів. Перед транскрипцією ретровірусного геному відбувається низка молекулярних перетворень, серед яких
зворотна транскрипція, інтеграція провірусної ДНК у геном клітини хазяїна, і
лише після цього – синтез мРНК з використанням клітинного транскрипційного
комплексу. Геном ретровірусів кодує поліпротеїн, тобто транскрибується без
утворення субгеномних РНК. Первинні транскрипти сплайсуються.
(+)РНК→ДНК→інтеграція→мРНК
4. ДлРНК-геноми. Прикладом вірусів із длРНК є реовіруси. Транскрипцію
їхніх геномних РНК здійснює вірусний фермент (РНК-залежна
РНК-полімераза транскриптаза), що входить до складу вірусної частинки.
У складних РНК-вмісних вірусів транскрипція відбувається не на голій
матриці, а у складі транскрипційних комплексів. Капсидні білки забезпечують
правильну конформацію РНК, захист від клітинних нуклеаз, зв'язок одних
фрагментів геному з іншими, а також регуляцію транскрипції.
(-)РНК→мРНК
Деякі віруси родини Phenuiviridae та Arenaviridae використовують особливу
стратегію геному, так звану амбіполярну або амбісенс-стратегію (від
англ. аmbisense – подвійна компліментарність). Амбіполярна РНК має
5'-кінець позитивної полярності, а 3'-кінець негативної полярності. При
проникненні у клітину з геномної РНК зчитуються два класи комплементарних
РНК. Із 3'-кінця зчитуються субгеномні мРНК та повнорозмірний антигеном.
Антигеном знову служить матрицею для двох класів РНК. З антигеному
зчитують другу субгеномну мРНК та повнорозмірну амбіполярну геномну, що
входить до складу новоутворених вірусних частинок.
Регуляція транскрипції. У вірусних і клітинних системах молекулярні
механізми транскрипції принципово подібні. Відмінність полягає в існуванні
різних способів регуляції транскрипції вірусних геномів. Необхідність такої
регуляції визначається потребою у вірусоспецифічних білках. Структурні білки
зазвичай потрібні в більшій кількості ніж білки-ферменти. Крім того, на ранніх
стадіях інфекції задіяні білки, що забезпечують реплікацію вірусного геному, а
на пізніх – структурні білки. Зважаючи на це, доцільно, щоб експресія різних
вірусних генів відбувалася з різною ефективністю, а ця ефективність
змінювалася в часі. Транскрипція регулюється кількісно і якісно та
здійснюється як за допомогою клітинних, так і вірусоспецифічних механізмів.
У вірусів встановлено існування низки способів регуляції транскрипції.
Часовий тип регуляції транскрипції. У ДНК-вмісних вірусів існує три
періоди транскрипції: надранній, ранній і пізній. Кількість транскриптів
пізніх генів перевищує кількість ранніх. Багато з надранніх мРНК
відповідають за синтез неструктурних білків-ферментів, регуляторів
транскрипції та реплікації. Пізні мРНК утворюються при транскрипції генів
структурних білків. Фактором регуляції транскрипції у ядерних вірусів,
реплікація яких відбувається в ядрі, є транспортування мРНК у цитоплазму.
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Каскадний тип регуляції транскрипції. Суть такої регуляції полягає в тому,
що продукти надранньої транскрипції, наприклад надранні білки (α-білки),
необхідні для транскрипції другої групи генів, що кодують ранні білки
(β-білки), які, зі свого боку, вмикають транскрипцію наступної групи генів і
синтез пізніх інків (γ-білків). Такий тип регуляції транскрипції характерний
для герпесвірусів.
Полярний тип регуляції транскрипції. Цей тип визначається порядком
розташування генів у геномі. Кількість синтезованих молекул поліпептиду
залежить від відстані між геном і промотором. Уздовж геному (-)РНК-вірусів
існує градієнт ефективності транскрипції (polar transcriptional gradient).
Частіше транскрибуються гени 3'-регіону, рідше – гени 5'-кінця
(несегментовані (-)РНК-геномні віруси).
Взаємне розташування та сила регуляції сигналів. Зчитування або
відсутність зчитування ділянок матриці, що транскрибуються, залежить від
властивостей і розташування регуляторних сигналів – промоторів та
термінаторів. Основа регуляції – взаємне розташування регуляторних
сигналів та їхня сила. Активність сигналу може змінюватися в часі.
Характер утворення транскриптів і спосіб регуляції залежить від того, у
клітинах яких організмів (прокаріотів чи еукаріотів) відбувається транскрипція.
Обмеження, що накладаються клітиною хазяїна, насамперед відображаються на
механізмах транскрипції та посттранскрипційного дозрівання мРНК.
Трансляція. Процес синтезу білка на матриці мРНК називають трансляцією.
Віруси характеризуються повною залежністю від білоксинтезуючих систем
клітини хазяїна. Для синтезу простих білків віруси використовують рибосоми
цитоплазми, для синтезу глікопротеїнів – рибосоми, пов'язані з мембранами
ендоплазматичного ретикулуму. Молекулярні механізми синтезу білків вірусів
принципово не відрізняються від синтезу білків клітини хазяїна. Вони
охоплюють такі етапи: ініціацію, елонгацію та термінацію.
Перші етапи визначаються особливістю білоксинтезуючих систем
клітини-хазяїна. У мРНК еукаріотів функціонує лише один ініціюючий
кодон. Для формування кількох функціонально активних білків віруси
еукаріот мають долати обмеження, що накладаються клітиною хазяїна. Це
може відбуватися за рахунок сегментації геному або утворення субгеномних
мРНК. Основна стратегія, яку використовують віруси еукаріотів із
(+)РНКланцюгом – це синтез поліпротеїну, з якого шляхом обмеженого
протеолізу утворюються вірусні білки. Причому нарізання поліпротеїнапопередника може здійснюватися як клітинними, так і вірусними ферментами.
Синтез білка завжди починається з AUG-кодону, що кодує метіонін. Цей
кодон зазвичай називають стартовим або ініціаторним. Ініціація трансляції
передбачає впізнавання рибосомою цього старт-кодону і залучення
ініціаторної аміноацил-тРНК. На відміну від прокаріотів, ініціація
трансляції забезпечується лише трьома білковими факторами. Для
трансляції переважної більшості мРНК-еукаріотів, що містять 5'-кеп
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[m7G (5') ppp (5') N] і 3'-полі(А)-хвіст, необхідні принаймні 13 загальних
еукаріотичних факторів ініціації (eIF), представлених 31 поліпептидом.
Для вірусів встановлено існування кількох механізмів виявлення
рибосомою стартового AUG-кодона. До кеп-залежних механізмів відносять
скануючий механізм (рис. 5.8) та механізм рибосомального шунтування.
Прикладом кеп-незалежного механізму є механізм ініціації на внутрішніх
ділянках зв'язування рибосом, так званий IRES-залежний механізм (рис. 5.9).
(а)

elFs

мРНК

ORF

5ˋ

тРНК

Met

(б)

Met

(в)

Met

Рис. 5.8. Ініціація трансляції кепованої мРНК за скануючим механізмом
(Carter J., Saunders V., 2007)
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Трансляція триває до моменту виявлення рибосомою термінального кодону
(UAG, UGA, UAA) у складі мРНК. Після цього трансляція зупиняється
(термінується) і поліпептидний ланцюг звільняється з полірибосоми.

IRES

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

5ˋ

тр

ORF
мРНК

Рис. 5.9. Ініціація трансляції мРНК
на внутрішніх ділянках зв'язування рибосом
за кеп-незалежним механізмом
(Carter J., Saunders V., 2007)

При трансляції у багатьох вірусів молекулярна маса синтезованих білків перевищує теоретично розраховану. Цей феномен пояснюють наявністю різних
механізмів, що дозволяють отримати розгорнуту генетичну інформацію за максимальної економії генетичного матеріалу. Існує кілька способів збільшення
генетичної інформації: зсув рамки зчитування при трансляції, альтернативний
сплайсинг, двократне зчитування однієї мРНК, але з іншого ініціюючого кодону, транскрипція з ділянок нуклеїнової кислоти, що перекриваються.
Синтезовані вірусні білки піддаються різноманітним посттрансляційним модифікаціям: глікозилюванню, ацилюванню, сульфатуванню та фосфорилюванню.
Реплікація. Реплікацією називають синтез молекул нуклеїнової кислоти, які
будуть ідентичні геному. У клітині відбувається реплікація ДНК, внаслідок якої
утворюються дочірні длДНК. Реплікація відбувається на розплетених ділянках
ДНК та проходить одночасно в обох ланцюгах від 5'-кінця до 3'-кінця.
Реплікація ДНК здійснюється ДНК-полімеразами. Для початку реплікації
необхідний попередній синтез короткої послідовності РНК на матриці ДНК –
затравки. Саме із затравки відбувається подовження ланцюга ДНК, після чого
РНК швидко видаляється з ділянки, що подовжується.
У вірусів ДНК геноми реплікуються клітинними або вірусоспецифічними
ДНК-полімеразами. РНК-геномні віруси реплікуются вірусоспецифічними
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РНК-полімеразами, які також є і транскриптазами. Реплікація вірусних геномів
відбувається або одночасно із транскрипцією, або ж ці два процеси розділені в часі.
Механізми реплікації вірусних геномів різні і визначаються типом
геному. Існує три моделі реплікації – напівконсервативна, консервативна і
дисперсна. Консервативна і дисперсна моделі реплікації нуклеїнових кислот
встановлені тільки для вірусів.
Схематично реплікація вірусів може бути представлена відповідно до
класифікації за Балтимором (рис. 5.10).
Клас
I

ДНК-віруси

II

III

РНК-віруси

IV

V

Віруси, що здійснюють
зворотну транскрипцію

VI

VII

Рис. 5.10. Реплікація вірусних геномів відповідно
до класифікації за Балтимором
(Carter J., Sounders V., 2007)
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Реплікація ДНК-вмісних вірусів. Реплікація геномів ДНК-вмісних вірусів
переважно каталізується клітинними ферментами. Її механізм подібний до
механізму реплікації клітинної ДНК. Кожний новосинтезований ланцюг
складається з однієї батьківської та однієї новосинтезованої нитки. Такий
механізм реплікації називають напівконсервативним. Як було зазначено вище,
у вірусів також існують й інші моделі реплікації – консервативна та дисперсна.
У випадку консервативної моделі реплікації одна дочірня молекула
складається із двох батьківських ланцюгів, а інша – із новосинтезованих
ланцюгів. Дисперсна модель реплікації приводить до утворення молекули
нуклеїнової кислоти, що складається із фрагментів як батьківських, так і
новосинтезованих ланцюгів. Дисперсна модель реалізується, наприклад, на
проміжній стадії реплікації олДНК-геномних парвовірусів (родина Parvoviridae).
Ініціація синтезу ланцюгів ДНК може відбуватися лише за наявності затравки
для ДНК-полімерази. Вид затравки та спосіб її утворення відрізняються в різних
вірусів і визначають своєрідність вірусних реплікативних систем. Розрізняють
три основних способи ініціації синтезу ДНК:
• Ініціація на внутрішніх ділянках ДНК – характерна для кільцевих
матриць. Затравкою може служити олігорибонуклеотид, який можна
синтезувати ДНК-залежною РНК-полімеразою, праймазою або праймосомою, які можуть мати клітинне походження або бути
вірусоспецифічними. Синтезуватися може одна затравка або кілька.
На одноланцюговій матриці затравка синтезується на визначеній ділянці,
що впізнається ферментом. До точки Ori приєднується хеліказа. Цей фермент
розплітає ділянку матриці, що приводить до утворення реплікативної вилки з
наступними синтезом затравки.
• Ініціація на кінцях ДНК (термінальна ініціація) – характерна для лінійних матриць. Розрізняють два способи термінальної ініціації ДНК-синтезу: з використанням нуклеотид-білкової затравки та за допомогою
самозатравочного механізму.
• Ініціація синтезу з використанням розривів і проміжків – затравкою
для подальшого подовження ланцюга може бути 3'-ОН кінець
розірваного ланцюга ДНК.
Елонгація ланцюга при реплікації вірусних геномів принципово не
відрізняється від процесу синтезу клітинних ДНК. Використовуються
ферменти, допоміжні білки та реплікативні білки як клітинного, так і
вірусного походження. Синтез ДНК зазвичай здійснюється ДНК-залежною
ДНК-полімеразою ІІ, у рідкісних випадках – ДНК-полімеразою ІІІ. Основною
властивістю синтезу є його полярність, за якої черговий нуклеотид
приєднується до 3'-кінця ланцюга, що подовжується. Особливості синтезу
комплементарних ланцюгів пов'язані зі способом ініціації. На длДНК-матриці
синтез відбувається через утворення реплікативної вилки або з витісненням
ланцюга, на олДНК матриці – за репараційним механізмом (рис. 5.11).
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Рис. 5.11. Схеми реплікації длДНК-вмісних вірусів:
а – самозатравочний механізм (парвовіруси),
б – з витісненням ланцюга (аденовіруси)

Термінація синтезу та розділення кільцевих ДНК спрощені, оскільки
синтез ланцюга відбувається по колу. У кінці повного оберту в точці Оri
або всередині кільця (за двонаправленої реплікації) 3'- та 5'-кінці
новосинтезованого ланцюга наближуються та лігуються. Попарно зчеплені
кільця роз'єднуються топоізомеразою.
У лінійних ДНК, синтезованих за допомогою РНК-затравок, їх видалення
призводить до формування молекул ДНК із виступаючим 3'-кінцем та
проміжком на 5'-кінці. Для пояснення завершення реплікації запропоновано
дві моделі: через утворення конкатемерів і шпильок.
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Конкатемери є множинними копіями геному, що тандемно
повторюються та послідовно поєднані. Після утворення конкатемеру
специфічна ендонуклеаза вносить ступінчастий розрив у місці з'єднання.
Це приводить до утворення виступаючих 5'-кінців та проміжків на 3'-кінці,
які нарощуються ДНК-полімеразою. Проміжки закриваються або шляхом
репарації, або лігування.
Синтез повнорозмірних лінійних ДНК з інвертованими повторами на
кінцях може бути завершеним через утворення шпильки (рис. 5.12).
Термінація 3'-кінця через утворення шпильки передбачає лігування 3'-кінця
шпильки із 5'-кінцем комплементарного ланцюга, внесення одноланцюгового
розриву з утворенням виступаючого кінця та його подовження.

Рис. 5.12. Формування шпильки на кінці олДНК
за рахунок інвертованих повторів
(Acheson N. H., 2011)

Основні схеми реплікації геномів ДНК-вмісних вірусів:
• реплікація з використанням термінальної ініціації за допомогою самозатравочного механізму (парвовіруси);
• реплікація з використанням термінальної ініціації за допомогою
нуклеотид-білкової затравки (аденовіруси);
• реплікація кільцевих геномів за механізмом кільця, що котиться
(сигма-модель) (герпесвіруси; рис. 5.13);
• реплікація ДНК за схемою Кернса (тета-модель) (поліомавіруси;
рис. 5.13).
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Рис. 5.13. Моделі реплікації вірусних длДНК: "тета" (ліворуч)
та "сигма" (праворуч) (Carter J., Sаunders V., 2007)

Для ДНК-вмісних вірусів бактерій характерні ще такі схеми реплікації, як
реплікація ДНК із використанням проміжних конкатемерних форм і
реплікація ДНК через інтеграцію.
Реплікація ДНК-геномних вірусів, для яких характерна стадія зворотної
транскрипції. Типовим прикладом таких ДНК-вмісних вірусів є вірус
гепатиту В. Після проникнення до клітини ДНК транспортується до ядра, де
виявляється у кільцевій замкненій формі, яку називають ССС (covalently
closed circular) ДНК. Матрицею для транскрипції за допомогою клітинної
РНК-полімерази ІІ є (-)ланцюг такої ССС ДНК. Внаслідок такої транскрипції
утворюються три типи мРНК розміром 3,4, 2,4 та 2,1 тис. нт. Поліаденільована мРНК 3,4 довша за геном і називається прегеномом, а короткі мРНК –
субгеномними. Усі типи РНК функціонують як матриці для синтезу білків.
Трансляція приводить до утворення продуктів вірусних генів.
Прегеномна РНК (розміром 3,4 тис. нт) транслюється у значно меншій мірі
ніж інші типи мРНК. Внаслідок такої трансляції утворюється полімераза –
Р-білок, що володіє активністю зворотної транскриптази. Цей білок
приєднується до 3'-кінця свого власного транскрипту і починається ініціація
синтезу вірусної ДНК. Одночасно відбувається формування вірусного
капсиду, упакування комплексу "преРНК-білок Р" та початок зворотної
транскрипції із синтезом (-)ланцюга ДНК. Зворотна транскрипція ініціюється
в ділянці DR1 (біля хвоста полі(A) мРНК) та триває до 5'-кінця мРНК.
(-)ДНК-ланцюг використовується як матриця для синтезу (+)ДНК ланцюга.
Як затравку при цьому використовують 5'-кінець (+)РНК, що залишився після
розщеплення РНКазою Н.
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Реплікація РНК-геномних вірусів. Реплікація вірусних РНК-геномів в
інфікованій клітині опосередковується вірусоспецифічною РНК-залежною
РНК-полімеразою. РНК-залежна РНК-полімераза виконує функції і
транскриптази, і реплікази. Реплікація та транскрипція вірусних РНК-геномів
є взаємопов'язаними процесами. Перехід від транскрипції до реплікації
зазвичай визначається накопиченням білкових продуктів трансляції мРНК,
достатніх для морфогенезу вірусних частинок. Реплікація РНК відбувається
за принципом РНК-залежного синтезу РНК з утворенням проміжних
реплікативних форм.
Реплікація (+)РНК-геномних вірусів. Типовим прикладом вірусів із
(+)РНК-геномом є поліовіруси. Реплікацію/транскрипцію геному здійснює
РНК-полімераза, детермінована вірусним геномом, який експресується
відразу після проникнення вірусу у клітину. На першій стадії реплікації
відбувається утворення дволанцюгової реплікативної форми за рахунок
синтезу мінус-ланцюга, що ініціюється приєднанням молекули урацила до
3'-polyA-кінця.
Вірусоспецифічний термінальний низькомолекулярний білок (VPg)
використовується РНК-полімеразою як затравка, тобто відбувається
термінальна ініціація з використанням нуклеотид-білкової затравки. Синтез
відбувається з витісненням ланцюга. Молекули (+)РНК, що утворилися, до
накопичення достатньої кількості вірусоспецифічних білків використовуються як мРНК. Наприкінці циклу репродукування ці (+)РНК
інкапсидуються у вірусні частинки.
Потрібно зауважити, що схема реплікації геномної (+)РНК не є
універсальною. Вірусні (+)РНК геноми відрізняються організацією 5'- та
3'-кінцевих структур, що визначає можливості їхньої реплікації, пов'язані з
ініціацією синтезу.
Реплікація (-)РНК-геномних вірусів. Вірусні (-)РНК-геноми можуть бути
безперервними або сегментованими. В усіх випадках РНК міститься у
складі рибонуклеопротеїну, що й визначає особливості її реплікації,
оскільки депротеїнізована РНК не може бути матрицею для полімерази. Усі
віруси з (-)РНК-геномом мають власну РНК-залежну РНК-полімеразу, що
входить до складу РНП.
Для отримання повнорозмірного геному необхідно синтезувати
повнорозмірний плюс-ланцюг. Проте спочатку геномна (-)РНК служить
матрицею для транскрипції, що відбувається з наступним процесингом мРНК.
Така мРНК вже не може служити матрицею для синтезу повнорозмірної копії
геному. Синтез повнорозмірної (+)РНК починається лише після накопичення
відповідних вірусних білків, що пригнічують передчасну термінацію синтезу
РНК на внутрішніх ділянках матриці. Синтез антигеномної та геномної РНК
відбувається у складі нуклеокапсиду.
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Реплікація длРНК-геномних вірусів. Типовим прикладом вірусів, що мають
дволанцюговий РНК-геном, є реовіруси. Реплікація длРНК нерозривно
пов'язана із транскрипцією, яка є її першою стадією.
Синтез (+)РНК на дволанцюговій матриці проходить за консервативним
типом без витіснення ланцюга і відбувається у складі вірусної частинки за
участі білків серцевини – вірусної РНК-залежної РНК-полімерази (VP2) та
гуанілтрансферази (VP3). Матричні РНК виходять із віріона через пори
внутрішнього капсиду.
(+)РНК об'єднуються з новосинтезованими білками серцевини та неструктурними (NS) білками. При дозріванні віріона РНК-полімераза синтезує
мінус-ланцюги на матриці (+)РНК за репараційним механізмом, затягуючи її
всередину капсиду, що формується. Сформована частинка може знову почати
синтез (+)РНК.
Як і у випадку поліовірусів, спосіб реплікації геному реовірусів не є
універсальним для вірусів із длРНК-геномом.
Реплікація/транскрипція (+)РНК-геномних ретровірусів. Геном ретровірусів
представлений двома копіями (+)РНК, які не транслюються рибосомою. Разом
із геномною РНК до клітини проникає вірусний фермент зворотна
транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза або ревертаза). Цей фермент
забезпечує стадію зворотної транскрипції – комплементарний синтез ДНК на
матриці РНК. Зворотна транскрипція відбувається за рахунок трьох
ферментативних активностей ревертази: полімеразної – використовує як
матриці не лише РНК, а й ДНК; активність РНКази Н – руйнує ланцюг РНК,
що перебуває в дуплексі з ДНК, до олігомерів розміром 6–12 нуклеотидів;
ДНК-ендонуклеазної активності – вносить одноланцюгові розриви переважно в
кільцеву форму ДНК. Ревертаза здатна працювати лише за наявності затравки.
На обох кінцях геномної РНК ретровірусів перебувають довгі кінцеві
повтори (Longterminalrepeat, LTR). Основні ділянки LTR називаються U3, R
та U5 (рис. 5.14).
При синтезі ДНК затравкою є клітинна тРНК. Для кожного вірусу це
певна тРНК, що проникає у віріон у процесі упакування геномної РНК.
Важливою для зворотної транскрипції є 5'-кінцева ділянка РНК у структурі
LTR, що комплементарна 3'-кінцю тРНК. Цю ділянку називають сайтом
зв'язування із затравкою (PBS – primerbindingsite). Отже, схематично послідовності геномної РНК ретровірусів можна представити у такому вигляді:
5'-R-U5-PBS-gag-pol-env-U3-R-3'.
Синтез (-)ДНК ініціюється приєднанням тРНК-затравки до 5'-кінцевої PBS
вірусної РНК. Синтезується ділянка, що комплементарна U5 та R, РНКаза-Н
руйнує R та U5 вірусної РНК. Цей фрагмент (-)ДНК називають
(-)ланцюг strong-stop-ДНК. На наступному етапі ревертаза у комплексі зі
strong-stop-ДНК здійснює "стрибок" і комплементарно приєднується до ділянки R 3'-кінця вірусної РНК, внаслідок чого синтезується правий LTR.
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Синтез мінус-ланцюга
strong-stop ДНК

Перший "стрибок"

Синтез повнорозмірної
копії геному

Руйнування РНК за
допомогою РНКази Н

Синтез плюс-ланцюга
strong-stop ДНК

Руйнування РНК за
допомогою РНКази Н

Другий "стрибок"

Продовження обох
ланцюгів ДНК

Рис. 5.14. Зворотна транскрипція у ретровірусів
(Acheson N. H., 2011)
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При подовженні (-)ДНК-ланцюга утворюється гібрид ДНК–РНК. РНКазаН
руйнує РНК у складі гібриду, за винятком ділянки РРТ (poly-purinetract), що
зберігає зв'язок із ДНК.
Ревертаза починає синтез (+)ДНК-ланцюга, використовуючи РРТ як
затравку. Надалі після руйнування РРТ (РНКазаН) утворюється (+)ланцюг
strong-stop-ДНК, який здійснює другий "стрибок". Зв'язуючись із ділянкою
PBS (-)ДНК-ланцюга, (+)ланцюг strong-stop-ДНК виконує функції затравки.
На цьому етапі відбувається втрата тРНК.
За рахунок ДНК-полімеразної активності ревертаза добудовує обидва ланцюги з утворенням дволанцюгової провірусної ДНК. Зазначена ДНК має
структуру з ідентичними кінцями: 5'-U3-R-U5-PBS-gag-pol-env-U3-R-U5-3'.
Синтез вірусоспецифічної ДНК відбувається у складі серцевини в цитоплазмі, потім лінійна длДНК проникає до ядра клітини, де набуває кільцевої
форми. Після утворення кільцевої форми в місцях з'єднання LTR формується
короткий інвертований повтор, що виконує функцію специфічної ділянки інтеграції. Внаслідок екзонуклеазної активності інтегрази на 3m-кінцях вірусної ДНК видаляються по два нуклеотили att-сайту. Отже, на кожному з
3m-кінців формуються гідроксильні (ОН-)-групи.
За рахунок ендонуклеазної та інших активностей вірусна інтеграза вносить ступінчастий розрив у хромосомну ДНК, і створюються одноланцюгові
5m-кінці з надлишком 4–6 нуклеотидів. Клітинні ферменти репарації ДНК
добудовують проміжок і, використовуючи лігазну активність інтегрази, ковалентно зшивають кінці вірусної та хромосомної ДНК.
Інтеграція вірусного геному у клітинну ДНК є обов'язковою стадією репродукування ретровірусів. Вірусоспецифічна ДНК реплікується разом із клітинною ДНК при мітозі та передається дочірнім клітинам. Синтез ретровірусних (+)РНК відбувається лише на матриці провірусної ДНК, і здійснюється
клітинним транскрипційним апаратом, тобто транскрипція і реплікація вірусного геному взаємопов'язані.
Первинні транскрипти, що синтезувалися, піддаються звичайним посттранскрипційним модифікаціям: кепуванню, поліаденілюванню та сплайсингу.
Сплайсинг характерний не для всіх первинних транскриптів. Частина з них
транспортується в цитоплазму, зберігаючи повну послідовність, та використовується для упакування у віріон.

Збирання новоутворених віріонів

Синтез компонентів вірусних частинок у клітині є розмежованим, тобто
відбувається в різних структурах клітини. Віруси, що реплікуються в ядрі,
умовно називають ядерними, а ті, для яких характерною є реплікація в цитоплазмі, – цитоплазматичними.
Якщо збирання віріонів відбувається в ядрі, то вихід вірусу супроводжується загибеллю клітини та/або розпадом ядра. Винятком є віруси герпесу, які
залишають ядро шляхом брунькування від ядерної оболонки.
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У зв'язку з різноманітністю структури вірусів тварин у них є різні способи
формування віріонів. Так, у простих вірусів формуються провіріони, які внаслідок модифікацій білків перетворюються на віріони. У складних вірусів
збирання відбувається багатоступенево. Спочатку формуються нуклеокапсиди або "серцевини", з якими надалі взаємодіють білки зовнішніх оболонок.
Збирання складних вірусів зазвичай здійснюється на клітинних мембранах. Збирання ядерних вірусів відбувається за участі ядерних мембран, збирання цитоплазматичних вірусів – за участі мембран ендоплазматичного ретикулуму або плазматичної мембрани, куди доставляються усі компоненти
вірусної частинки. У деяких складних вірусів існують спеціальні гідрофобні
білки, що виконують функцію посередників між сформованими нуклеокапсидами та вірусними оболонками. Такими білками є матриксні білки
(-)геномних РНК-вірусів.
Збирання нуклеокапсидів, серцевини, провіріонів відбувається у спеціальних структурах, що присутні у клітині або індукуються вірусами ("фабриках").
Віруси для побудови своїх частинок використовують низку компонентів
клітини-хазяїна, наприклад, ліпіди – у поліовірусів, гістони – у поліомавірусів, рибосоми – в аренавірусів, тРНК – у ретровірусів. Клітинні молекули
мають певні функції у віріоні, проте залучення їх у вірусну частинку може
бути наслідком випадкової контамінації, наприклад включення ряду ферментів клітинних оболонок або клітинних нуклеїнових кислот.
Внутрішньоклітинне транспортування вірусних компонентів. Успішне
репродукування вірусів залежить від внутрішньоклітинного збирання новоутворених віріонів із білків, нуклеїнових кислот та, у багатьох випадках,
мембранних компонентів. Через структурну та функціональну компартменталізацію еукаріотичної клітини компоненти віріонів зазвичай утворюються в різних місцях усередині клітини та мають бути зібрані разом у
процесі самозбирання. Отже, транспортування вірусних білків, нуклеїнових
кислот та глікопротеїнів до певних внутрішньоклітинних сайтів є необхідною
передумовою збирання усіх вірусів.
Транспортування вірусних частинок є енергозалежним процесом. Крім
того, внутрішньоклітинне транспортування вірусних компонентів має бути
коректним – лише до сайтів збирання. Збирання віріонів може відбуватися в
кількох місцях клітини, які визначаються природою вірусу. Усі складні віруси набувають свої мембрани з мембран клітини-хазяїна, які модифікуються за рахунок убудовування в них вірусних білків. Збирання цих вірусів
потребує як доставки деяких вірусних білків до клітинних мембран, так і
транспортування вірусних білків і геномів до цих ділянок.
Іншим сайтом збирання для багатьох ДНК-вмісних та деяких РНК-вмісних
вірусів є ядро. Коли вірусний геном синтезується всередині ядра інфікованої
клітини, то необхідною умовою для збирання є імпорт структурних білків
віріона, що утворюються у цитоплазмі, до ядра.
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Механізм транспортування вірусних білків і нуклеїнових кислот із одних
клітинних компартментів до інших, чи для вбудовування білків у специфічні
мембрани, не є унікальним. Віруси використовують клітинні системи, що
транспортують макромолекули до кожного з можливих сайтів призначення.
Збирання капсиду чи нуклеокапсиду більшості ДНК-вмісних вірусів (поліома-, папілом-, адено-, герпесвірусів тощо) відбувається в ядрі інфікованої
клітини. Усі новоутворені структурні білки імпортуються із цитоплазми до
ядра і беруть участь у збиранні віріонів (рис. 5.15).
На рис. 5.16 представлені ядро, основні мембранні органели, цитоплазма
та компоненти цитоскелету. Транспортні везикули є компонентами секреторного шляху, за рахунок якого відбувається транспортування білків до
плазматичної мембрани чи виділення із клітини. Везикули, покриті клатрином, й ендосоми-посередники приносять матеріал усередину клітини. Вірусні білки, що транспортуються до ядра, синтезуються на цитоплазматичних
полірибосомах. Вони зв'язуються з комплексом ядерної пори з боку цитоплазми та транспортуються до ядра. Деякі вірусні структурні білки потрапляють усередину ядра як попередньозібрані структурні одиниці (у поліомавірусів пентамери VP1 асоціюються з однією молекулою або VP2, або VP3),
або у комплексі з вірусними шаперонами (в аденовірусів мономер гексонів
приєднується до білка L4).
Збирання деяких складних вірусів відбувається на плазматичній мембрані інфікованої клітини. Перед збиранням поверхневі білки вірусів, що формують пепломери, мають бути локалізовані на поверхні плазматичної мембрани. На внутрішній поверхні ліпопротеїнової оболонки складних вірусів
містяться матриксні або внутрішні білки. З огляду на це зазначені білки також у процесі збирання мають бути транспортовані до певних сайтів плазматичної мембрани.
В основі самозбирання лежить специфічне взаємне впізнавання білків і
нуклеїнових кислот та білок-білкове впізнавання, яке може відбуватися
внаслідок гідрофобних, іонних і водневих зв'язків, а також стеричної відповідності.
Важливою органелою при репродукуванні вірусів є ендоплазматичний ретикулум. В ендоплазматичному ретикулумі відбуваються такі події:
• Глікозилювання вірусних білків. Глікозильовані вірусні білки оболонки,
як і клітинні білки, що транспортуються секреторним шляхом,
модифікуються шляхом додавання олігоцукрів або до залишків
аспарагіну (N-зв'язане глікозилювання), або до серину чи треоніну
(О-зв'язане глікозилювання). Модифікації олігоцукрів відбуваються в
апараті Гольджі.
• Формування дисульфідних зв'язків між залишками цистеїну – підвищує
стабільність білків.
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Рис. 5.15. Транспортування вірусних білків до ядра
(Flint S. J., 2000)
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• Згортання білків (фолдинг). Деякі клітинні білки допомагають у
фолдингу позаклітинних доменів мембранних білків віріонів. На
відміну від вищезазначених білків, ці допоміжні білки не призводять до
ковалентних змін у структурі білків. Їхня функція полягає у збільшенні
ефективності фолдингу білків шляхом запобігання неправильним
зв'язуванням (наприклад, за рахунок неспецифічних гідрофобних
взаємодій), що можуть призвести до неповного збирання або до його
припинення. Ці молекулярні шаперони відіграють значну роль у
фолдингу окремих поліпептидів та в олігомеризації білків. До
шаперонів ЕПР належать Grp78/Bip та калнексин. Останній –
представник родини Hsp70-білків теплового шоку, що пов'язані із
фолдингом білків, необхідний для згортання білка НА0 вірусу грипу
типу А, білка G ВВС, білка gB ВПГ-1 та білка Env ВІЛ-1.
• Олігомеризація. Зазвичай вірусні мембранні білки є олігомерами, що
збираються лише за умови коректної просторової модифікації та
модифікації складових білкових ланцюгів. Таке збирання може
початися в ендоплазматичному ретикулумі, оскільки поверхні, що
опосередковують взаємодії між білковими субодиницями, сприяють
їхній коректній конформації. Для більшості білків ці реакції
завершуються всередині ендоплазматичного ретикулуму. Зокрема,
мономери білка НА0 вірусу грипу виявляються лише в люмені
ендоплазматичного ретикулуму, тоді як тримери НА виявляються в цих
структурах та в усіх наступних компартментах секреторного шляху.
Вірусні мембранні білки, як і клітинні аналоги, транспортуються до поверхні клітини через ряд зв'язаних із мембраною органел і везикул. Перший
крок цього секреторного шляху – це транспортування модифікованих білків з
ЕПР до апарату Гольджі. Усередині апарату відбувається сортування білків,
відповідно до їхньої адресної специфічності, що зумовлена їхньою первинною структурою або ковалентними модифікаціями. Білки переміщуються між
компартментами за допомогою транспортних везикул, що відбруньковуються
від однієї органели та прямують до іншої. Злиття мембран транспортних везикул й органел-мішеней призводить до звільнення "вантажа" везикули в люмен цієї органели.
Для більшості складних вірусів, віріони яких формуються на плазматичній
мембрані, транспортування за допомогою клітинного секреторного шляху є
необхідним, хоча й відрізняється за ступенем ефективності.
Цитоплазматичні домени цих білків також зазнають певних модифікацій.
Однією з них є ацилювання – ковалентне приєднання жирної кислоти
пальмітату до цистеїнового залишку цитоплазматичного домена. Такі
модифікації є необхідними для ефективного формування новоутворених
віріонів. Наприклад, порушення приєднання пальмітату до Е2 білка вірусу
Сіндбіс зупиняє збирання віріонів та їхнє брунькування.
Додавання залишків жирних кислот до вірусних білків у цитоплазмі є
необхідним не лише для зв'язування із внутрішньою поверхнею
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плазматичної мембрани, але й приводить до стабілізації віріонів і
забезпечує роздягання вірусів.
Деякі вірусні білки не потребують приєднання залишків жирних кислот.
Серед таких білків одними з найкраще вивчених є матриксні білки деяких
РНК-вмісних вірусів із негативним геномом. Усередині віріонів ці білки
розташовані між нуклеокапсидом та ліпідною оболонкою і необхідні для
правильного упакування геномної РНК. У процесі збирання такі матриксні
білки як М вірусу везикулярного стоматиту та М1 вірусу грипу типу А
приєднуються до внутрішнього боку цитоплазматичної мембрани інфікованих
клітин. Пряме приєднання є особливістю матриксних білків. Наприклад, коли
білок М1 вірусу грипу А експресується у клітині за відсутності всіх інших
вірусних білків, білок М1 приєднується до клітинних мембран. Обидва білки
(М та М1) містять специфічні послідовності, необхідні для приєднання до
цитоплазматичної мембрани in vivo або ліпідних мембран in vitro. Зазначені
послідовності у білка М1 містять дві гідрофобні послідовності, що можуть
формувати гідрофобні поверхневі структури у згорнутому білку. На додачу до
внутрішніх гідрофобних послідовностей зв'язування білка М із мембранами
потребує наявності зарядженої основної послідовності на N-кінці. Ця
послідовність задіяна у приєднанні до клітинних мембран.
Хоча в деяких випадках (М-білок вірусу везикулярного стоматиту) специфічність зв'язування із плазматичною мембраною є властивістю матриксних
білків, це приєднання може підсилюватися за рахунок специфічної локалізації цитоплазматичних доменів поверхневих білків зазначених вірусів. Так,
цитоплазматичні домени білків НА та NA-вірусу грипу А стимулюють приєднання білка М1 до внутрішнього боку плазматичної мембрани. Подібним
чином зв'язування матриксного білка вірусу Сендай з мембраною підсилюється присутністю в ній двох вірусних глікопротеїнів (F та NH).
Взаємодія із внутрішніми клітинними мембранами. Складні віруси
отримують свої зовнішні ліпідні оболонки від мембран інфікованої клітини.
Наприклад, для деяких вірусів збирання відбувається поблизу органел, які
розташовані в цитоплазмі, а інші (наприклад герпесвіруси) брунькуються від
внутрішньої мембрани ядра.
Представники порядку Bunyavirales, віруси Укуніємі (Phlebovirus,
Phenuiviridae) та Хантаан (Orthohantavirus, Hantaviridae) є прикладом вірусів,
що брунькуються від мембран апарату Гольджі. Віріони буньявірусів містять
два інтегральних білки G1 та G2, які закодовані всередині відкритої рамки
зчитування сегмента М-геномної РНК.
Апарат Гольджі не є єдиною органелою секреторного шляху, чиї мембрани
використовуються вірусами. Наприклад, ротавіруси накопичуються поблизу
ендоплазматичного ретикулуму та брунькуються від його мембрани, хоча і не
"зберігають" такі оболонки. При репродукуванні коронавірусів задіяні
ендоплазматичний ретикулум та цис-цистерни апарату Гольджі. В обох
випадках локалізація вірусних мембранних глікопротеїнів у клітинних
мембранах визначає сайти збирання та брунькування. Вірус вісповакцини
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набуває оболонки від апарату Гольджі, проте вірус не брунькується від його
цистерн, недозрілі частинки огортаються мембранами апарату Гольджі. Цей
процес отримав назву огортання (wrapping). Вірус вісповакцини, на відміну
від інших оболонкових вірусів, що отримують одну ліпідну облонку, під час
такого огортання набуває дві.
Транспортування вірусних геномів до сайтів збирання. Як і структурні
білки та ферменти, новоутворені геноми мають бути доставлені до
внутрішньоклітинних сайтів, де відбувається збирання віріонів. Це
транспортування поєднане з механізмами, що запобігають залученню
зазначених геномів у біосинтетичні реакції (реплікації, транскрипції чи
трансляції). Упакування геномів вірусів тварин із ДНК-геномами відбувається
переважно в ядрі інфікованої клітини. У цьому випадку для початку збирання
не потрібне транспортування геномних ДНК нащадків з інших клітинних
компартментів. Для деяких ДНК- та РНК-вмісних вірусів синтез геномних
нуклеїнових кислот і збирання вірусних частинок відбувається в цитоплазмі
інфікованої клітини. Більшість вірусних частинок складних вірусів
збирається у мембранних сайтах, тому для них необхідно транспортувати
геномні нуклеїнові кислоти від місць синтезу до цих сайтів. Поксвіруси та
гепаднавіруси набувають мембрани з внутрішніх органел клітини-хазяїна, і їх
ДНК-геноми на ранніх етапах збирання мають транспортуватися до цих
мембран та зв'язатися з ними. Так, синтез ДНК гепаднавірусів відбувається у
цитоплазмі на матриці РНК усередині серцевини, побудованої з білка С. При
накопиченні достатньої кількості великого поверхневого глікопротеїну L у
мембранах ендоплазматичного ретикулуму відбувається його асоціація з
білком С. Це є сигналом для брунькування вірусних частинок від ендоплазматичного ретикулуму.
Більшість РНК-геномів, що синтезуються в цитоплазмі, мають
транспортуватися до цитоплазматичної мембрани для збирання віріонів. Хоча
репродукування деяких РНК-вмісних вірусів (віруси грипу та ретровіруси)
пов'язане з ядром, і їхні вірусні частинки мають досягти поверхні
цитоплазматичної мембрани для брунькування.
Вірусні частинки відрізняються різноманітністю розмірів, структурою та
способами упакування своїх компонентів: від форм, що складаються з однієї
молекули нуклеїнової кислоти й одного типу білка, до комплексних
структур, побудованих із великої кількості білків та інших компонентів.
Проте всі віруси мають пройти схожі етапи формування denovo шляхом
збирання капсидів зі структурних одиниць, упакування геному та звільнення
сформованих компонентів із клітини. Структура вірусних частинок визначає
природу реакцій, за рахунок яких відбувається їхнє формування, а
механізми, за рахунок яких вони проникають усередину клітини і
репродукуються, визначають патогенез в організмі тварини-хазяїна.
Наприклад, поліовіруси зберігають інфекційні властивості в кислому
середовищі шлунка під час проникнення в кишково-шлунковий тракт для
того, щоб реплікуватися у клітинах кишечнику.
91

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

Для деяких вірусів їхні нуклеїнові кислоти синтезуються в асоціації із клітинними структурами далеко від полісом, що синтезують вірусні білки. За
такого диз'юнктивного способу репродукування утворення вірусних частинок
можливе лише в тому випадку, коли за умови достатньої концентрації вірусні
нуклеїнові кислоти та білки здатні впізнавати один одного серед різноманіття
клітинних білків у нуклеїнових кислот.
Успішна взаємодія вірусу із хазяїном, виживання та поширення вірусу потребують розповсюдження вірусів між клітинами після першого контакту.
Більшість вірусів звільняється з інфікованих клітин за рахунок одного з відомих механізмів: виділяються в позаклітинний простір (шляхом брунькування
чи лізису клітини) чи за рахунок прямої передачі до нових клітин хазяїна.
Збирання білкових оболонок віріонів. Перший етап збирання полягає у
формуванні різноманітних компонентів віріонів з їхніх структурних білків. Ці
проміжні продукти збирання мають бути асоційовані в певному порядку, у
деяких випадках вони повинні бути направлені до певних внутрішньоклітинних сайтів для завершення формування віріона.
Можна виокремити такі способи формування вірусних капсидів (рис. 5.16,
табл. 5.3):
• Формування субодиниць капсиду з індивідуальних білкових молекул
(мономерів). Прикладом є формування пентамерів VP1 SV40 та
пентонів аденовірусу. Зазначені реакції збирання показані як результат
специфічних реакцій між білками, що формують структурні
субодиниці, та відбуваються за рахунок наявності в інфікованій клітині
білкових субодиниць у високій концентрації.
• Формування субодиниць капсиду з білка-попередника. Поліпротеїн
поліовірусів нарізається вірусними протеазами на окремі білкові
молекули, розщеплюється на три білки-попередники: Р1, Р2 та Р3, Р1
(попередник структурних білків), зі свого боку, розщеплюється на VP1,
VP3 та VP0. VP0 утворює VP2 та VP4. На рис. 5.17 показано нарізання
попередника структурного білка Р1 вірусною протеазою 3CD з
наступним фолдингом та збиранням протомерів (VP0, VP3 та VP1).
Ковалентні зв'язки між VP1, VP3, VP4 та VP0 у попереднику Р1 є
гнучкими регіонами, які використовуються протеазою для формування
субодиниці 5S. Капсид утворюється з білків протомерів.
• Опосередковане формування структурних субодиниць (формування
субодиниць капсиду пов'язане із шаперонами). Збирання вірусних
субодиниць може бути опосередковане дією клітинних білків-шаперонів – спеціальних білків, що каталізують/опосередковують фолдинг
білків за рахунок запобігання утворенню неспецифічних, дефектних
асоціацій серед взаємодіючих компонентів новосинтезованих чи
незрілих білків.
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VP2/VP3

Фібра

Білок IV

Білок III

Основа пентона

Пентона Ad2

B Формування субодиниць капсиду з білка попередника

PI

Укладений Р1 Структурна одиниця 5S

С Формування субодиниць капсиду пов'язане із шаперонами

Тример гексону Ad2

Білок L4
100 кДа

Білок II

Рис. 5.16. Формування вірусних капсидів (Flint S. J., 2000)
А – формування субодиниць каписиду з індивідуальних білкових молекул;
В – формування субодиниць капсиду з білка-попередника;
С – опосередковане формування субодиниць
(формування субодиниць капсиду пов'язане із шаперонами)
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Таблиця 5.3
Механізми формування структурних одиниць віріонів
Структурні субодиниці
Формування димерів із білка С
(капсидного)
Зв'язування пентамерів VP1 з
однією молекулою VP2 чи VP3 у
центральній виїмці
Формування пентонів із тримеру
білка IV (фібри) та пентамеру білка
ІІІ (основа пентону)
Формування тримерів гексонів із білка
ІІ в асоціації з білком L4 (100 кДа)
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Вірус
Orthohepadnavirus (вірус
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Механізм
Асоціація
індивідуальних
білкових молекул

Опосередковане
збирання за
допомогою
спеціальних білків
(шаперонів)
Використання
білка-попередника

Mastadenovirus
(людський аденовірус
2-го типу)
Mastadenovirus
(аденовірус людини
2-го типу)
Simplexvirus (вірус
герпесу людини
1-го типу)
Enterovirus (вірус
поліомієліту)
Alfavirus (вірус Сіндбіс)
Alpharetrovirus (вірус
саркоми птахів)

Зв'язування пентамерів і гексамерів
із білка VP5 в асоціації з VP22a

Формування недозрілих субодиниць
5S із поліпротеїну VP0-VP3-VP1
Нарізання білка С, який містить
глікопротеїнові послідовності
Зв'язування білків оболонки NС, NA
та MA через білок GAG

Клітинний шаперон Hsp70 бере участь у зв'язуванні білка фібрів
аденовірусів IV та поліпротеїну Р1 поліовірусів. Вважають, що цей білок
підсилює фолдинг білків і формування структурних субодиниць.
Деякі структурні одиниці з'єднуються за рахунок вірусних білківшаперонів, наприклад білка аденовірусів з L4, який необхідний для
формування тримеру гескона.
• Збирання капсидів та нуклеокапсидів. Використання проміжних
продуктів під час збирання характерне для формування капсидів фагів –
роз'єднане формування комплексних структур: голівки, хвостового
відростка, фібрів відростка. Такий тип збирання ідеально підходить для
формування великих і морфологічно складних віріонів. Деякі проміжні
продукти збирання були виявлені при дослідженні формування
частинок поліовірусів (рис. 5.17).
Більшість реакцій збирання є необерненими внаслідок протеолітичного нарізання (формування структур 5S та дозрівання віріонів) або інтенсивної стабілізації взаємодій у сформованих структурах (формування пентамерів 14S та
провірусів). Стабільні, пусті капсиди, побудовані з білків-попередників, називають прокапсидами. Для них нехарактерна така ж конформація, як у дозрілих
віріонів. Вони є пустими капсидами, сформованими з пентамерів 14S. Конформаційні зміни під час приєднання поліовірусу до рецептора клітини можливі
лише за протеолітичного нарізання VP0 на VP2 та VP4.
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3ˋ

5ˋ
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Віріон
(інфекційний)

Трансляція

150S

Р1

Р2

Р1

Р3

Нарізання

(+) 5ˋ

VPg

Нарізання VP0 на
VP2+VP4

Структурна
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5S
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75S
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Рис. 5.17. Збирання поліовірусу в цитоплазмі інфікованої клітини
(Flint S.J., 2000) \

У багатьох інших випадках такі проміжні продукти збирання як у поліовірусів не були виявлені. Багато ретровірусів не мають проміжних продуктів
збирання, оскільки координація збирання в них відбувається за рахунок приєднання структурних білків до клітинних мембран. В інших випадках форму95

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

вання оболонки залежить від взаємодії оболонкових білків, інтегрованих у
мембрану, з геномом (віруси грипу).
Первинні послідовності вірусних білків містять достатню інформацію для
збирання, включаючи комплекс реакцій таких, як альтернативний фолдинг пентамерів VP1 у капсид SV40. Отже, у багатьох випадках механізм самозбирання є визначальним у формуванні вірусних частинок. При цьому слід зауважити,
що вірусні компоненти чи клітинні білки можуть сприяти збиранню.
Запропоновано два можливих шляхи розвитку подій при збиранні аденовірусів (рис. 5.18). У деяких випадках формування капсиду у великих ікосаедричних віріонів (адено- та герпесвірусів) опосередковане дією білків, які не є
компонентами дозрілих вірусних частинок. Ці білки беруть участь у реакціях
побудови капсиду чи нуклеокапсиду, проте потім вивільняються із цієї структури. Білки отримали назву скафолд-білки (scaffolding protein). У випадку герпесвірусів це білок VP22a, а в аденовірусів – білок L4.
Вибіркове упакування вірусного геному й інших компонентів віріону.
Процес уведення вірусного геному у вірусні капсиди отримав назву
упакування. Він потребує наявності спеціальних сигналів упізнання у
геномних молекулах РНК чи ДНК. Упакування вірусного геному в капсид
відбувається за рахунок механізмів узгодженого чи послідовного збирання.
У випадку узгодженого збирання структурні субодиниці з'єднуються у
капсид лише в асоціації з геномною РНК. За рахунок такого механізму
відбувається формування капсидів (-)РНК-геномних вірусів та ретровірусів.
За послідовного збирання вірусний геном упаковується у сформований
капсид. Типовим прикладом є упакування геному герпесвірусів.
Упізнавання білками нуклеїнових кислот обмежене невеликою ділянкою молекули нуклеїнової кислоти та визначається унікальними послідовностями нуклеотидів у некодуючій частині вірусного геному. Із цієї ділянки геному вірусними капсидними білками починається процес збирання
вірусних частинок.
У герпесвірусів ДНК у формі конкатемерів нарізається і заповнює раніше
сформовані капсиди. Цей процес відбувається за рахунок взаємодії кількох
пізніх білків із сайтами пакування (рас1 та рас2), розташованими в
а-послідовностях біля кінців ДНК. Проникнення вірусної ДНК усередину капсиду пов'язане з роботою мультимерного комплексу, до складу якого входить білок UL6. Зазначений білок розташований на верхівці капсиду. Пакування ДНК завершується, коли ДНК необхідної довжини проникає всередину
і комплекс упакування впізнає наступну а-послідовність такої ж орієнтації
вздовж ланцюга ДНК. ДНК, що упаковується, відрізається від конкатемеру у
специфічному сайті. Під час пакування з капсиду звільняються скафолдбілки. Подальші зміни конформації ДНК відбуваються в капсиді.
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Рис. 5.18. Збирання вірусів (Flint S. J., 2000):
а – збирання аденовірусів; б – збирання нуклеокапсиду ВПГ-1
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Існує два способи виходу новоутворених віріонів із клітини: шляхом "вибуху" та шляхом брунькування.
Вихід вірусів із клітини шляхом вибуху (лізису мембрани) пов'язаний із
порушенням її цілісності, внаслідок чого дозрілі вірусні частинки, що перебувають усередині клітини, звільняються в навколишнє середовище. Такий
спосіб виходу із клітини притаманний вірусам, що не містять ліпопротеїнової
оболонки (пікорна-, парво-, поліома-, папілома-, аденовірусам тощо). Проте
деякі із зазначених вірусів можуть транспортуватися до клітинної поверхні до
загибелі клітини.
Вихід із клітини шляхом брунькування притаманний вірусам, що містять
ліпопротеїнову мембрану. За цього способу клітина може тривалий час зберігати життєздатність і продукувати віруси, доки не відбудеться повне виснаження її ресурсів.
Багато складних вірусів залучають компоненти клітинної системи
ESCRT (endosomal sorting complex required for transport, ендосомальний
комплекс сортування, необхідний для транспортування молекул) для
брунькування (рис. 5.19).
Деякі віруси (Coronaviridae, Herpesviridae, Poxviridaae) звільняються із
клітини шляхом екзоцитозу. Віріони брунькуються через ядерну мембрану,
мембрани ендоплазматичного ретикулуму або апарату Гольджі і
транспортуються до поверхні клітини в мембранних везикулах. Везикули
зливаються із плазматичною мембраною, а віріони потомства опиняються в
позаклітинному просторі.

Узагальнення

Проникнення вірусів людини та тварин до чутливої клітини починається з
адсорбції. Надалі віруси проникають через зовнішню цитоплазматичну мембрану, звільняючись від своєї білкової оболонки (роздягання) і транспортуючи свій генетичний матеріал до відповідного компартменту клітини. Тут відбувається реплікація вірусного геному. На кожному етапі репродукування
віруси залучають ті чи інші клітинні механізми, специфічно змінюючи їх.
Однак не всі віруси (віруси рослин) у життєвому циклі проходять усі етапи,
характерні для вірусів тварин.
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Мультимеризація GAG ініціює
інвагінацію мембрани
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Вірусний рб взаємодіє
з ESCRT-I та/або ALIX

ESCRT-III збирається
в концентричні спіралі

Поліпротеїн GAG : матриксний, капсидний,
нуклеокапсидний, Р6

ESCRT-III звужує
шийку везикули

Протеїни ESCRT-III

Комплекс ESCRT-I (включаючи TSG101)

Укладений білок GAG з Р6 на мембрані здатний
зв'язувати TSG101 або ALIX

АТФаза Vps4

Рис. 5.19. Брунькування ВІЛ
(за мат. сайту https://viralzone.expasy.org/1536?outline=all_by_species)
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Питання для самоконтролю

Назвіть етапи продуктивної вірусної інфекції.
Опишіть етап приєднання вірусів до клітинної поверхні:
зворотна та незворотна адсорбція.
Назвіть рецептори вірусів.
Проаналізуйте механізми проникнення вірусів усередину
клітини для складних і простих вірусів.
З'ясуйте, за рахунок якого механізму відбувається проникнення вірусу поліомієліту всередину клітини.
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Наведіть приклади складних вірусів, що проникають у клітини
шляхом рецепторного ендоцитозу.
Назвіть ДНК-вмісні віруси, реплікація яких відбувається у
цитоплазмі.
Охарактеризуйте основні способи ініціації реплікації
ДНК-вмісних вірусів.
Перерахуйте РНК-вмісні віруси, реплікація яких відбувається в ядрі.
Наведіть приклади вірусів, для яких характерний каскадний
тип регуляції транскрипції.
Опишіть основні механізми формування структурних одиниць
віріонів.
Наведіть приклади вірусів, що виходять із клітини шляхом
брунькування.
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Розділ 6
ПАТОГЕНЕЗ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
ЛЮДИНИ І ТВАРИН
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Значну шкоду здоров'ю населення та економіці країн завдає захворюваність на
вірусні хвороби. Віруси є причиною гострих масових інфекцій, на їхню частку
припадає 90 % усіх інфекційних захворювань. Тільки від гострих кишкових і
респіраторних вірусних інфекцій у світі щороку гине від 10 до 14 млн людей. Крім
того, віруси можуть бути причиною розвитку злоякісних захворювань і викликати
загострення хронічних хвороб.

Процес взаємодії збудника й організму людини (тварин), що має широкий
діапазон виявів – від безсимптомного носійства до важких і блискавичних
форм інфекційної хвороби, називають інфекційним процесом.
Виникнення, перебіг і завершення інфекційного процесу визначається
трьома групами факторів: кількісні та якісні характеристики мікроорганізму (вірусу) – збудника інфекційного процесу, стан макроорганізму, ступінь його сприйнятливості до вірусу та дія фізичних, хімічних і біологічних факторів зовнішнього середовища, яка й обумовлює можливість установлення контактів між представниками різних видів, спільність території
існування різних видів, трофічні ланцюги, густоту та чисельність популяції, особливості передавання генетичної інформації, міграції тощо. При
цьому щодо людини під умовами зовнішнього середовища слід розуміти
соціальні умови її життєдіяльності.
Перші два біологічні фактори є безпосередніми чинниками інфекційного
процесу, який розвивається в макроорганізмі під впливом вірусу. Вірус визначає специфічність інфекційного процесу, а вирішальний інтегральний внесок у формування вияву інфекційного процесу, його тривалість, ступінь важкості симптомів і закінчення робить стан макроорганізму, насамперед – фактори його неспецифічної резистентності, а допоміжну дію чинять фактори
специфічного набутого імунітету. Третій, екологічний, фактор впливає на
інфекційний процес опосередковано, знижуючи або підвищуючи сприйнятливість макроорганізму, інфекційну дозу та вірулентність збудника, активуючи механізми зараження та відповідні шляхи передавання інфекції тощо.
Загальноприйнятий термін "інфекційні хвороби" був уведений німецьким
лікарем К. В. Гуфеландом.
Основні ознаки інфекційних хвороб:
• Наявність в організмі живого збудника.
• Людина стає джерелом інфекції, може заражати інших. Ступінь контагіозності визначається властивостями збудника, його локалізацією,
періодом хвороби.
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• Масове ураження населення, що призводить до великих економічних
втрат, особливо у випадку розвитку епідемій та пандемій.
• Циклічність. Кожний період хвороби має патогенетичні особливості
та клінічну симптоматику, що визначає обсяг діагностичних і
лікувальних заходів.
Розвиток інфекційного процесу характеризується певною циклічністю,
зміною періодів. Розрізняють інкубаційний, продромальний періоди, а також
періоди розвитку хвороби й одужання (реконвалесценції).
Інкубаційний період – період від моменту зараження до появи перших
ознак захворювання. Упродовж цього періоду в організмі відбувається активне
розмноження збудника та накопичення його до певного граничного рівня,
після якого організм починає відповідати тими чи іншими клінічними
виявами, тобто настає наступний, продромальний період. Тривалість
інкубаційного періоду варіює в середньому від кількох днів до кількох
тижнів, але може дорівнювати кільком годинам або тривати кілька місяців чи
років (табл. 6.1). Це залежить від низки причин: величини інфекційної дози та
ступеня патогенності збудника, а також від стану резистентності організму.
Таблиця 6.1

Інкубаційний період при деяких вірусних інфекціях

Вірус
Вірус грипу
Риновірус
Ентеровірус
Коронавірус
Віруси парагрипу
РС-вірус
Вірус денге
ВПГ
Вірус поліомієліту
Вірус кору
Вірус віспи
Вірус вітряної віспи
/оперізуючого лишаю
Вірус паротиту
Вірус червоної висипки
ВЕБ
Вірус гепатиту А
Вірус гепатиту В
Вірус сказу
Папіломавірус
ВІЛ

Хвороба
Грип
Заразна нежить
Заразна нежить
Заразна нежить
Круп
Пневмонія
Гарячка денге
Респіраторні захворювання
Поліомієліт
Кір
Віспа
Вітряна віспа

Епідемічний паротит
Червона висипка
Інфекційний мононуклеоз
Інфекційний гепатит
Сироватковий гепатит
Сказ
Бородавки
СНІД

Інкубаційний період, дні
1–2
1–3
1–3
1–3
3–5
3–5
5–8
5–8
5–20
9–12
12–14 (7–17)
13–17

16–20
17–20
30–50
15–40
15–150
30–100
50–150
365–3650

Продромальний період, або стадія провісників. Початкові клінічні вияви
не мають будь-яких патогномонічних для конкретної інфекції ознак.
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Продромальний період характеризується зазвичай неспецифічними,
загальними симптомами – слабкість, відчуття розбитості, головний біль,
підвищення температури тощо. Його тривалість варіює в межах 24–48 год.
Період розвитку хвороби. За типової форми хвороба характеризується
виявом специфічних симптомів, а також деякими загальними симптомами:
гарячкою, інтоксикацією, запаленням, іноді – появою висипу. Цьому періоду
притаманна певна циклічність. Розрізняють стадії наростання симптомів
(incrementum), розквіту хвороби (acme) і згасання симптомів (decrementum).
Період одужання, або реконвалесценції. Клінічне одужання настає
зазвичай раніше патологоанатомічного. Людина практично здорова, але на
місці локалізації процесу ще залишаються деякі патологоанатомічні зміни.
Реконвалесценція може бути повною – усі процеси закінчуються повністю
без будь-яких несприятливих наслідків. Проте деякі хвороби залишають
важкі наслідки, наприклад: параліч м'язів після поліомієліту; зміни з боку
ЦНС (амнезії, деменції, зміна особистості) і кістково-м'язового апарату
(стійкі парези) після кліщового енцефаліту; цироз печінки після вірусного
гепатиту В тощо.
Кожний клінічний період інфекційної хвороби відповідає певній фазі
патогенезу, тобто механізмам, що відбуваються в цей час в організмі й
обумовлюють визначений симптомокомплекс. Саме тому без знання
патогенезу хвороби не можна чітко визначити її період, діагностичну та
прогностичну значущість клінічних симптомів хворого.
Після перенесення інфекційного захворювання в організмі залишаються наслідки у вигляді специфічних реакцій (поява специфічних захисних антитіл,
стан підвищеної чутливості до фактора, що викликав захворювання). Можливе
виникнення сенсибілізації до власних тканин, ліків та інших факторів.
Інфекційний процес внаслідок дії багатьох факторів не завжди перебігає
всі властиві йому стадії та може закінчуватися вже на ранніх етапах, наприклад у вигляді абортивної форми інфекційної хвороби в щеплених або в осіб,
які раніше перенесли зазначену хворобу.
Залежно від властивостей збудника, умов зараження та вихідного стану
макроорганізму форми інфекційного процесу можуть бути різними. До
основних форм інфекційного процесу можна віднести носійство,
інапарантну та маніфестну форми.
Вірусоносійство. Досить часто після перенесення захворювання (типова чи
інапарантна інфекція) організм не здатний повністю звільнитися від збудника
(простий герпес, гепатит В). При цьому хазяїн (людина) може бути ззовні
практично здоровим, але є носієм збудника впродовж багатьох місяців чи
навіть років. Вірусоносії є джерелом зараження для багатьох інших особин і
відіграють величезну роль в епідеміології багатьох інфекційних захворювань.
Маніфестні форми інфекційного процесу утворюють значну групу
інфекційних хвороб, що викликають появу клінічно виражених симптомів
захворювання.
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При інапарантній формі збудник проникає всередину організму,
розмножується в ньому, а макроорганізм, зі свого боку, формує імунологічні
реакції, які приводять до формування набутого імунітету та видалення
збудника з організму. Проте жодних зовнішніх клінічних виявів цієї інфекції
немає, вона перебігає приховано. Часто в такій прихованій формі перебігає
поліомієліт, гепатити тощо.
У клінічній практиці інфекційні хвороби прийнято поділяти за типом і
перебігом.
Під типом інфекції слід розуміти вираження ознак, властивих зазначеній
нозологічній формі. Виокремлюють типові й атипові, а також абортивні форми вірусних інфекцій. До типових форм належать такі випадки хвороби, за
яких виявляються всі провідні (основні, характерні) клінічні симптоми та синдроми, властиві цій хворобі. За типової для зазначеного збудника форми
інфекції збудник проникає в організм, активно в ньому розмножується, викликаючи характерні (типові) для даної хвороби клінічні вияви, які також
характеризуються певною циклічністю. При абортивних формах інфекційна
хвороба від самого початку розвивається типово, але раптово обривається.
Клінічні вияви захворювання обмежуються лише деякими симптомами, причому як загальні, так і провідні симптоми можуть бути виражені не чітко, рудиментарно. За атипової форми збудник проникає в організм й активно в
ньому розмножується. Організм реагує відповідними імунологічними реакціями, що викликають формування активного імунітету, але клінічні симптоми
хвороби мають невиражений, стертий чи атиповий характер. Зазвичай це пов'язано зі слабкими патогенними властивостями збудника або високою природною резистентністю організму, ефективним противірусним лікуванням
або поєднанням усіх трьох факторів. До атипових форм грипу, що рідко зустрічаються, належать захворювання без ознак ураження верхніх дихальних
шляхів або без температурної реакції. Атиповий перебіг кору зустрічається у
вакцинованих осіб і називається мітигованим кором. Таке захворювання завжди перебігає легше, ніж типовий кір, і характеризується тривалим інкубаційним періодом (21–26 днів), скороченим продромальним періодом (1–2 дні)
із субфебрильною гарячкою або нормальною температурою тіла, слабко вираженими симптомами катарального запалення дихальних шляхів. Період
висипу також скорочений, порушена етапність вияву висипу, екзантема менш
виражена, ніж за типової форми захворювання.
До атипових форм належать стерті й інапарантні варіанти захворювання.
За стертих форм відсутній один або кілька характерних симптомів, а інші
зазвичай слабко виражені. Стерті безжовтяничні форми вірусних гепатитів
супроводжуються в розпал інфекції збільшенням розмірів печінки, проте
порушення її функцій клінічно малопомітні та визначаються лише
лабораторно. При цьому відсутня важлива діагностична ознака гепатиту –
жовтуха шкірних і слизових покривів.
Гостра субклінічна форма інфекцій характеризується відсутністю клінічних симптомів захворювання разом із наявністю комплексу імунологічних,
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функціональних та структурних виявів інфекційного процесу. За вірусних
інфекцій цю форму називають інапарантною інфекцією. Її діагностують за
допомогою лабораторних методів дослідження зазвичай у вогнищах інфекції.
Гостра субклінічна форма інфекції має важливе епідеміологічне значення.
Хворі із субклінічною формою захворювання є джерелом і резервуаром збудника, сприяють поширенню захворювання в більшій мірі, ніж пацієнти з маніфестними формами, оскільки інфекція в них пізно діагностується або не
визначається взагалі, тобто не проводяться протиепідемічні заходи. Разом із
тим більша частина субклінічних випадків захворювань (наприклад при поліомієліті) сприяє формуванню пасивного імунного прошарку населення, що
певною мірою обмежує поширення цих інфекцій. Прикладом може бути вірусний гепатит А. У дитячих епідеміологічних вогнищах маніфестні захворювання зустрічаються приблизно в 1/3 випадків або рідше. При цьому дослідження специфічних антитіл до вірусу гепатиту А класу IgG у вікових групах
після 35–40 років свідчить про їхню наявність у 85–90 % обстежених, які не
мали в анамнезі відомостей про перенесений раніше гепатит (тобто тих, що
перенесли субклінічні форми інфекції).
Перебіг інфекційної хвороби розрізняють за характером, ступенем
важкості та тривалістю. Інфекції можуть перебігати в легкій, середній і
важкій формі. За характером перебігу інфекційна хвороба може бути без
загострень і рецидивів або із загостренням, з рецидивами й
ускладненнями. За тривалістю перебігу інфекційна хвороба може бути
підгострою (блискавичною, фульмінантною), гострою (у такому випадку
інфекційний процес триває один – три місяці), затяжною або підгострою із
тривалістю до чотирьох – шести місяців і хронічною – понад шість
місяців. Блискавичні (син. фульмінантні, гіпертоксичні від лат. fulminare
– убивати за допомогою блискавки) форми характеризуються дуже важким
перебігом зі швидким розвитком усіх клінічних симптомів. У більшості
випадків ці форми закінчуються летально, наприклад, несприятливо
можуть перебігати вірусні гепатити В та D.
Ускладнення, що виникають при інфекційних хворобах, можна умовно
поділити на специфічні, викликані дією основного збудника зазначеної
інфекційної хвороби, та неспецифічні.
Основними положеннями сучасного вчення про інфекцію є визнання того
факту, що виникнення, розвиток і закінчення інфекції як процесу взаємодії
між макро- та мікроорганізмом залежать від властивостей обох учасників цієї
конкурентної взаємодії та від факторів зовнішнього середовища, де
відбувається взаємодія.
При вивченні інфекційних хвороб застосовують поняття реінфекції, суперінфекції, моноінфекції, мікст-інфекції, вторинної інфекції.
Віруси можуть інфікувати хазяїна через епітелій аліментарного та респіраторного тракту, шкірні покриви та слизові оболонки, унаслідок статевих
контактів, стоматологічних процедур, трансплантації органів, гемотрансфузій, грудного вигодовування, а також трансплацентарно.
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У нашій країні популярною є класифікація інфекційних хвороб за
Л. Громашевським (1941) (див. розд. 9). Критеріями класифікації є
переважна локалізація збудника в організмі, шляхи передавання та
способи його виділення в зовнішнє середовище. За цими ознаками
інфекційні хвороби поділяють на чотири групи: інфекції дихальних
шляхів, кишкові, кров'яні (трансмісивні) та зовнішніх покривів. Проте ця
класифікація вже не вміщує всіх нових досягнень епідеміології, учення
про патогенез інфекцій і загалом інфектології.
Для уніфікації та систематизації хвороб людини Міжнародне товариство
лікарів розробило загальну класифікацію всіх хвороб – Міжнародну
класифікацію хвороб (МКБ).

Загальне уявлення
про патогенез вірусних інфекцій

Сукупність явищ і процесів, що викликають захворювання та визначають
закономірність його розвитку, розуміють як патогенез (від грец. pathos –
страждання, хвороба та genes – той, що народжує) – механізм розвитку
захворювання та патологічних процесів.
Cпрощено патогенез вірусних інфекцій може бути представлений у вигляді
трьох основних ланок:
1. Проникнення вірусу всередину клітини та його репродукування.
2. Первинна патологічна реакція клітин на вірус.
3. Реакції організму на зміни або ушкодження клітин вірусами.
Патогенність є видовою здатністю вірусів, що притаманна виду загалом,
але вона може виявлятися різною мірою в різних представників зазначеного
виду. З огляду на це для оцінки ступеня патогенності застосовують термін
вірулентність. Патогенність і вірулентність (від лат. virulentus – отруйний)
означають здатність викликати захворювання, проте під вірулентністю
розуміють кількісну оцінку, тобто міру, ступінь патогенності захворювання.
Вірулентність може бути збільшена (підвищена) чи послаблена (знижена). Це
досягається різними способами впливу на відповідний збудник. Оскільки всі
ознаки патогенності контролюються генами, то фактично отримання
авірулентних чи високовірулентних штамів збудника зводиться до селекції
таких варіантів, які завжди присутні в кожній популяції, тобто до створення
оптимальних умов їх відбору. Наприклад, Л. Пастер отримав вакцину проти
сказу шляхом селекції штаму вірусу сказу, високовірулентного для кролів,
проте безпечного для людини. А. Себін отримав живу вакцину проти
поліомієліту шляхом селекції трьох невірулентних типів поліовірусу.
Одним із головних завдань вірусології є визначення вірусних і хазяйських
генів, що контролюють вірулентність. Для ідентифікації вірусних генів
потрібно порівняти віруси з різним ступенем вірулентності. Ще задовго до
сучасного періоду розвитку вірусології були застосовані деякі підходи для
визначення генів вірулентності. Випадково було ідентифіковано природні
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ізоляти деяких авірулентних вірусів. Наприклад, було показано, що дикий
штам поліовірусу другого типу призводить до паралічу після
інтрацеребрального введення, а поліовірус другого типу, виділений із фекалій
здорових дітей, виявляється авірулентним після введення мавпам.
Пасирування, або пасаж (послідовне перенесення вірусовмісного матеріалу)
вірулентних вірусів на тваринах (не природних хазяях) і культурах клітин
приводить до формування низьковірулентних варіантів. Повторні пасажі
вірусу на тваринах гомологічного виду при зараженні лише одним методом
уведення приводять до зниження вірулентності цього вірусу при зараженні
гетерологічних видів тварин іншими методами. Наприклад, після тривалих
повторних пасажів на мишах при інтрацеребральному введенні вірусу жовтої
гарячки спостерігається зменшення його вірулентності при внутрішньовенному введенні мавпам.
Пасирування вірусів на культурах клітин є стандартною методикою для
отримання атенуйованих вірусів. Хоча ці методи є досить складними, усе ж їх
широко використовують. Для підсилення виходу атенуйованих вірусів
застосовують різноманітні підходи, що викликає виникнення мутацій у вірусних
геномах. Надалі вірулентність вірусів перевіряють на тваринах. І хоча контроль
ступеня мутагенезу є досить складним завданням, усе ж у свій час за допомогою
цього підходу було отримано велику кількість мутантних штамів вірусів, які
надалі використовували для різних цілей, зокрема як вакцинні штами.
До введення у практику технології рекомбінантної ДНК можливість
сформувати та локалізувати мутацію у специфічному гені була мінімальною.
Однак згодом застосування таких методик, як сиквенс вірусних геномів,
селекція геномних ділянок за допомогою ПЛР і сайт-специфічний мутагенез
стали звичайними процедурами для пошуку та розшифрування генів
вірулентності вірусів.
У лабораторних умовах про вірулентність вірусів й інших мікроорганізмів
та їхніх токсинів судять за величиною летальної або інфікуючої доз, які
виражаються в умовно прийнятих одиницях. Визначення DL50 – доза
мікроорганізмів чи їхніх токсинів, що викликає загибель 50 % заражених
тварин. Такий показник є статистично достовірним. Установлюється на
основі статистичної обробки отриманих результатів за Рідом і Менчем. Для
встановлення летальної дози слід брати до уваги спосіб уведення збудника, а
також масу та вік піддослідних тварин. Таким саме чином визначають
інфекційну дозу. Високовірулентні віруси здатні викликати хворобу людини
або тварин у найменших дозах.

Взаємодія вірусів із клітинами

Взаємодія клітин і вірусів – складний багатогранний процес, обумовлений
багатьма різними факторами, зокрема типом і видом клітини та вірусу,
ступенем чутливості (або резистентності) клітини, кількістю вірусних
частинок і чистотою популяції вірусу, що інокулюється, дією різноманітних
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фізичних і хімічних факторів, імунологічним і генетичним статусом
макроорганізму тощо.
Потрібно розрізняти поняття чутливі та пермісивні клітини. Наявність на
поверхні клітини доступних специфічних рецепторів забезпечує чутливість
клітини до певних вірусів. Пермісивність клітини – це її здатність
забезпечувати повноцінний розвиток віріонів. Так, у структурі нирки мавпи
клітинні рецептори для вірусу поліомієліту заблоковані, але при трансфекції
РНК-поліовірусу в цих клітинах відбувається репродукування вірусу.
З іншого боку, нейрони головного мозку людини чутливі до вірусу кору, але
це непермісивні клітини, оскільки в них відбувається порушення вірусного
збирання (не синтезується білок М). Саме тому часто і спостерігається
персистенція вірусу кору в нейронах, і, як наслідок, через кілька місяців або
років після перенесення захворювання на кір розвиток підгострого
склекрозуючого паненцефаліту.
Типи взаємодії вірусів і клітин. Реакція клітин на вірусну інфекцію досить
різноманітна. Запропоновано багато способів класифікації реакції клітин на
зараження вірусами. У нашій країні найбільш застосовною є класифікація
вірусних інфекцій на клітинному рівні, що запропонована В. Ждановим та
А. Букринською (1986), відповідно до якої вірусні інфекції розподіляються на
автономні й інтеграційні (рис. 6.1).
Вірусна інфекція

Автономна

Інтеграційна

Інтеграція повного
геному

Продуктивна

Хронічна

Гостра

Цитолітична

Абортивна

Інтеграція частини
геному

Неопластична
трансформація

Неопластична
трансформація

Без
трансформації

Без
трансформації

Хронічна

Гостра

Нецитолітична

Рис. 6.1. Класифікація вірусних інфекцій на рівні клітини
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Автономна – тип інфекції, за якою вірусний геном реплікується
незалежно від клітинного. Поняття автономії відносне, воно обмежується
лише відсутністю фізичного контакту між вірусним і клітинним геномами,
хоча їхня взаємодія постійно відбувається у процесі інфекції. Цей тип
взаємодії характерний для більшості вірусів тварин.
Інтеграційна – тип інфекції, за якої вірусний геном частково або
повністю інтегрується із клітинним геномом і реплікується разом із ним.
Інтеграційна інфекція виникає внаслідок фізичного об'єднання геному вірусу
та клітини. За цієї форми інфекції геном вірусу реплікується та функціонує як
складова частина клітинного геному. Інтеграція може зумовити неопластичну
трансформацію. Наприклад, трансформація поліомавірусів та їхні онкогенні
властивості є результатом експресії вірусоспецифічних ранніх генів і
взаємодії із продуктами специфічних клітинних генів (p53, pRB).
У трансформованих клітинах і клітинах пухлин ДНК поліомавірусів
інтегрована в геном клітини.
Папіломавірусна ДНК часто, але не завжди, присутня в інтегрованому
стані, переважно в цервікальних карциномах, тоді як для карциноми шкіри
характерна наявність епісомної форми. Онкогенні типи вірусів папіломи
людини (ВПЛ) надають клітинам можливості необмеженого поділу. Це є
результатом дії генів E6 та E7. Е6 приєднується до р53 і призводить до
його деградації, а Е7 взаємодіє із клітинним білком pRB й іншими
спорідненими білками. Взаємодія вірусних онкобілків із клітинними
інгібіторами циклінзалежної кінази (р16, р21, р27) також важлива подія у
процесі іморталізації.
Продуктивна вірусна інфекція завершується утворенням інфекційного
потомства, на відміну від абортивної, для якої нехарактерне утворення
інфекційних частинок, або вони утворюються у значно меншій кількості, ніж
за продуктивної вірусної інфекції. Абортивна інфекція розвивається при
проникненні збудника в нечутливі клітини (наприклад, при проникненні
вірусу лейкозу корів в організм людини) або у клітини, що не здатні
забезпечити повний репродуктивний цикл (наприклад ті, що перебувають у
стадії клітинного циклу G0). Здатність клітин підтримувати вірусоспецифічні
репродуктивні процеси також пригнічує ІФН.
Умови виникнення абортивної інфекції:
• Зараження чутливих клітин дефектним вірусом. Дефектним називають
вірус, не здатний виявити всі генетичні функції, що необхідні для
утворення інфекційного потомства. Слід, однак, розрізняти терміни
дефектні віруси та дефектні вірусні частинки. Дефектні віруси – це
віруси, що репродукуються лише у присутності вірусу-помічника.
Наприклад, вірусом-помічником для аденоасоційованого вірусу
(парвовірусу) є адено- або герпесвірус, для вірусу гепатиту Д – вірус
гепатиту В. Дефектні вірусні частинки накопичуються в популяціях
багатьох вірусів, особливо при пасивуванні їх із високою множинністю
інфекції. Дефектні вірусні частинки інтерферують при репродукуванні
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вірусу з інфекційними вірусними частинками, і тому отримали назву
дефектні інтерферуючі частинки (Ді-частинки, або ДІЧ).
• Зараження чутливих клітин у непермісивних умовах. В організмі
непермісивними є такі умови: підвищення температури, зміна рН у
вогнищі запалення та концентрація іонів, наявність антиметаболітів,
інгібіторів тощо; в експерименті – зміна температури інкубації, складу
поживного середовища, унесення антиметаболітів та інгібіторів тощо.
У підсумку або вірус гине без утворення інфекційних нащадків, або
інфекція переривається на певному етапі. При зміні непермісивних
умов на пермісивні абортивна інфекція перетворюється на продуктивну.
Заміна абортивної інфекції на продуктивну може відбутися і за
допомогою вірусу-помічника.
• Зараження нечутливих клітин стандартним вірусом. Це найбільш
розповсюджена форма абортивної вірусної інфекції.
• Гостра вірусна інфекція – це така форма інфекції, за якої після
утворення вірусного потомства клітина або гине, або одужує та не
містить вірусних компонентів. За хронічної вірусної інфекції клітини
продовжують продукувати вірусні частинки або їхні компоненти
впродовж тривалого часу й передають цю здатність спадково. Частіше
хронічної форми набуває абортивна інфекція, оскільки вірусний
генетичний матеріал зазвичай не входить до складу вірусного
потомства, а накопичується у клітинах і передається дочірнім клітинам.
Одним із факторів, що викликають хронічну інфекцію, є ДІЧ. Такі
частинки, потрапляючи у клітину разом з інфекційними вірусними
частинками, конкурують із ними за фактори продукування та
перешкоджають утворенню інфекційного вірусного потомства. З огляду
на це загибелі клітин не відбувається. При появі в системі нових
чутливих клітин у них знову виникає продуктивна вірусна інфекція з
утворенням ДІЧ, і цикл повторюється.
Гостру інфекцію, що завершується загибеллю клітини (лізисом),
називають цитолітичною, а гостру вірусну інфекцію, яка безпосередньо не
приводить до лізису клітини, і за якої клітина ще може функціонувати
впродовж деякого часу, продукуючи вірусні частинки, – нецитолітичною.
Віруси, що викликають загибель клітини, називають цитопатогенними, а
ураження клітини – цитопатичним ефектом.
Характер цитопатичних змін при вірусних інфекціях може бути різноманітним: дегенерація клітин (вакуалізація цитоплазми, пікноз ядер, хромосомні
аберації), утворення внутрішньоклітинних тілець-включень, виникнення гігантських клітин (полікаріоцити, симпласти). Лізис клітини – кінцева стадія дії
цитопатогенних вірусів. Для вияву цитопатогенності вірусу не потрібні відтворення геному та реалізація всієї генетичної інформації.
Нелітична автономна інфекція характерна для вірусів, що містять зовнішню ліпопротеїнову оболонку та вивільняються із клітини шляхом брунькування. Ретро-, ортоміксо-, параміксо-, аренавіруси здатні викликати про112
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дуктивну нелітичну інфекцію клітин. Проте в найтиповішому випадку нелітичний характер властивий абортивним інфекціям, коли відсутні або не виявляються генетичні властивості вірусів, необхідні для здійснення цитопатогенних функцій.
Змішана інфекція. У природних умовах розповсюджений феномен
змішаної інфекції, за якої клітина заражується двома або кількома різними
вірусами. Можливі варіанти взаємодії вірусів у процесі змішаної інфекції:
• Один із вірусів пригнічує репродукування іншого або пригнічується
репродукування обох вірусів (інтерференція вірусів).
• Вірус підсилює репродукування іншого вірусу внаслідок комплементації. Комплементація може відбуватися між двома спорідненими
або неспорідненими вірусами, наприклад між аденовірусом та
аденоасоційованим вірусом людини.
• Обидва віруси суттєво не впливають на процес репродукування
кожного, проте може відбуватися порушення морфогенезу обох вірусів.
Рівні взаємодії вірусів і клітин. Виокремлюють п'ять основних рівнів
взаємодії клітин і вірусів: внутрішньоклітинний (молекулярний), клітинний,
популяційно-клітинний, взаємодія на рівні багатоклітинного організму та на
рівні популяцій макроорганізмів.
• На молекулярному (внутрішньоклітинному) рівні внутрішньоклітинний
вірус взаємодіє зі структурними елементами клітини. Ці взаємини
залежать від локалізації вірусу.
Чужорідна для клітини генетична інформація вірусів залежно від їхньої
природи може перебувати у вільному стані або локалізуватися у фаголізосомному апараті, у цитоплазмі клітини у формі плазміди чи в інтегрованому
вигляді із хромосомним або позахромосомним генетичним апаратом клітини.
В останньому випадку геном одного чи кількох ДНК-вмісних вірусів (чи
ДНК-транскриптів) може інтегруватися в одну чи кілька ділянок однієї або
кількох хромосом клітини, а також у позахромосомний генетичний апарат
клітини (ДНК мітохондрій і центріолей). У виникаючому за такої взаємодії
комплексі вірус – клітина відбувається одночасне репродукування двох інтегрованих геномів, що підкоряється загальній регуляції. Наприклад, при дослідженні лімфобластоїдних клітин Raji було встановлено, що вони містять
близько 50–60 геномів ВЕБ на клітину й існують у вигляді цитоплазматичних
плазмід. Плазмідна ДНК перебуває під клітинним контролем (синхронна реплікація, відсутність більшості вірусоспецифічних функцій).
• Клітинний рівень визначається властивостями вірусу та клітини.
У пермісивних для репродукування вірусу системах вірус адсорбується
та взаємодіє з однією інтерфазною клітиною чи клітиною, що ділиться,
одно- або багатоядерною клітиною, симпластом чи гетерокаріоном
(внутрішньо- або міжвидовим клітинним гібридом).
• Популяційно-клітинний рівень визначається взаємодією вірусу з
популяцією диплоїдних, клональних чи гетерологічних клітин in vitro,
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популяцією гетерологічних клітин в органній культурі чи органі
багатоклітинного організму.
За таких форм взаємодії можливе пасирування та формування багатьох
поколінь вірусів. Основною особливістю вірусної інфекції у клітинній
популяції є гетерогенність системи у зв'язку з гетерогенністю вірусних
частинок і клітин, що входять до складу популяції. Гетерогенність виявляється
за наявністю в популяції вірусу зрілих, неповноцінних, вегетативних форм,
окремих компонентів вірусу, асоціацією вірусів із різних родин. Клітини в
кожній клітинній популяції широко варіюють за чутливістю до вірусу; інфекція
може перебігати не так, як на клітинному рівні. Наприклад, при ураженні
вірусом, що викликає у клітині продуктивну інфекцію, чутливі клітини
популяції можуть загинути, і в популяції за рахунок певної кількості
нечутливих клітин може встановитися хронічна інфекція.
• Рівень багатоклітинного організму. Репродукування вірусу перебуває
під контролем імунологічних механізмів гуморального та клітинного
імунітету макроорганізму. Значну роль у формуванні резистентності
організму до вірусу відграють генетичні фактори – спадковість.
• Рівень популяції макроорганізмів визначається взаємодією популяції
вірусів із популяцією ссавців, птахів, комах тощо. Значна роль у
формуванні вірусної патології людей належить зоонозам, змінам
оточуючого середовища та соціальним умовам життя.
Отже, по мірі переходу від найпростішого (внутрішньоклітинного) рівня
до найскладнішого (взаємодії вірусів із популяцією макроорганізмів) значно
збільшується кількість форм, варіантів і наслідків взаємодії вірусу із хазяїном.
Крім того, проблема взаємодії популяцій вірусів і клітин може ускладнюватися за рахунок гетерогенності популяції вірусів і наявності в ній зрілих,
неповноцінних форм вірусів та окремих їхніх компонентів, а також
асоціацією неспоріднених вірусів (коінфекція, що може призводити до
інтерференції, посиленого репродукування обох вірусів).

Класифікація та загальна характеристика
вірусних інфекцій на рівні організму

Внаслідок взаємодії вірусу та макроорганізму насамперед страждає клітина, у якій вірус розмножується та за зміни якої потрапляє згодом в інші
клітини макроорганізму. Процеси, що відбуваються на молекулярному та
клітинному рівнях, а саме взаємодія факторів патогенності вірусів із клітинними та гуморальними факторами захисту макроорганізму, відображаються на тканинно-органному рівні. Тканинна диференціація клітин хазяїна
зумовлює специфічність інфекційного процесу та виконує захисну роль,
відмежовуючи зони розмноження вірусів. З огляду на це основні риси патогенезу інфекційного процесу формуються на тканинно-органному рівні, відображаючись далі на організменому, визначаючи маніфестність виявів інфекційного процесу. Особливості патогенезу та клініка інфекційного про114
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цесу на організменому рівні позначаються на перебігу епідемічного процесу
на екосистемному рівні, визначаючи характер та інтенсивність реалізації
того чи іншого механізму передавання збудника. Отже, інфекційний процес
характеризується різноманіттям складних взаємодій як на кожному рівні
системи, так і між цими рівнями.
В. Ждановим та А. Букринською (1986) була запропонована класифікація
вірусних інфекцій на рівні організму. Критеріями цієї класифікації є
генералізація вірусу, тривалість інфекції, вияв клінічних симптомів і
виділення вірусу в оточуюче середовище (рис. 6.2).
Заснована на цих ознаках класифікація є умовною, як і будь-яка інша,
оскільки одна форма інфекції може переходити в іншу, вогнищева – у
генералізовану, гостра – у хронічну, латентна – у хронічну тощо.
Вірусна інфекція

Вогнищева

Персистентна

Генералізована

Гостра

Хронічна

Маніфестна

Латентна

Інапарантна

Персистентна

Хронічна

Латентна

Повільна

Рис. 6.2. Класифікація вірусних інфекцій на рівні організму

Вірусні інфекції можна поділити на дві великі групи:
• вогнищеві – дія вірусу виявляється біля вхідних воріт інфекції у зв'язку
з його локальним репродукуванням (риновірусна інфекція, інфекція,
викликана РС-вірусом тощо);
• генералізовані – після обмеженого періоду репродукування вірусу в
первинних вогнищах відбувається генералізація інфекції, і вірус
досягає чутливих тканин, формуючи вторинне вогнище інфекції (кір,
натуральна віспа тощо).
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Порівняльну характеристику вогнищевих і генералізованих інфекцій
наведено в табл. 6.2.
Гостра інфекція. Перебіг відносно короткочасний, супроводжується
виділенням вірусів в оточуюче середовище. Закінчується елімінацією вірусів
з організму. Може перебігати як у клінічній (маніфестній), так і в субклінічній
(інапарантній) формі. Результатом є загибель організму або повне одужання.
Відповідає продуктивному типу інфекції на рівні клітини (гепатит А, грип,
реовіруси тощо).
Один і той самий вірус може викликати як гостру, так і персистентну
інфекцію залежно від стану організму, насамперед від імунної системи.
Наприклад, вірус кору може викликати як гостру інфекцію, так і повільну
– підгострий склерозуючий паненцефаліт. Віруси гепатиту В, аденовіруси
та віруси герпесу можуть викликати гостру та персистентну інфекції тощо
(табл. 6.3).
Таблиця 6.2

Порівняльна характеристика вогнищевих
і генералізованих інфекцій

Властивості
Місце патологічного
процесу
Інкубаційний період
Наявність вірусемії
Тривалість імунітету
Імунні механізми

Вогнищеві інфекції

Генералізовані інфекції

Вхідні ворота

Системи органів і тканин

Відносно короткий
Рідко
Короткочасний
Секреторні антитіла (IgA),
локальний клітинний імунітет

Відносно тривалий
Зазвичай
Зазвичай тривалий
Гуморальні антитіла (IgM, IgG),
системний клітинний імунітет

Персистентна інфекція (persistentia – упертість, постійність) виникає за
тривалої взаємодії вірусу й організму. Виокремлюють низку механізмів, які
обумовлюють персистенцію вірусів.
Таблиця 6.3
Віруси людини, що можуть викликати персистентні інфекції
Вірус

Аденовіруси

Вірус простого герпесу
типів 1 та 2
Вірус вітряної віспи
/оперізуючого лишаю
Вірус Епштейна – Барр

Місце персистенції
Аденоїди, мигдалики,
лімфоцити

Чутливі та рухомі ганглії
Чутливі ганглії

В-лімфоцити,
назофарингеальний
епітелій
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Наслідки (хвороба)

Дані відсутні

Висипи на обличчі (гарячка),
генітальний герпес
Оперізуючий лишай, висипи,
постгерпетична невралгія
Лімфома, карцинома

Закінчення табл. 6.3

Вірус цитомегалії

Наслідки (хвороба)
Пневмонія

Лімфоцити

Менінгоенцефаліт, вторинна
інфекція

Лімфоцити

Дані відсутні
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Вірус герпесу людини
шостого типу
Вірус герпесу людини
сьомого типу

Місце персистенції
Нирки, слинні залози,
лімфоцити, макрофаги,
клітини строми

тр

Вірус

Вірус герпесу людини
восьмого типу

Ендотеліальні клітини,
В-лімфоцити

Вірус гепатиту В

Печінка, лімфоцити

Вірус гепатиту С

Печінка

Вірус гепатиту D

Печінка

Поліомавірус JC

Нирки, ЦНС

Поліомавірус ВК

Нирки
Клітини карциноми
Меркеля
Шкіра, епітеліальні
клітини

Поліомавірус МС
Папіломавіруси

Парвовірус В19

Аденоасоційований
вірус
Віруси Коксакі
Вірус червоної
висипки

Саркома Капоші, хвороба
Кастельмана, первинна
лімфома серозних порожнин
Цироз, гепатоцелюлярна
карцинома
Цироз, гепатоцелюлярна
карцинома
Патології, подібні до тих, що
виникають при гепатиті В
Прогресуюча мультифокальна
лейкоенцефалопатія
Геморагічний цистит
Карцинома клітин Меркеля

Папілома, карцинома

Клітини – попередники
еритроцитів кісткового
мозку

Апластичний криз при
гемолітичній анемії, хронічна
персистентна анемія, водянка
плоду, красноклітинна аплазія
кісткового мозку

Багато тканин організму

Дані відсутні

Клітини міокарда

Вірус кору

ЦНС (нейрони, гліальні
клітини)

Міокардити
Прогресуючий краснушний
енцефаліт
Підгострий склерозуючий
паненцефаліт

HTLV-1, HTLV-2
(віруси, що
викликають
Т-клітинні лейкози
людини типів 1 та 2)

Т-лімфоцити

Лейкемія

ВІЛ

Ендогенні ретровіруси

ЦНС

CD4+ Т-лімфоцити,
макрофаги, мікроглія
Усі клітини організму
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До механізмів та факторів персистенції вірусів належать:
• низька патогенність вірусів для пермісивних клітин хазяїна (вірус
червоної висипки, цитомегаловірус);
• неефективна гуморальна відповідь організму хазяїна, його
толерантність до окремих вірусів (неонатальна інфекція плоду людини
вірусами гепатитів В, С, D, лімфоцитарного хоріоменінгіту);
• неефективні реакції клітинного імунітету (підгострий склерозуючий
паненцефаліт – вірус кору);
• дефектність інтерферонової відповіді (віруси гепатиту В, герпесу,
грипу, Коксакі, везикулярного стоматиту);
• відсутність усіх форм імунної відповіді (пріони);
• інфікування лімфоцитів і макрофагів із продукуванням у них вірусних
частинок (віруси Епштейна – Барр, імунодефіциту людини);
• порушення процесів елімінації комплексів антиген-антитіло (віруси
гепатиту В, грипу типу А);
• пролонгована циркуляція дефектних інтерферуючих частинок – Дічастинок вірусів (віруси грипу, кору);
• формування ts-мутантів і збільшення їхньої питомої ваги в популяції
вірусу (віруси грипу, везикулярного стоматиту, простого герпесу
першого типу);
• антитілозалежна експансія (вірус імунодефіциту людини);
• інтегративні взаємозв'язки вірусів і клітини (віруси гепатиту В,
цитомегалії, простого герпесу першого типу, папіломавіруси).
Персистентні інфекції можуть бути латентними, хронічними або
повільними (рис. 6.3).
Латентна інфекція – це прихована інфекція, що не супроводжується
виділенням вірусу в оточуюче середовище. Пов'язана з інтеграцією геному
вірусу в геном клітини, дефектним станом вірусу або персистенцією
субвірусних компонентів (аденовіруси, герпесвіруси, ВІЛ, ВГВ). Під впливом
низки факторів (факторів реактивації) може відбутися активація вірусу, і
латентна інфекція може перейти в гостру або хронічну.
Хронічна інфекція – тривалий патологічний процес із періодами ремісій і
загострень (вірус виділяється в зовнішнє середовище). Прикладами
хронічних інфекцій є аденовірусні, герпесвірусні інфекції, хронічна форма
вірусних гепатитів В, С та ін. При хронічній інфекції вірус завжди
виявляється та часто виділяється, проте захворювання може не виявлятися
або бути пов'язаним з імунопатологічними порушеннями.
Хронічні інфекції можна розглядати як гострі (клінічні або субклінічні), за
яких хазяїн втрачає здатність боротися з вірусом. Іноді захворювання
виявляється в похилому віці внаслідок імунопатологічних або неопластичних
ускладнень. Відмінність між латентними та хронічними інфекціями залежить
або від можливостей виявлення вірусу, або має суттєвіші основи, як у
випадку герпесвірусів у періоди між рецидивами ендогенного захворювання.
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Рис. 6.3. Схематичне зображення
різних типів вірусних інфекцій
(Heise M. T., Virgin H. W., 2013)

характеризується дуже тривалим інкубаційним
періодом (місяці та роки) з подальшим повільним, але неухильним розвитком
симптомів захворювання, які призводять до важких порушень функцій
організму та летального наслідку (куру, хвороба Крейцфельда – Якоба,
скрейпі, підгострий склерозуючий паненцефаліт, викликаний вірусом кору).
За повільних інфекцій кількість вірусу (пріона) в організмі зростає поступово
впродовж тривалого часу, що передує виявленню захворювання.
Від самого початку вивчення повільних інфекцій усі аспекти цієї проблеми
розглядали як вірусологічні. Лише подальші дослідження стали основою для
нового підходу до класифікації повільних інфекцій та їхніх збудників, в
основу якої було покладено природу самих збудників. З огляду на це нині
виокремлюють повільні інфекції, що викликаються вірусами (підгострий
склерозуючий паненцефаліт, прогресуюча багатовогнищева лейкоенцефалопатія, СНІД, вісна/маеді) і ті, що викликаються пріонами
(губкоподібні енцефалопатії).
Повільна

інфекція
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Ураховуючи можливість реактивації персистуючих вірусів, інтенсифікацію
їхнього репродукування з утворенням повноцінних інфекційних віріонів під
впливом екзо- й ендогенних факторів, в епідемічному сенсі їхні носії
потенційно небезпечні як джерело збудників інфекції, здатне в будь-який
момент стати причиною не лише окремого захворювання, а також і спалаху.
Отже, персистенція вірусів є основою низки механізмів епідемічного
процесу та визначає збереження джерела збудника інфекції в міжепідемічний
період із можливістю його змін, активації та формування за певних інфекцій
епідемічно актуальних штамів.
Крім того, використовуючи механізм епідемічного процесу, персистуючий
вірус, хоча й не так інтенсивно як за гострої інфекції, зберігається в популяції
хазяїна, у певних соціально-екологічних умовах і за сприятливих обставин
розширює ареал існування.

Поширення вірусів в організмі

Віруси проникають в організм різними шляхами, що визначаються
локалізацією чутливих клітин в організмі та механізмом передавання вірусів
від одного хазяїна до іншого.
Деякі віруси використовують строго визначений шлях проникнення в
організм. Наприклад, ортоміксовіруси, деякі параміксовіруси, коронавіруси,
аденовіруси, риновіруси здатні репродукуватися лише у клітинах слизових
оболонок дихальних шляхів людини, тобто єдиним шляхом їхнього
проникнення в організм є повітряно-крапельний. Інші віруси здатні
репродукуватися в різних клітинних системах (політропні). Наприклад, віруси
герпесу та натуральної віспи здатні викликати захворювання при
внутрішньошкірному, внутрішньовенному, інтраназальному та внутрішньомозковому введенні. Можливі такі шляхи проникнення вірусу в організм:
повітряно-крапельний, аліментарний, трансмісивний, через шкіру, статевий,
парентеральний і вертикальний.
На розповсюдження вірусів в організмі впливають такі фактори, як природа та
тропізм вірусів, чутливість хазяїна до вірусу та вірулентність вірусу.
Хоча початок вірусної інфекції та розповсюдження вірусів організмом
завжди починається з контакту віріонів з епітеліальними клітинами, які
вистилають поверхні тіла, усе ж існує багато спеціалізованих шляхів
проникнення вірусів до чутливих клітин. Наприклад, деякі епітеліальні
тканини містять М-клітини (спеціалізовані клітини, що розміщуються над
групами лімфоїдних клітин у шлунку – пейєрові бляшки). М-клітини
беруть участь у передаванні речовин у пейєрові бляшки, а деякі віруси,
наприклад поліовіруси чи ВІЛ 1, можуть транспортуватися через них за
рахунок механізму, який називають трансцитозом. Цей механізм,
характерний для деяких типів клітин (наприклад епітеліальних), об'єднує
ознаки екзо- та ендоцитозу.
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Усередині організму віруси можуть поширюватися за допомогою
клітинного, лімфогенного, гематогенного та нейрогенного шляхів.
• У випадку місцевої інфекції слизових оболонок, наприклад при
заразній нежиті (аденовірусна інфекція), відбувається поширення
вірусу по респіраторному епітелію. Можливе безпосереднє передавання
від клітини до клітини. Проте швидке охоплення великих ділянок
слизової оболонки, найімовірніше, можливе за рахунок участі
поверхневої рідини, що рухається під дією ворсинок або міжклітинної
рідини. Для ентеровірусів велике значення має інфікування через
слизову оболонку кишок.
• Лімфогенний шлях. Лімфатичні судини є одним з основних шляхів,
якими вірус поширюється від місця початкової локалізації (шкіра,
слизова оболонка дихальних шляхів та ШКТ). Прикладом поширення
вірусів лімфатичною системою є ураження лімфатичних вузлів після
підшкірної противіспеної вакцинації, при кору, червоній висипці;
інфікування мигдаликів та аденоїдної тканини при аденовірусній
інфекції. Інфіковані лімфатичні вузли можуть бути вторинним
вогнищем інфекції.
• Гематогенний шлях є основним шляхом поширення вірусу в організмі, і
вірусемія є звичним симптомом при більшості вірусних інфекцій.
У кров віруси можуть надходити з лімфатичної системи, переноситися
за допомогою лейкоцитів, проникати у кровоносні капіляри з первинно
інфікованих тканин. Вірусемія підтримується шляхом постійного
надходження вірусів у кров або при порушенні механізмів їхньої
елімінації із крові. Тривалість знаходження вірусу у крові може
визначатися розміром вірусної частинки: більші вірусні частинки
швидше видаляються із крові, ніж дрібні, тому вірусемія зазвичай має
місце при ентеровірусних інфекціях. Проте, наприклад, відносно дрібні
тогавіруси менш ніж за одну годину на 90 % виводяться із крові.
Деякі віруси використовують спеціальні механізми для підтримання
тривалої вірусемії. Наприклад, віруси віспи мають здатність
репродукуватися у клітинах судинного епітелію, звідки безпосередньо
потрапляють у кров; багато вірусів фагоцитуються макрофагами (деякі
навіть можуть репродукуватися в них), які розносять їх по організму та
захищають від імунних факторів.
Доставка вірусів макрофагами в лімфатичні вузли може сприяти
виникненню інфекції, оскільки при розмноженні вірусів у клітинах
лімфоцитів відбувається активне надходження новосинтезованих нащадків у
кров. Наприклад, віруси грипу та парагрипу адсорбуються на еритроцитах,
віруси кору, паротиту, герпесу, поліомієліту, кліщового енцефаліту – на
лейкоцитах, а деякі віруси здатні репродукуватися в лейкоцитах.
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Після проникнення вірусу у кров із первинного місця реплікації подальші
реплікативні події потребують інвазії нових клітин і тканин. Розташування
кровоносних судин у тканинах і буде визначати шляхи інвазії тканин.
• Нейрогенний шлях поширення вірусів в організмі. Багато вірусів
розповсюджуються з первинних сайтів інфекції через проникнення до
локальних нервових закінчень. Для деяких вірусів (сказу, альфагерпесвірусів) нейрогенний шлях розповсюдження є визначальною
характеристикою їхнього патогенезу. Для інших (поліовіруси,
реовіруси) інвазія нервової системи не є типовою та необхідною для
встановлення захворювання, спричиненого зазначеними вірусами. Для
цих інфекцій характерним є гематогенний шлях розповсюдження
збудника. Віруси паротиту, кору, ВІЛ можуть реплікуватися в мозку,
проте їхнє розповсюдження відбувається гематогенним шляхом, а не
через нейрони.
Віруси можуть мігрувати по закінченнях чутливих чи рухомих нейронів.
Вони можуть бути транспортовані всередині аксонів. У цих випадках віруси
переміщуються вздовж чутливих закінчень нейрона, досягаючи дорзальних
закінчень нервових вузлів, тоді як ті віруси, що рухаються вздовж рухомих
закінчень нейрона, досягають рухомих нейронів. Віруси також можуть
транспортуватися у внутрішньонервовому просторі чи в інфікованих
шванівських клітинах. Розрізняють антероградний і ретроградний напрямки
руху вірусів по нервових закінченнях.
У випадку ретроградного шляху розповсюдження вірус уражує аксон і
рухається до тіла клітини, де й відбувається реплікація. Новосинтезовані
частинки потрапляють у наступний нейрон через транссинаптичний контакт.
Частинки, що проникли в закінчення аксона другого нейрона, ініціюють
другий цикл реплікації та розповсюдження.
У випадку антероградного шляху вірус уражує дендрити чи тіло нейрона
та реплікується. Після цього вірусні частинки розповсюджуються до
закінчення аксона, де віріони перетинають синапс і проникають у дендрити
чи тіло другого нейрона. Там відбувається другий цикл реплікації.
Хоча віруси, що уражують нервову систему, завжди нейротропні, вони
здатні уражувати також інші типи клітин.
Поширення вірусу від периферії до ЦНС може відбуватися й без
генералізації, обумовленої його виходом у кров, оскільки периферійні
нерви та нервові волокна нюхової цибулини потенційно є прямими
шляхами поширення. Деякі віруси, наприклад ВПГ, здатні проникати у
ЦНС саме цим шляхом.
Ольфакторний шлях розповсюдження виявлений в експерименті, але малоймовірний у природних умовах. Наприклад, у мишей, заражених інтраназально вірусом простого герпесу, інфекція поширюється з ольфакторних
ділянок слизової до ЦНС двома шляхами. У деяких мишей після масованого
зараження клітин слизової та підслизового шару відбувалося проникнення
вірусу через решіткову пластинку до мозкових оболонок. В інших випадках
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зараження ендоневральних і периневральних клітин ольфакторних волокон
призводило до інфекції паренхіматозних клітин нюхової цибулини.
Присутність вірусу в ЦНС або інших органах не обов'язково виявляється
як захворювання. Хоча вірус може досягти ЦНС, хвороба може і не
розвинутися, якщо вірус не розповсюдиться по ЦНС і не відбудеться
первинне або вторинне пошкодження будь-якої функції ЦНС. У ЦНС, як і в
інших органах та тканинах, для зараження клітин, можливо, необхідні
особливі клітинні рецептори, розташовані у плазматичній мембрані.
Тропізм вірусів. В основі тропізму вірусів лежить чутливість до вірусу
певних клітин, а отже, тканин й органів. Властивість вірусів заражати лише
певні клітини називають залежним від хазяїна обмеженням. Вірулентність не
ідентична залежному від хазяїна обмеженню, однак при деяких інфекціях
причини, що обумовлюють вірулентність вірусів, можуть визначити й
виникнення інфекції. Наприклад, вірулентність вірусу грипу в різних
клітинних системах обумовлена нарізанням попередника гемаглютиніну на
дві субодиниці – велику та малу, яке здійснюють клітинні протеази. Це
нарізання залежить як від розміру, структури та конформації ділянки білка,
так і від наявності та концентрації специфічних клітинних протеаз. За
відсутності нарізання інфекція не виникає, а різна його ступінь буде
визначати вірулентність вірусу в зазначеній клітинній системі.
Вірулентність вірусу, як ішлося вище, визначається багатьма факторами
організму: вік, стать, конституція, харчування, наявність стресу, природний і
набутий імунітет, інтерферон. Ці фактори можуть визначати перебіг інфекції
та її закінчення.
Усі події, що спостерігаються в заражених вірусами клітинах культури,
виявляються і в організмі. Проте інфіковані клітини важче виявити в
забарвлених препаратах тканини, оскільки інфекція може мати обмежений
характер через відсутність чутливості до вірусу в більшості клітин даного
органа або через захисні механізми організму хазяїна. Однак деякі
цитопатичні зміни в інфікованих клітинах достатньо важливі для того, щоб
бути патогномонічними ознаками деяких вірусних хвороб у людини та тварин
(тільця Негрі при сказі, гігантські клітини Вортена при кору, гігантські
клітини при цитомегаловірусній інфекції).
Руйнування заражених клітин безпосередньо внаслідок дії вірусу відіграє
важливу роль у патогенезі. Проте сублетальні стани (мутне набрякання клітин
ендотелію дрібних судин або клітин мозку) також можуть здійснювати
глибокий вплив на функції органів. Навіть дрібні функціональні порушення у
клітинах міокарда або нейронах можуть мати життєве значення. Центральна
нервова система досить чутлива до ранніх ушкоджень, на що вказують,
наприклад, ранні парестезії при поліомієліті в людини.
Ураження клітин часто є не результатом прямої токсичної дії вірусу, а
розвиваються внаслідок імунологічної реакції на продукти вірусної інфекції.
Крім того, інтактний організм, на відміну від клітин у культурі, має систему
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кровообігу. Циркуляторні порушення, викликані запаленням або вірусним
ураженням стінок судин (прямим або непрямим), безумовно роблять свій
внесок у патологічну картину, викликаючи набряк, аноксію, крововиливи,
інфаркти. У важких випадках уся ділянка, кровопостачання якої здійснюється
ушкодженою судиною, може некротизуватися.
Шляхи виділення вірусів з організму. Вивільнення вірусу з макроорганізму – необхідна ланка інфекційного процесу.
Віруси, що вражають шкіру, кон'юнктиву або слизові оболонки, зазвичай
елімінують з ексудатами або секретами з місць ураження. Якщо місцеві
ураження супроводжуються швидким некрозом, як при віспі, то вихід вірусу
відбувається швидко. Унаслідок некрозу поверхневих клітин слизової
оболонки дихальних шляхів при заразній нежиті та грипі віруси
звільнюються також швидко. Відносно мала тривалість такої екскреції може
бути наслідком швидкого порушення чутливості клітин, продукування
інтерферону та синтезу антитіл. Екскреція вірусу зі слизової оболонки
кишок відбувається повільніше. Екскреція вірусу при генералізованих
інфекціях залежить передусім від органів, у яких відбувається остаточне
його продукування. Якщо вірус може виділятися кількома шляхами, то один
із них переважає.
Віруси можуть виділятися з організму з такими біологічними рідинами:
респіраторні секрети (слина та мокротиння), екскременти, кров, сеча, сперма
та грудне молоко. Також вони можуть виділятися при ушкодженні шкіри.
Шлях виділення вірусів з організму реалізується залежно від їхнього
тропізму. Наприклад, дерматропні віруси виділяються з ексудатами й
секретами, пневмотропні – з респіраторними секретами, ентеротропні – із
фекаліями та з мозку загиблих людей, а пантропні віруси – із фекаліями,
сечею, носовими й іншими ексудатами.
При гострих генералізованих інфекціях віруси зазвичай виділяються
впродовж гострої фази захворювання, іноді – у період реконвалесценції.
Проте при деяких інфекціях їхня екскреція з місцевих уражень може
спостерігатися впродовж кількох місяців або років.
При поліомієліті сироваткові антитіла обмежують вірусемію. У більшості
випадків вірус з'являється у крові лише на ранніх стадіях паралітичних форм
хвороби або перед розвитком паралічу. Екскреція із калом, що триває
впродовж кількох місяців після появи антитіл, очевидно, є результатом
персистенції вірусу у стінках кишок.
При деяких гострих інфекціях слизових оболонок, особливо заразній нежиті
та грипі, екскреція вірусу після гострої стадії захворювання зупиняється, що
обумовлено швидкою деструкцією та відторгненням інфікованих клітин
слизових оболонок, а також появою місцевих противірусних антитіл, що
зв'язуються з вірусом грипу та нейтралізують його.
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Тропізм вірусу до певних клітин й органів характерний для більшості
вірусних інфекцій. Залежно від ураження тих чи інших органів і тканин
розрізняють інфекції шкіри, кишкові, дихальних шляхів, нейроінфекції тощо.
Респіраторний тракт часто є вхідними воротами інфекції, в одних випадках
викликаючи патологічний процес у його верхніх і нижніх відділах, в інших –
призводячи до системного захворювання. Гострі респіраторні вірусні
захворювання (ГРВЗ) є найпоширенішими і становлять до 90 % усіх
інфекційних хвороб. Патогенні для людини респіраторні віруси входять до
складу таких родин: Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Picornaviridae,
Coronaviridae, Adenoviridae, Herpesviridae, Parvovoridae.
Шлунково-кишковий тракт можуть уражувати близько 200 збудників, які
належать до 13 родин вірусів, що здатні до реплікації у тканинах та органах
ШКТ: Adenovoridae, Astroviridae, Caliciviridae, Coronaviridae, Flaviviridae,
Hepadnaviridae, Hepeviridae, Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Parvoviridae,
Picornaviridae, Reoviridae, Togaviridae, і некласифікованого роду Deltavirus.
При цьому інтродукція вірусів у ШКТ може супроводжуватися різними
клінічними синдромами – від інапарантних форм до важких захворювань, що
закінчуються смертю. Дуже велике значення в патології печінки мають
гепатити, що передаються парентеральним шляхом, – гепатити В, С, D, G.
Проникнення вірусів через гематоенцефалічний бар'єр призводить до
ураження ЦНС із важкими наслідками. Нині відомо близько 85 вірусів,
що здатні викликати в людей ураження ЦНС. Ці віруси належать до
таких родин: Arenaviridae, Herpesviridae, Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae,
Picornaviridae, Retroviridae, Rhabdoviridae, Flaviviridae та Togaviridae.
Однією з найактуальніших є проблема нових інфекцій та інфекцій, що повторно виникають (emerging-reimerging infections). Фахівці вважають, що вони є непередбачуваними та можуть викликати надзвичайні епідемічні ситуації, боротьба з якими на етапі їхнього виникнення дуже важка або неможлива.
Шкіряні інфекції. Інтактний епідерміс непроникний для вірусів.
Ушкодження, що охоплюють дерму, пов'язані з розривом лімфатичних судин,
а отже, – з можливістю поширення інфекції лімфатичними шляхами.
У розповсюдженні вірусів від однієї частини дерми до іншої та від дерми до
епідермісу важливу роль відіграють макрофаги.
Будь-який шкірний висип, пов'язаний із вірусною інфекцією, називають
екзантемою. Якщо висип з'являється на поверхні слизових, то його називають енантемою. Більшість вірусних інфекцій супроводжуються екзантемою. Кір, червона висипка, герпес, що викликається вірусами простого герпесу й оперізуючого лишаю, і парвовірус В19 майже завжди призводять до
появи екзантеми.
Майже при всіх відомих нині вірусних екзантемах вірус локалізується в
ділянці шкірних покривів. Саме під час віремії вірус розповсюджується з
током крові та потрапляє у шкіру. Існує думка, що екзантема – це наслідок
місцевої шкірної реакції організму хазяїна на вірус.
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У людини до місцевих вірусних інфекцій шкіри слід віднести, насамперед,
папіломавірусну інфекцію та інфекцію, обумовлену вірусами герпесу
першого та другого типів.
У шкірі можуть розвиватися кілька вірусіндукованих пухлин, причому
кожна з них охоплює певний клас клітин.
Кровоносні судини дерми відіграють головну роль у розвитку висипів, що
характерні для багатьох генералізованих вірусних інфекцій. Чутливі нерви
дерми є, імовірно, тими місцями, звідки деякі віруси починають шлях до
ЦНС (вірус вітряної віспи/оперізуючого лишаю). При нападах болю вірус
оперізуючого лишаю поширюється відцентрово нервовими волокнами й уражує клітини шкіри базального шару епідермісу.
Слід зазначити, що при штучному ураженні, внутрішньошкірному або
підшкірному введенні проникнення вірусу відбувається у відносно великому об'ємі рідини, у той час як при природній інфекції він або проникає
через пошкодження, що викликане травмою або укусом членистоногих,
або потрапляє у шкіру, поширюючись судинами або нервами при інфекціях, що викликають висип.
Багато вірусів, що належать до різних таксономічних груп, викликають
ураження шкіри при генералізованій інфекції або певних ділянок шкіри – при
зворотних інфекціях (табл. 6.4).
Індивідуальні ураження при генералізованому висипу описуються як плями (макули), папули, везикули та пустули. Тривале локальне розширення
субпапілярних судин дерми викликає утворення макул, а за наявності набряку й інфільтрації клітин цієї ділянки макула перетворюється на папулу.
Таблиця 6.4

Віруси, що викликають шкірний висип

Таксономічне
Наявність висипу
положення
ДНК-вмісні віруси
Adenoviridae
Людські аденовіруси 1–3, 7
Віруси простого герпесу першого та
другого типів; вітряної
Herpesviridae
віспи/оперізуючого лишаю;
Епштейна – Барр, герпесвіруси
людини шостого – восьмого типів
Iridoviridae
Віруси лімфоцитозу риб
Asfafiridae
Вірус африканської чуми свиней
Poxviridae
У більшості випадків
РНК-вмісні віруси
Picornaviridae

Віруси Коксакі А9, А16, А23 (В1, В3,
В5), віруси ЕСНО 9, 16, (4, 6, 18),
вірус ящуру
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Висип відсутній або
не зареєстрований

Більшість аденовірусів
Цитомегаловіруси
(дуже рідко)

-

Більшість вірусів
Коксакі, більшість
вірусів ЕСНО,
поліовіруси, карідовіруси

Закінчення табл. 6.4

Caliciviridae
Togaviridae

Вірус везикулярної екзантеми свиней
Віруси Чикунгунья, О'Ньонг-Ньонг,
Росс-Рівер, червоної висипки
Віруси Західного Нілу, денге

Висип відсутній або
не зареєстрований
Віруси Норфолк,
Саппоро
Більшість альфавірусів
Вірус парагрипу
Віруси епідемічного
паротиту та
хвороби Ньюкасла
Вірус сказу
Вірус лімфоцитарного
хоріоменінгіту
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Таксономічне
положення

Paramyxoviridae

Вірус кору
Віруси чуми м'ясоїдних і
чуми ВРХ

Rhabdoviridae
Reoviridae

Вірус везикулярного стоматиту
Реовірус 2

Arenaviridae

Віруси Мачупо, Хунін

Первинне ураження епідермісу зазвичай призводить до утворення
везикули, виразок і струпів, але ще до утворення виразок везикула може
перетворитися на пустулу, якщо присутній значний клітинний ексудат.
Вторинне ураження епідермісу може призвести до лущення, а при
значнішому ураженні судин дерми – до геморагічного та петехіального
(петехії – точкові крововиливи у шкіру або слизові оболонки діаметром
1–2 мм) висипу, хоча в генезі цих уражень суттєву роль відіграють також
тромбоцитопенія та порушення згортання крові.
Інфекції дихальних шляхів. З погляду вірусних інфекцій важливими є
такі характеристики дихальної системи:
• наявність миготливого епітелію, клітини якого підтримують
розмноження багатьох респіраторних вірусів;
• дифузна тканина та представлена скупченнями лімфоїдна тканина, що
синтезує антитіла, які потрапляють на поверхню епітелію;
• рух війок, що просувають шар слизу вгору по епітелію дихального
тракту до глотки, де слиз видаляється при заковтуванні чи
відхаркуванні.
Рух слизу під впливом війок – важливий захисний механізм, і
припинення цього механізму внаслідок паралічу війок або порушення
секреції слизу може викликати резистентність до вірусної інфекції. Віруси,
що викликають ураження дихальної системи, імовірно, поширюються між
епітеліальними клітинами, тоді як віруси, що проникли в організм через
легеневу систему, але викликають генералізовану інфекцію або ураження
за типом герпангіни, проникають через базальну мембрану в
субепітеліальну лімфоїдну тканину.
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У хазяїв, що живуть угрупованнями, як людина та деякі види тварин,
віруси, які уражують органи дихання, досить численні та мають велике
значення. Деякі з них проникають у дихальні шляхи, розмножуються й
виводяться потім з організму, не викликаючи значних загальних ушкоджень.
Інші проникають через дихальні шляхи без видимих місцевих ушкоджень, а
потім поширюються по всьому організму, викликаючи генералізовану
інфекцію, часто із вторинним ураженням дихальних шляхів і подальшим
виділенням вірусу в середовище (табл. 6.5).
Таблиця 6.5

Вірусні інфекції дихальних шляхів

Місце локалізації

Локалізовані у
верхньому відділі
дихальних шляхів
(нежить, фарингіт
тощо)

Таксономічне
положення
Adenoviridae

Orthomyxoviridae
Paramyxoviridae
Coronaviridae

Picornaviridae

Локалізовані в
нижньому відділі
дихальних шляхів
(круп, бронхіт,
бронхіоліт,
пневмонія)

Adenoviridae
Herpesviridae

Orthomyxoviridae
Paramyxoviridae
Coronaviridae
Parvoridae
Poxviridae

Генералізовані
інфекції, для яких
дихальні шляхи є
вхідними
воротами

Herpesviridae
Poliomaviridae
Orthomyxoviridae
Paramyxoviridae
Picornaviridae

Віруси

Аденовіруси людини 1–7, 14, 21
Вірус грипу А (людина, птахи, коні), вірус
грипу В (людина)
Віруси парагрипу людини 1–4 (людина,
тварини), респіраторно-синцитіальний вірус
Штами коронавірусів, виділені від людини
Близько 100 серотипів риновірусів, віруси
Коксакі А21, В2-В5
Аденовіруси людини 1–7, 14, 21
Віруси інфекційного ринотрахеїту ВРХ,
ринопневмонії коней, ларинготрахеїту птахів
Віруси грипу А та В
Віруси парагрипу 1–3, респіраторно
синцитіальний вірус, метапневмовіруси
Вірус SARS
Бокавіруси
Віруси натуральної віспи, віспи мишей, віспи
овець тощо
Вірус вітряної віспи/оперізуючого лишаю
Вірус поліоми (миші)
Вірус грипу А (чума птахів)
Віруси хвороби Ньюкасла, кору, чуми
м'ясоїдних, чуми ВРХ, епідемічного
паротиту
Вірус ящуру

Інфекції травного тракту. Епітелій порожнини рота постійно травмується у

процесі пережовування їжі, і його ушкоджена поверхня – вхідні ворота для
вірусних інфекцій, серед яких одними з найпоширеніших у людини є простий
герпес і герпангіни (інфекція, що викликається вірусами Коксакі).
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При генералізованих інфекціях із висипом зазвичай спостерігається
енантема в ротовій порожнині та стравоході. Вона відрізняється від екзантеми
на шкірі, оскільки, хоча стравохід і порожнина роту вистелені плоским
епітелієм, однак відсутній ороговілий сухий поверхневий шар. Вірус
виділяється з порожнини слизової оболонки при кашлі та зі слиною, що може
відігравати суттєву роль при поширенні інфекції. Еритема може
поширюватися ще й на кишечник (наприклад при важкій формі кору).
Слизова глотки містить багато скупчень лімфоїдної тканини, серед яких
головні – мигдалики й аденоїди. Вони не мають лімфатичних синусів (як у
лімфатичних вузлах); мигдалики розкреслені глибокими борознами (криптами), укритими епітелієм. Вони можуть служити вхідними воротами інфекції (наприклад для поліовірусу); нерідко мигдалики бувають хронічно інфікованими аденовірусами, а іноді й такими вірусами, як цитомегаловірус і
вірус простого герпесу.
Як первинна, так і вторинна вірусна інфекція рідко уражують шлунок і
дванадцятипалу кишку. Віруси, що потрапляють сюди, швидко інактивуються під впливом кислого середовища, протеолітичних ферментів і жовчі. Тільки ентеровіруси, реовіруси, віруси гепатиту, аденовіруси та парвовіруси можуть вижити за цих умов і заразити клітини тонкого кишечнику. Риновіруси
чутливі до кислої реакції середовища, а більшість вірусів, що мають зовнішню оболонку, руйнуються солями жовчних кислот.
Клітини епітелію ворсинок тонкого кишечнику постійно злущуються та
заміщуються новими, отже, кожні сім-вісім днів відбувається повна зміна
клітинної популяції. Сполучна тканина, що заповнює серцевину ворсинок і
простір між ними (lamina propria), містить дрібні секреторні залози, щільну
сітку лімфатичних і кровоносних судин, а також вільні макрофаги, лімфоцити
та плазматичні клітини. У товщі lamina propria присутні також численні скупчення лімфоїдної тканини; подекуди вони утворюють великі скупчення –
пейєрові бляшки. Як одиночні, так й агреговані лімфоцити та плазматичні
клітини є, мабуть, важливими джерелами IgA. Специфічні антивірусні антитіла, що продукуються цими клітинами, відіграють важливу роль у захисті від
реінфекції кишечнику вірусами.
Віруси більшості родів ніколи не викликають первинної інфекції шлунково-кишкового тракту, оскільки вони гинуть при контакті з кислим середовищем шлунка та жовчю дванадцятипалої кишки. Кишечник, проте, може бути
інфікованим вторинно при генералізованому ураженні. Єдиними
ДНК-вмісними вірусами, які регулярно викликають первинне зараження
шлунково-кишкового тракту, є аденовіруси (табл. 6.6).
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Таблиця 6.6
Вірусні інфекції травного тракту та печінки
Таксономічне
положення
Adenoviridae

Аденовіруси людини та птахів,
параеховіруси
Ентеровіруси (поліовіруси, віруси ЕСНО, Коксакі
тощо)
Коронавірус ентериту свиней, вірус трансмісивного
гастроентериту свиней
Вірус Норфолк, віруси інфекційного гастроентериту
свиней, гепатиту мишей
Вірус хвороби Ньюкасла
Астровіруси
Ротавіруси
Вірус віспи мишей
Віруси Епштейна – Барр (інфекційний мононуклеоз),
простого герпесу (діти, миші)
Віруси гепатиту качок, гепатиту А (людини)
Вірус лімфоцитарного хоріоменінгіту
Вірус гепатиту мишей
Вірус гепатиту D
Вірус гепатиту В
Вірус гепатиту Е
Віруси жовтої гарячки, гепатиту С
Реовірус третього типу (миші)
Вірус гарячки долини Ріфт

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

Picornaviridae

Віруси

тр

Місце
локалізації

Кишковий Coronaviridae
тракт
Caliciviridae

Paramyxoviridae
Astroviridae
Reoviridae
Poxviridae
Herpesviridae

Печінка

Picornaviridae
Arenaviridae
Coronaviridae
Deltavirus
Hepadnaviridae
Hepeviridae
Flaviviridae
Reoviridae
Bunyaviridae

Інфекції нервової системи. Особливості перебігу інфекцій у ЦНС

визначаються анатомічною відмежованістю мозку та його імунологічним
превалюванням, що обумовлює відносно рідкісні випадки інфікування ЦНС.
Деякі віруси поширюються по периферійних нервах і досягають клітин
ЦНС або дорсальних гангліїв. Чутливі нервові закінчення у шкірі відіграють роль у поширенні вірусів від периферії до центра та від центра до периферії – це вільні нервові закінчення, які проникають в епідерміс не далі
гранулярного шару.
Захворювання центральної нервової системи є рідкісним явищем, а не нормальним наслідком інфекції, проте багато вірусів, що належать до кількох
різних родин, здатні проникати в ЦНС (табл. 6.7).
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Таблиця 6.7
Вірусні інфекції центральної нервової системи

Poxviridae
Herpesviridae
Picornaviridae

Віруси вісповакцини (миші, кролі) та ектромелії
(миші)
Віруси простого герпесу 1, 2
Віруси Коксакі В1-6, А7, А9, А23, віруси ЕСНО 4, 6,
9, 16, 30, поліовіруси 1–3, вірус енцефаломіокардиту
Вірус грипу
Вірус епідемічного паротиту
Вірус лімфоцитарного хоріоменінгіту
Віруси простого герпесу 1, 2, вірус В, ВВЗ,
псевдосказу, хвороби Марека
JC (підгострий склерозуючий паненцефаліт)
Поліовіруси 1–3, віруси Коксакі А7, вірус
енцефаломіокардиту, вірус Тейлора (миші), хвороби
Тешена (свині)
Віруси червоної висипки, Венесуельського
енцефаломієліту коней, Східного енцефаломієліту
коней, Західного енцефаломієліту коней
Віруси грипу
Віруси епідемічного паротиту, хвороби Ньюкасла,
чуми м'ясоїдних, кору (у т. ч. підгострий
склерозуючий паненцефаліт)
Вірус сказу
Вірус вісна/меді (вівці)
Віруси групи кліщового енцефаліту, комплекс вірусів
Японського енцефаліту
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Менінгіт

Віруси

тр

Симптом

Таксономічне
положення

Orthomyxoviridae
Paramyxoviridae
Arenaviridae

Herpesviridae

Poyomaviridae
Picornaviridae

Енцефаліт
або мієліт

Togaviridae

Orthomyxoviridae
Paramyxoviridae
Rhabdoviridae
Retroviridae
Flaviviridae

Проникаючи в нервову систему, вірус розмножується в певних ділянках
головного та спинного мозку, судинних сплетіннях і мозкових оболонках.
Унаслідок цього можливий розвиток таких неврологічних синдромів:
• гострий асептичний (негнійний) менінгіт;
• гострий енцефаліт і менінгоенцефаліт;
• гангліоніт (захворювання, пов'язане з ураженням одного з вузлів
симпатичного стовбура) при оперізуючому лишаї та простому герпесі;
• хронічний інфекційний процес унаслідок повільних інфекцій,
обумовлених вірусами та пріонами;
• енцефаліт при синдромі набутого імунодефіциту (СНІД);
• гострий передній поліомієліт.
Деякі представники герпесвірусів уражують клітини ЦНС. Віруси простого герпесу є найпоширенішою причиною спорадичного летального енцефаліту в людини. Оперізуючий лишай обумовлений активацією латентного вірусу
вітряної віспи/оперізуючого лишаю, що персистує у клітинах дорсальних га131
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нгліїв. Вірус псевдосказу (хвороби Ауєскі) може проникати до ЦНС і периферійних нервів у тварин, заражених природним шляхом. Поліомавірус JC
виявляється у гліальних клітинах при прогресуючій вогнищевій лейкоенцефалопатії. Серед параміксовірусів людини, що мають здатність розмножуватися в ЦНС, є вірус епідемічного паротиту, який може викликати менінгіт, а
іноді – енцефаліт; вірус кору, що може уражувати ЦНС при гострій інфекції,
а також викликати повільну інфекцію – підгострий склерозуючий паненцефаліт. У тварин є дві хвороби, що викликаються параміксовірусами – чума собак і хвороба Ньюкасла в курей, які можуть призвести до енцефаліту. Віруси,
що найчастіше викликають енцефаліт у людини, належать до родин
Togaviridae та Flaviviridae. Багато з ентеровірусів можуть викликати захворювання ЦНС як рідкісне ускладнення. Віруси ЕСНО та Коксакі можуть викликати менінгіт, а поліовіруси специфічно уражують клітини передніх рогів
спинного мозку в невеликої кількості заражених людей.
Вроджені інфекції. При генералізованих інфекціях із віремією вірус може
бути занесений у яйцеклітину або в ембріон. При важких вірусних інфекціях
це зазвичай призводить до загибелі плоду або ембріона. В іншому випадку
ембріон залишається непошкодженим або органи, що розвиваються,
уражуються недостатньо важко для летального наслідку, однак достатньо
сильно для того, щоб виникли вроджені дефекти. При деяких вроджених
інфекціях організм, заражений до народження, набуває толерантності до
вірусу (табл. 6.8).
Таблиця 6.8

Приклади деяких вроджених вірусних інфекцій

Родина вірусів

Poxviridae

Вірус
Вірус натуральної віспи
(людина)
Вірус простого герпесу
другого типу (людина)

Herpesviridae

Цитомегаловірус (людина)

Вірус вітряної
віспи/оперізуючого лишаю
Вірус ринопневмонії коней
Вірус герпесу котів

Hepadnaviridae
Flaviviridae

Вірус гепатиту В (людина)

Вірус гепатиту С (людини)
Вірус Зіка
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Дія інфекції на плід

Загибель плоду (аборт)

Важке захворювання
новонароджених (неонатальний
герпес)
Важке захворювання
новонароджених; ураження
мозку та тривала вірусемія у тих,
хто вижив
Вітряночний синдром, пневмонія,
синдром втрати плоду
Аборт у коней і мурчаків
Загибель плоду (аборт)
Неонатальна ВГВ-інфекція,
хронічний гепатит В
Неонатальна ВГС-інфекція,
хронічний гепатит
Імовірно, мікроцефалія

Закінчення табл. 6.8

Родина вірусів

Вірус
В 19 (людина)
Вірус Н1 (хом'яки)

тр

Parvoviridae

Дія інфекції на плід
Водянка плоду, гемолітична
анемія, вади розвитку
Загибель плоду з дефектами
розвитку
Загибель і розчинення плоду,
гепатит і гіпоплазія мозочку в
новонароджених
СНІД
Інапарантний перебіг; тривала
вірусемія, імунологічна
толерантність, як наслідок –
лейкоз (рідко)
Інапарантний перебіг; тривала
вірусемія, як наслідок – лейкоз
(іноді)
Вроджена червона висипка,
пневмонія, інсулінозалежний
цукровий діабет, енцефаліт тощо
Загибель і розчинення плоду
Інапарантний перебіг
Мертвонароджені ягнята,
симптоми ураження ЦНС
Ювенільний респіраторний
папіломатоз
Викидні, вроджений і
неонатальний кір
Вади розвитку (синдром Дауна
тощо)
Інапарантний перебіг, тривала
вірусемія; імунологічна
толерантність
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Вірус RV (пацюки)
ВІЛ
Віруси лейкозу птахів (кури)

Retroviridae

Віруси лейкозу мишей (миші)

Togaviriadae
Reoviridae

Orbiviridae

Вірус червоної висипки
(людина)

Реовірус першого типу (миші)
Реовірус другого типу (миші)
Вірус синього язика,
вакцинний штам (вівці)

Papillomaviridae

Віруси папіломи людини

Paramyxoviridae

Вірус кору
Вірус епідемічного паротиту

Arenaviridae

Вірус лімфоцитарного
хоріоменінгіту (миші)

У птахів віруси можуть передаватися від матері до заплідненого яйця кількома шляхами. Крім інтегрованої лейковірусної інформації, нащадкам можуть передаватися віріони вірусу пташиного лейкозу. Більшість яєць, що відкладають птахи з віремією, інфіковані, і майже кожна клітина ембріона уражена та продукує вірусні частинки. Найбільш імовірними є такі шляхи передавання вірусів лейкозу птахів: зараження зародкових клітин яєчника та яйця
у проксимальному відділі яйцеводу.
Було показано, що у випадку ураження вірусами лейкозу мишей і молочних залоз мишей відбувається перенесення інтегрованого вірусного
геному від батьків до нащадків. На додаток до такого вродженого перенесення генетичного матеріалу вірусу вірусемія в матері може призвести до
зараження ембріона.
133

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

Іншим прикладом вродженої інфекції у тварин є інфекція, обумовлена
вірусом лімфоцитарного хоріоменінгіту (ЛХМ) у мишей. За більшості
вроджених інфекцій вірус переноситься із крові матері до тканин плоду через
плаценту, яка є фізичним бар'єром для частинок вірусу.
Зараження плоду або ембріона вірусами може призвести до різних наслідків. Більшість вірусних захворювань матері не впливає на плід. Іноді відбувається аборт (наприклад, при натуральній віспі або ринопневмонії коней), загибель або розчинення плоду (при парвовірусній інфекції пацюків). В інших
випадках ембріон виживає, але виникають уроджені дефекти, викликані порушенням нормального розвитку органів і тканин. Деякі віруси уражують той
чи інший орган лише на певній стадії розвитку плоду, особливо в період
морфогенезу цього органа; іноді віріони досить легко долають плаценту на
певних стадіях вагітності. Цитопатогенні віруси зазвичай призводять до загибелі плоду, тоді як при ураженні слабкоцитопатогенними вірусами (червона
висипка) плід виживає, але в нього розвиваються вроджені дефекти.
У людини вірусна інфекція, уражуючи систему фетоплацентарного комплексу, діє через такі шляхи патогенезу синдрому втрати плоду:
• через внутрішньоутробне інфікування плоду (зокрема через розвиток
хромосомних аномалій),
• через порушення в системі місцевого та загального імунітету,
• шляхом ендотеліальних уражень і порушень гомеостазу.

Узагальнення

Віруси є внутрішньоклітинними інфекційними агентами. Увесь реплікативний цикл вірусу перебігає з використанням метаболічних і генетичних ресурсів клітини. З огляду на це патогенез вірусних інфекцій, насамперед, слід
розглядати на молекулярному та клітинному рівнях. Водночас інфекційний
процес, викликаний вірусами, розвивається в межах одного або іншого органу чи тканини, оскільки більшість вірусів має достатньо високу органну або
тканинну тропність. Саме тому характер розвитку внутрішньоклітинних процесів при вірусних інфекціях, з одного боку, визначається зазвичай цитопатичною дією вірусу на клітини зазначеної тканини й органів, а з іншого боку, –
реакцією внутрішньотканинних й органних систем захисту від вірусної інфекції. Останні часто мають деструктивний характер і посилюють перебіг захворювання та його наслідки.
Поширення вірусів в організмі може мати локальний або системний характер. За винятком вірусних уражень, що поширюються нервовою тканиною,
вірусна інфекція перебігає з вірусемією. Вірусемія характеризується ступенем вірусного навантаження, що безпосередньо корелює зі ступенем загального токсикозу, важкістю стану пацієнта. Для деяких вірусів характерна індукція програмованої клітинної загибелі, тобто апоптозу інфікованих клітин.
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Багато вірусів уражують імунокомпетентні клітини, що значно ускладнює
перебіг вірусного захворювання.
Розрізняють латентні форми вірусних інфекцій, за яких віруси тривалий
час зберігаються в організмі без клінічних виявів, але під впливом несприятливих факторів можуть реактивуватися та викликати загострення захворювання (більшість вірусів герпесу), а також розвиток повільних інфекцій.
Останні характеризуються тривалим інкубаційним періодом (місяці та роки), упродовж якого збудник розмножується, викликаючи дедалі очевидніші пошкодження тканин. Захворювання закінчується розвитком важких
уражень і смертю хворого (підгострий склерозуючий паненцефаліт,
ВІЛ-інфекція тощо).
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З'ясуйте, які фактори впливають на виникнення, перебіг і
завершення інфекційного процесу.
Назвіть основні ланки патогенезу вірусного захворювання.
Опишіть фактори, що впливають на вірулентність вірусів.
Назвіть методи кількісного визначення вірулентності.
Проаналізуйте основні типи взаємодії вірусів із клітинами.
Опишіть цитопатичну дію вірусів.
Наведіть приклади форм взаємодії вірусів із клітинами.
Проаналізуйте фактори, що лежать в основні класифікації
вірусних інфекцій на рівні організму.
З'ясуйте особливості гострих та персистентних вірусних
інфекцій.
Дайте порівняльну характеристику латентних, хронічних і
повільних вірусних інфекцій.
Проаналізуйте специфічні стадії вірусного патогенезу на рівні
організму.
Охарактеризуйте дисемінацію вірусів в інфікованому
організмі.
Опишіть класифікацію вірусних інфекцій за тропізмом до
організму хазяїна. Назвіть приклади.
Визначте способи елімінації вірусів з організму хазяїна.
Проаналізуйте вірусемію: пов'язану із клітинами та плазматичну, активну та пасивну.
З'ясуйте вплив вірусів на пренатальний розвиток людини.
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Розділ 7
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИВІРУСНОГО
ІМУНІТЕТУ ХРЕБЕТНИХ
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У розділі розглянуто загальні уявлення про систему імунітету; досліджено: фактори неспецифічного імунітету та їхню роль при вірусних інфекціях; інтерферон,
його властивості та функції, створення антивірусного стану, уникнення вірусами
дії інтерферону; розвиток імунної відповіді при вірусній інфекції; роль антитіл і цитотоксичних клітин у набутому імунітеті; імунопатологію при вірусних інфекціях.

Загальна концепція імунобіології відображає коеволюційну рівновагу між
імунною системою та вірусами з метою забезпечення виживання обох: і вірусу, і хазяїна. Така рівновага зазвичай виявляється у зменшенні патологічного
ефекту інфікуючого вірусу, а також у посиленні неспецифічних та специфічних механізмів стійкості організму хазяїна.
Існує три основних сценарії взаємодії вірусу й імунної системи:
• імунітет домінує над цитопатичними вірусами,
• нецитопатичні віруси домінують над імунною системою,
• обидва сценарії тонко збалансовані під час гострої або хронічної інфекції.
На природу взаємодії впливають такі параметри вірусу, як цитопатогенність, швидкість накопичення, тропізм до клітин і тканин, чутливість до інших механізмів стійкості (інтерферонів) та наявність хазяїв. Крім того, важлива і та складова самої імунної системи, що містить специфічність, швидкість розвитку і тривалість гуморальної та клітинної імунної відповіді разом
із неспецифічними ефекторними механізмами.
Унікальна властивість вірусів – облігатний паразитизм – поза чутливою
клітиною віруси не виявляють властивостей живої природи. Це визначає напрям механізмів захисту: не знищення збудника, а обмеження його репродукування в чутливих клітинах.
Ступінь вірулентності інфекційного агента – вірусу, з одного боку, і
здатність імунної системи господаря розпізнавати та знищувати інфіковані
клітини, з іншого, є головними факторами, що визначають один із можливих варіантів завершень захворювання: летальний, одужання, встановлення персистенції вірусу.

Природний імунітет, фактори неспецифічного захисту

Первинний захист організму від вірусів здійснюється фізичними та хімічними бар'єрами організму, такими як: кисла реакція шкіри та слизових покривів, секрети слинних, сльозових залоз. При подоланні цих бар'єрів патоген
зустрічається з імунними захисними реакціями. Захист виконує три основні
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процеси: розпізнавання, ампліфікація та контроль за вірусною інфекцією.
Імунітет проти вірусної інфекції здійснюється двома системами – неспецифічного (вродженого, природного) та специфічного (адаптивного, набутого)
імунітету (рис. 7.1).
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Компоненти імунної системи

неспецифічна

гуморальні

комплемент
інтерферон
ФНП

специфічна

клітинні

гуморальні

макрофаги,
нейтрофіли

антитіла

клітинні

Т-клітини,
інші ефекторні клітини

Рис. 7.1. Компоненти імунної системи

Природний імунітет відіграє роль першої лінії захисту та заключної її
стадії, а набутий виконує проміжні функції специфічного розпізнавання,
запам'ятовування чужорідного антигена та під'єднання потужних факторів
природного імунітету на заключному етапі процесу. Неспецифічні фактори імунітету поділяють на гуморальні та клітинні. До гуморальних належать такі компоненти:
• лізоцим, білки гострої фази;
• білкові активатори (цитокіни й інтерферон), що індукують антивірусний стан в інфікованих і неінфікованих клітинах;
• система комплемента – комплекс сироваточних білків, активація якої
призводить до лізису вірусінфікованих клітин і вірусних частинок.
Клітинні фактори:
• цитолітичні лімфоцити – натуральні кілери (НК), що розпізнають та
знешкоджують інфіковані клітини;
• макрофаги та нейтрофіли – здійснюють фагоцитоз корпускулярного антигена та презентацію його лімфоцитам.
Специфічні фактори імунітету – утворення антитіл (В-лімфоцитами) та
специфічних Т-лімфоцитів.
Природний імунітет на клітинному рівні стримує реплікацію вірусів на
ранній стадії, що дозволяє організму "виграти" час і в обмежений термін
активувати адаптивний імунітет, необхідний для повного знищення інфекційного агента.
Запалення – важлива складова інфекційного процесу, одна з перших реакцій імунної системи на вірусну інфекцію. До симптомів запалення належать
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почервоніння та набряк тканини, які свідчать про посилення кровотоку до
уражених тканин. У розвитку запальної реакції важливу роль відіграють ейкозаноїди та цитокін, що продукуються клітинами макрофагальномоноцитарної системи. До перших відносять простагландіди (викликають
підвищення температури та розширення кровоносних судин) і лейкотрієни
(залучають лейкоцити до вогнища); цитокіни відповідають за взаємодію між
лейкоцитами та стимулюють хемотаксис, сприяють загоєнню тканин шляхом
знищення патогена.
Запальна реакція не лише контролює вірусну інфекцію в місці проникнення збудника в організм, а й ініціює імунний захист. Природа й інтенсивність
запалення залежать від виду тканини та від цитопатичної активності вірусу.
Існують три типи цитопатичної дії вірусів: руйнування клітин (цитолітичний ефект), співіснування вірусу та клітини (персистентна інфекція) та трансформація клітин.
Прямий цитопатичний ефект, спричинений вірусами, дуже різноманітний.
Інфекція цитопатичним вірусом призводить до надмірного пошкодження інфікованих клітин, тому поширення вірусу має бути швидко обмеженим, якщо
"хазяїн хоче пережити інфекцію". Як приклад таких вірусів у людини можна
згадати нейротропний поліовірус, віруси сказу та віспи. Інші віруси, що не
індукують прямого пошкодження клітин, викликають захворювання, яке є
результатом дії імунної відповіді. Прикладами таких слабко цитопатичних
вірусів є віруси гепатиту В та С, ВІЛ та вірус ЛХМ. Ці віруси зазвичай персистують упродовж життя хазяїна та часто передаються від матері через плаценту дитині до народження (ЛХМ) або при народженні (ВГВ, ВГС, ВІЛ).
Цитопатичні віруси також можуть персистувати в організмі хазяїна, але
при цьому необхідно, щоб інфекція перейшла в латентний стан у певному
типі клітин, щоб вірус зміг ухилитися від імунного нагляду. Більше того, такі
віруси не дозволяють імунній системі елімінувати їх з організму. Найвідомішими представниками цієї групи є герпесвіруси, які дуже поширені в популяції людини, персистують упродовж усього життя в певних типах клітин і
час від часу викликають літичну інфекцію (ВПГ, ЦМВ, ВЕБ).
Роль макрофагів в імунній відповіді. Важливу роль у противірусному захисті організму відіграють клітини макрофагально-моноцитарного ряду. Макрофаги беруть участь у захисті організму на всіх стадіях інфекції. По-перше,
вони здійснюють негайний захист (фагоцитоз зруйнованих вірусом клітин),
допоки не відбудеться підсилення імунної відповіді ще до появи ЦТЛ.
По-друге, вони викликають активацію Т-клітин, здійснюючи процесинг та
презентацію антигена. По-третє, активовані макрофаги виконують ефекторну
функцію, викликаючи фагоцитоз, запалення.
На відміну від бактерій віруси стійкіші до дії ферментів фагоцитів, тому
перетравлення відбувається не завжди. Деякі віруси (жовтої лихоманки, ендокардиту, гепатиту, простого герпесу) легко інактивуються макрофагами.
Для таких вірусів макрофаги є бар'єром, що перешкоджає поширенню збудника із первинного вогнища інфекції. Інші віруси (ЛХМ, грипу, ЦМВ мишей,
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лейкозу Раушера, вісповакцини) резистентні до дії макрофагів. Віруси здатні
до активного та тривалого репродукування в цих клітинах (Денге, чуми ВРХ,
африканської чуми свиней). Якщо вірус розмножується в макрофагах та має
цитопатичну активність щодо клітин життєво важливих органів (мозок, печінка), то переважно розвивається гостра інфекція зі смертельними наслідками.
У тих випадках, коли вірус не викликає деструкції фагоцитів та інших клітин
хазяїна, формується персистентний тип інфекції. При підвищенні активності
макрофагів можлива реактивація вірусу, що персистує в ньому. Персистенція
вірусу у клітинах порушує їхні функції фагоцитозу, хемотаксису, продукування медіаторів імунної відповіді. При вірусних інфекціях відбувається інтенсивний розпад інфікованих клітин хазяїна під впливом імунних факторів,
який може запускати аутоімунний процес з утворенням великої кількості
імунних комплексів та розвитком імунокомплексних уражень. Запальна реакція, що розвивається при цьому, може бути виявом імунопатології. Численні
віруси запускають аутоімунні запальні відповіді, до яких залучені Т-клітини.
Одним із пояснень цього процесу є спільність антигенів вірусу з антигенами
тканин господаря (вірус герпесу асоціюють із системним червоним вовчаком)
– явище, якому віднедавна надано назву – молекулярна мімікрія.

Вірусна інфекція та інтерферон

Інтерферон був відкритий у 1957 р. в Національному інституті медичних
досліджень (м. Лондон). А. Айзекс та Ж. Лінденман виявили, що клітини тварин, інфіковані вірусом грипу, виділяють у середовище фактор, який запобігає
інфікуванню цим вірусом свіжих неінфікованих клітин. Фактор перешкоджав
(інтерферував) розмноженню вірусу у клітинах і був названий інтерфероном
(ІФН). За сучасними даними ІФН належить до родини цитокінів – білків, що
синтезуються у клітинах хребетних, та здійснює широке коло контрольнорегулюючих функцій, спрямованих на зберігання клітинного гомеостазу.
Нині система інтерферонів охоплює групу секреторних глікопротеїдів, які
мають такі біологічні властивості:
• антивірусна,
• антипроліферативна,
• підвищення активності ефекторів природного та специфічного імунітету,
• регуляція процесів клітинної диференціації,
• стимуляція апоптозу,
• зменшення утворення фіброзу,
• підсилення дії цитостатичних препаратів.
Інтерферони мають паракринну дію, тобто вони виявляють активність поза клітинами, що їх синтезують, діючи на сусідні клітини.
У геномі людини описано 13 генів для ІФН-α, один ген – ІФН-β й один ген
– ІФН-ω. Усі вони не мають інтронів і локалізовані на короткому плечі
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9-ї хромосоми. Єдиний ген ІФН-γ розміщений на довгому плечі 12-ї хромосоми та містить три інтрони (табл. 7.1).
Таблиця 7.1
Характеристика основних типів інтерферонів людини

Індуктор

РНК>ДНК длРНК

Клітини-продуценти

Лейкоцити

Бета
Фібробласний
1
9
Стабільний
Мономер
Так
Тип 1
МНС 1
длРНК
1РНК>ДНК
Епітеліоцити
фібробласти

Гамма
Імунний
1
12
Лабільний
Димер
Так
Тип 2
МНС 2
Антигени, Мітогени
ІЛ12

тр

Альфа
Лейкоцитарний
Понад 20
9
Стабільний
Мономер
Ні
Тип 1
МНС 1
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Властивості
Синоніми
Гени
Хромосоми
Стабільність рН2
Активна форма
Глікозилювання
Тип рецептора
Імунорегуляція

Лімфоцити, НК

Індуктори інтерферону. Розв'язуючи завдання розпізнавання та захисту

від патогенів, еволюція багатоклітинних створила молекули-рецептори, що
здатні розпізнавати консервативні ознаки всіх класів мікроорганізмів. Це
Toll-подібні рецептори (TLR). За допомогою 11 типів TLR клітини імунної
системи, насамперед професійні фагоцитуючі клітини, розпізнають консервативні компоненти практично всіх мікроорганізмів.
Система ІФН ініціюється трьома основними класами речовин: молекули
ДНК та РНК, глікопротеїни та ліпополісахариди. Ці екзогенні індуктори
взаємодіють із клітинними поверхневими Toll-подібними рецепторами
(TLR-1, 2, 4, 5, 6), або із TLR-3, 7, 8, 9 (усередині клітини), або взаємодіють
із внутрішньоклітинними протеїнкіназою R (PKR), білками RIG-1 та Mda-5
(Toll-незалежний шлях) (рис. 7.2). Ліганд-рецепторна взаємодія запускає
весь комплекс реакцій уродженого імунітету – синтезу інтерферонів та прозапальних цитокінів.
Найпотужнішими індукторами ІФН є параміксовіруси (віруси хвороби
Ньюкасла, Сендай), альфа-віруси (вірус венесуельського енцефаліту коней,
вірус лісу Семліки), деякі міксо-, орбі- та тогавіруси. Усі ці віруси мають
одноланцюгову РНК та ліпопротеїнову оболонку. Досить активними щодо
індукції інтерферону є длРНК-геномні віруси, а саме реовіруси. Малоактивними є віруси, що схильні до тривалої персистенції (герпес, онкогенні віруси). Аденовіруси – найменш ефективні індуктори продукування ІФН. Існує
теорія, що вірусна нуклеїнова кислота є головним фактором індукції ІФН –
наявність длРНК на первинних етапах реплікації вірусу стимулює утворення
ІФН. Механізм індукції ІФН під дією ДНК-вмісних вірусів пояснюється
утворенням гібридів ДНК – РНК або длРНК під час реплікації вірусів.
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Рис. 7.2. Індукція системи інтерферону у клітині

Імунна система має спеціалізовані клітини й органи, їй властива специфічність реагування на чужорідну інформацію. Система ІФН, навпаки, дисемінована, майже всі клітини організму мають її. Це дозволяє ІФН активно
впливати на весь комплекс захисних реакцій організму.
Рівень ІФН (суміш – α, β, γ) відіграє дуже важливу фізіологічну роль у підтримці гомеостазу. Різним клітинам та тканинам організму (лімфоцитам, макрофагам, фібробластам, лімфоїдній тканині, клітинам КШТ, бронхіального дерева,
клітинам Лангергансу, клітинам кісткового мозку) притаманне постійне конституційне продукування ІФН. Він продукується місцево, секретується в міжклітинну рідину, де циркулюють клітини лейкоцитарно-лімфоцитарного пулу.
Антивірусний стан. ІФН гальмує реплікацію РНК та ДНК-вмісних вірусів.
Віруси, що чутливі до дії ІФН, припиняють вірусоспецифічний синтез білків.
Дія ІФН на папілома-, поліомавіруси та деякі ретровіруси спостерігається на
ранніх і пізніх циклах репродуції. ІФН пригнічує первинну транскрипцію міксо- і рабдовірусів. Аденовіруси та вірус віспи стійкі до ІФН, оскільки кодують білки-антагоністи, що блокують дію ІФН.
Інтерферони виконують важливі функції на першому рівні захисту від вірусної інфекції. Природний імунітет на клітинному рівні стримує реплікацію
вірусів на ранній стадії, що дозволяє організму "виграти" час і в обмежені
терміни активувати адаптивний імунітет, необхідний для повного знищення
інфекційного агента.
При проникненні вірусів у клітини розвиток інфекційного процесу напряму
залежить від ефективності активізації системи інтерферонів та здатності клітинихазяїна протистояти репродуктивним й антиінтерфероновим механізмам вірусів.
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Головними пусковими внутрішньоклітинними сенсорами індукції ІФН є
PKR, RIG-1 (retinoic acid-inducible gene), Mda 5 (melanoma differentiationassociated gene 5), що розпізнають унікальні молекули вірусних длРНК та
фосфорильованих із 5'-кінця одноланцюгових РНК. Цей сигнальний каскад
запускається всередині клітини і складається із двох біохімічних шляхів, що
ініціюються PKR, з одного боку, та RIG-1 і Mda-5 – з іншого.
Надалі через декілька проміжних медіаторів відбувається активація транскрипційних факторів Nf-kB (nuclear factor kB), АР-1, G-білки, IRF3/7
(interferon regulating factor), які транслокуються в ядро та приєднуються до
відповідних сайтів зв'язування у промоторах генів – генами ранньої відповіді.
Стимуляція цих генів важлива для виходу клітини із Gо-фази і переходу у
G1-фазу та подальшої прогресії клітинного циклу; стимуляції транскрипції
генів ІФН. Після першого каскаду реакцій (завершyється секрецією зрілого
ІФН), настає другий каскад реакцій, пов'язаний із передачею сигналу в сусідні неінфіковані клітини. У цих клітинах ІФН запускає каскад біохімічних реакцій (JAK/STAT сигнальні шляхи), що завершуються експресією до 30 генів
ІФН-індуцибельних білків та активацією латентних ендогенних ферментів
(рис. 7.2). Серед останніх у противірусному захисті беруть участь протеїнкіназа R (PKR), 2'-5'олігоаденілатсинтетаза (2,5-ОАС), РНК-специфічна аденозиндезаміназа (АДАР) та гуанін-3-фосфатази (ГТФази, Мх-білки) тощо. Саме
ці білки й обумовлюють комплексний ефект клітинної резистентності до вірусів, тобто антивірусний стан.
Центральна роль в антивірусному захисті клітин від інфекції та в дії ІФН
належить длРНК-залежній протеїнкіназі R (PKR), яка стимулюється длРНК
та клітинним стресом. Активація цього ферменту призводить до фосфорилювання фактора ініціації транскрипції еІF-2, оскільки α-субодиниця еІF-2 є
специфічним субстратом для PKR (рис. 7.3). ІФН застосовують свої біологічні функції зв'язування з певними рецепторами клітинної поверхні. Це, зі свого боку, викликає внутрішньоклітинну сигналізацію ІФН-шляху – головним
чином шляхом JAK-STAT, який у підсумку індукує експресію великої кількості генів, стимульованих ІФН (ISG). ISGs – це основні гравці в
ІФН-відповіді. Саме вони встановлюють противірусні, антипроліферативні й
імунорегуляторні стани у клітинах-хазяїнах. Однак більшість вірусів, якщо не
всі, розробили широкий спектр стратегій для блокування та перешкод шляху
ІФН. Загальні вірусні стратегії передбачають: a – блокування індукції / експресії ІФН; b – модифікацію рецепторів зв'язування ІФН; c – вплив на внутрішньоклітинний шлях сигналізації ІФН; d – безпосередньо знижують рівень
експресії ІФН-залежних (ISG)-генів. ADAR – РНК-специфічна аденозиндеаміназа; IRF – фактор регуляції ІФН; JAK – Янус кіназа; Mx – міксовірус –
резистентні білки, OAS – олігоаденілат синтетази; PKR – протеїнкіназа;
STAT – сигналперетворювач й активатор транскрипції. Внаслідок цього синтез білка у клітині припиняється. Це блокування однаково ефективне як щодо
власних, так і щодо вірусоспецифічних мРНК. ІФН І-го типу, з одного боку,
індукує синтез PKR, а з іншого – активує цей фермент. Першою ознакою активного репродукування вірусу є внутрішньоклітинне накопичення длРНК
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(реплікативні форми геномної РНК). Водночас длРНК є алостеричним активатором PKR. Утворення комплексу вірусоспецифічних длРНК з PKR фактично суїцидне для клітини. У зв'язку із цим патогенному вірусу необхідні додаткові механізми забезпечення трансляції власних мРНК. Дійсно, такий механізм існує, його використовують як віруси грипу різного ступеня патогенності, так й особливо небезпечні віруси Ебола, гепатиту С.

длРНК

вірус

ІФН

а

b

c

ядро

d транскрипція
ІФН-залежних генів

Противірусний, антипроліферативний та
імунорегуляторний стан

Рис. 7.3. Схема вірусної індукції системи ІФН та мішені її пригнічення
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Другий шлях реалізації активності ІФН – це індукція синтезу 2'-, 5'-олігоаденілатсинтетази. Цей фермент активує ендогенну латентну РНКазу L, яка
селективно гідролізує вірусоспецифічні мРНК, тим самим забезпечує можливість трансляції клітинних мРНК.
Третій шлях пов'язаний із білком Мх – продуктом індукції ІФН. Експресія
Мх блокує вірусну реплікацію шляхом інтерференції із транскрипцією вірусів
грипу, везикулярного стоматиту, кору й інших (-)РНК-геномних вірусів. Цей
білок інгібує вірусну РНК-полімеразу, блокуючи синтез мРНК вірусу, а також
інтерферує із транспортуванням вРНП-комплексу із цитоплазми в ядро.
На рівні PKR вирішується доля інфікованої клітини: баланс цих процесів
визначається на самому початку інфекції. Якщо рівновага буде переміщуватись у бік трансляції вірусних мРНК, то гіперактивна PKR разом з ІФН індукують елімінацію інфікованої клітини шляхом апоптозу. Таким чином, виконується правило: якщо інфікована клітина не може бути звільнена від вірусу
системою ІФН, то вона має загинути. Елімінація інфекційного агента відбувається за рахунок ліквідації частини інфікованих клітин.
Адаптаційні механізми вірусів випереджають еволюціонування імунної
системи. Нині накопичено достатньо інформації про складні взаємовідносини вірусів і системи інтерферону. Вони залежать від будови й особливостей репродукування вірусів, алгоритму індукції продукування та дії двох
основних типів ІФН, здатності вірусів пригнічувати або ухилятися від дії
ІФН, участі прозапальних та антизапальних цитокінів в антивірусному захисті. Усе це разом визначає патогенез конкретних вірусних інфекцій і результат захворювання. Віруси можуть блокувати буквально кожну ланку
регуляції індукції інтерферону. Найбільш детально досліджені взаємовідносини системи ІФН з вірусами грипу, гепатиту С та деякими іншими актуальними представниками царства Vira.
Описані три групи вірусних білків, що блокують систему ІНФ:
• Інгібітори індукції – параміксовіруси (NS1, V), ВГС (NS3-4), Ханта –
(G1), ВВС (E6, M), (HHV8 v-IRF).
• Інгібітори дії – параміксовіруси (C, V), сказ (P), Ебола (VP24).
• Інтерференція із продуктами ISG – діють як псевдосубстрати аденовірусів, ВГС, ВІЛ, ВЕВ – короткі структуровані вРНК, які інактивують
клітинну PKR.
Кожній інфекції притаманний власний спектр гуморальних та клітинних
факторів захисту залежно від біологічних особливостей вірусу та його антигенного складу. Противірусний імунітет спрямований, передусім, на нейтралізацію й елімінацію вірусу з організму, його антигенів та інфікованих вірусом клітин. Визначення специфічності, пам'яті та толерантності – ключові
параметри імунної відповіді. Специфічний гуморальний імунітет опосередковується антитілами, які продукуються плазматичними клітинами та надходять у кров. Такі антитіла розпізнають конформаційні детермінанти в білках,
вуглеводах, антигенах (таких як віруси та бактерії), на слизових оболонках та
у крові. Попри все, за винятком місця пошкодження, антитіла не можуть про145
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никати у щільні тканини. Клітинна ланка імунітету опосередковується
Т-клітинами, які диференціюються в тимусі та мають Т-клітинні рецептори,
специфічні до невеликих пептидів, що представлені молекулами головного
комплексу гістосумісності (МНС). Активізація гуморальних і клітинних механізмів захисту забезпечує в більшості випадків одужання та захист проти
повторного інфікування.
Специфічне розпізнавання антигена антитілами та цитотоксичними
Т-лімфоцитами зазвичай ініціює потужні неспецифічні ефекторні механізми, що контролюють та знищують інфекційні агенти за допомогою системи
комплементу (комплемент-залежний лізис), залученням клітин, які відповідають за запальні процеси, фагоцитоз, руйнування клітин (реакції антитілозалежної цитотоксичності клітин). Якщо вірус перебуває під контролем
імунної системи або виводиться з організму, то імунна відповідь поступово
згасає. Якщо ж вірус персистує на високому рівні, то результатом є імунопатологія, а персистенція на низькому рівні допомагає підтримувати протективну імунологічну пам'ять.
Тривалість постінфекційного імунітету залежить від властивостей збудника, інфікуючої дози, стану імунної системи, генотипу, віку й інших факторів.
Імунітет може бути короткочасним (грип), достатньо тривалим (червона висипка) або довічним (кір, поліомієліт).
Гуморальна ланка імунітету розвивається переважно на поверхневі
(структурні) та деякі внутрішні (неструктурні) білки вірусів. Інфікуюча
доза вірусу, переважний шлях уведення та, відповідно, потрапляння в імунну систему вірусних антигенів мають суттєвий вплив на кінетику та
спектр індукованих антитіл.
Динаміка гуморального імунітету виявляється, насамперед, у зміні синтезу
антитіл різного класу. На початковій фазі імунної відповіді синтезується переважно IgМ з відносно слабкою спорідненістю до антигена. Синтез IgМ змінюється синтезом IgG, а потім IgА. Перші антитіла продукуються плазматичними клітинами в зародкових центрах лімфовузлів та селезінці, але після вивільнення вірусної інфекції саме кістковий мозок стає місцем продукування
довгоживучих антитіл, що формують імунологічну пам'ять.
IgМ циркулюють переважно у плазмі крові, лімфі, здатні до преципітації,
аглютинації та лізису антигена. Вони активно зв'язуються з комплементом, не
проходять через плаценту, тому виявлення IgМ-антитіл у плоду свідчить про
внутрішньоутробну інфекцію (наприклад, при червоній висипці, цитомегаловірусній інфекції, парвовірусній хворобі свиней тощо). Існування цих антитіл
у крові нетривале, період напіврозпаду 8–10 днів.
Синтез IgG настає через 3–7 днів після зараження або імунізації. Продукування IgG має триваліший характер порівняно з IgМ, особливо після природного інфікування або імунізації живою вакциною (віспа, поліомієліт, чума
великої рогатої худоби).
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IgG долають плацентарний бар'єр, забезпечуючи плід материнськими антитілами, які зникають у новонародженої дитини впродовж перших
12–15 місяців життя. IgG формують імунологічну пам'ять. Період їхнього напіврозпаду становить 25–35 днів. Але якщо титри IgG зберігаються на високому рівні довше, то це може свідчити про продовження інфікування.
Продукування специфічних антитіл IgA починається дещо пізніше, темпи їхнього накопичення повільніші, а досягнення піку (не дуже високого)
припадає на 4–6 місяць після інфікування. IgA представлені у двох формах:
мономер та димер. Сироваткові IgA представлені у вигляді мономеру, тоді
як секреторні IgA є димером. Мономерна молекула синтезується плазматичними клітинами кісткового мозку, периферичних лімфовузлів, селезінки й
інших органів. Димерні форми синтезуються лімфоїдною тканиною шлунково-кишкового або респіраторного трактів. При цьому сироваткові антитіла цього типу становлять > 70 %, а секреторні – < 10 %. Механізми гуморального противірусного імунітету можуть бути різними (табл. 7.2) і залежать
від локалізації – позаклітинної або внутрішньоклітинної – вірусу. Вірусні
білки розпізнаються як чужорідні, при інфікуванні організму утворюються
антитіла до багатьох вірусних білків. Однак у нормальних умовах лише незначна частина цих антитіл має пряму антивірусну дію in vitro, такі антитіла
називають нейтралізуючими. Вони перешкоджають взаємодії вірусу із клітинним рецептором та унеможливлюють проникнення його у клітину, тобто
вірус стає неінфекційним. Низькі концентрації антитіл зазвичай нейтралізують вірус, середні та високі – ще й пригнічують зв'язування його із клітиною та перешкоджають проникненню.
Численні серологічні маркери одного й того ж вірусу надають змогу слідкувати за перебігом процесу, а визначення циркулюючих антигенів (наприклад вірусу гепатиту В – НВsAg та НВеAg) та антитіл до різних компонентів
вірусу, дозволяє розрізнити гострий гепатит, стан персистуючого носійства
або період одужання та повне одужання.
Таблиця 7.2

Противірусна дія антитіл

Мішень
Вільний вірус

Агент
АТ без комплекту
АТ + комплемент

Клітини,
уражені
вірусом

АТ + комплемент
АТ, пов'язані з
інфікованими
клітинами

Механізм
Перешкоджання зв'язуванню, проникненню
у клітину, роздяганню вірусу
Пошкодження оболонки вірусу,
блокування клітинних рецепторів
для вірусу
Лізис інфікованих клітин, опсонізація
вібріонів або інфікованих клітин для
фагоцитозу
Залежна від АТ реакція цитотоксичності,
опосередкована ПК, макрофагами,
нейтрофілами
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Інтенсивне продукування антитіл та їхній приріст від гострої фази до періоду реконвалесценції (одужання) є головним індикатором і критерієм розвитку гострої вірусної інфекції.
Для повного одужання кількість антитіл має перевищувати вміст віріонів і
вірусних білків. У таких випадках вірусне навантаження швидко знижується,
згасають клінічні симптоми інфекції.
Тривалість зберігання імунологічної пам'яті за деяких вірусних інфекцій різна. Найдовше, а в деяких випадках пожиттєво, циркулюють імуноглобуліни в
сироватці крові, антитіла, що здійснюють захист слизових оболонок (їх іще називають мукозальні), зберігаються від трьох місяців до кількох років (табл. 7.3).
Таблиця 7.3

Тривалість гуморальної відповіді на гостру вірусну інфекцію

Системні інфекції
Вірус Денге
Вірус жовтої лихоманки
Вірус кору
Вірус паротиту
Вірус поліомієліту
Вірус гепатиту A
Вірус вітряної віспи
Вірус вісповакцини
Вірус краснухи
Мукозальні інфекції
Коронавірус
Вірус грипу
РС
Ротавірус

Сироваткові АТ (роки)
32
75
65
12
40
25
40
15
14

Мукозальні АТ (місяці)

30
12
3
12

Противірусна дія антитіл, окрім нейтралізації вірусу, полягає ще й у тому,
що вони викликають руйнування інфікованих вірусом клітин – феномен імунного лізису. Можливі два варіанти такої цитотоксичності. Комплементзалежна цитотоксичність виникає при дії антитіл на антигени, що експоновані на поверхні інфікованої клітини, з наступною активацією системи комплементу. Комплемент-залежний цитоліз можливий лише за високої щільності
експресії вірусних антигенів на клітинній мембрані (5 х 106 на клітину). На
противагу цьому, для лізису за механізмом антитілозалежних цитотоксичних
клітин (АЗЦК) необхідна присутність на клітині-мішені лише 103 молекул
IgG – така кількість забезпечує зв'язування з НК.
Уникнення вірусу від нейтралізуючої відповіді антитіл на рівні популяції хазяїна. Віруси, що викликають гострі летальні інфекції, не здатні уник-

нути або ухилитися від нейтралізуючої відповіді антитіл або інших ефекторних механізмів імунної системи, оскільки біологічний вид хазяїна і сам вірус
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припинять своє існування. Внаслідок цього такі віруси на короткий час беруться імунною системою під контроль, і вірусам необхідно найшвидше передати інфекцію неімунному організму (стратегія "ударити та втекти"). Оскільки кількість чутливих неімунних хазяїв у популяції зменшується при кожній передачі, то гострі цитопатогенні віруси повинні мати спосіб ухилитися
або уникнути уже існуючого популяційного імунітету. Це досягається шляхом інфікування інших видів хазяїв; розширення спектру своїх антигенних і
протективних детермінант. При цьому віруси утворюють так звані серотипи
або підтипи (хоча різні серотипи мають багато спільних детермінант, нейтралізуючі епітопи в них різні). Епідеміологічні спостереження у випадку інфекцій вірусом поліомієліту або грипу вказують на те, що серотип-специфічний
імунітет не дає перехресного захисту. Вірус ВВС та поліовірус мають стабільні серотипи. Вірус грипу типу А, навпаки, динамічно змінюється для того,
щоб уникнути дії популяційного імунітету. Завдяки постійним мутаціям своїх
поверхневих білків (антигенний дрейф) або повну їхню заміну шляхом реасортації відповідних генів (антигенний зсув – шифт) вірус грипу типу А удосконалив свою здатність ухилятися від дії популяційного імунітету. Антигенний шифт значно збільшує випадки захворюваності вірусом грипу (розвиток
пандемії) та рівень смертності. Варіанти вірусу, що виникли внаслідок дрейфу, здатні підсилювати відповідь антитіл-пам'яті на попередній вірус, яким
був праймований організм, хоча вже існуючі нейтралізуючі антитіла не захищають від нового варіанта вірусу.
Уникнення вірусу дії антитіл на рівні організму хазяїна. Схильність до
персистенції дозволяє вірусам зменшувати цикли передачі, які необхідні їм
для виживання, що дозволяє уникнути повного контролю імунної системи
над собою. Такі віруси створили власні механізми уникнення гуморальної
імунної відповіді – мутації вірусонейтралізуючих детермінант під час інфекції. Це вказує на те, що саме імунна відповідь організму приводить до постійної селекції нових варіантів вірусу в організмі окремого хазяїна, які не елімінуються (ВІЛ, ВЕБ, ЛХМ).
Узагальнюючи, слід зауважити, що віруси (такі як вірус грипу) уникають
імунної відповіді в популяції хазяїна шляхом антигенного дрейфу, а віруси,
подібні до ЛХМ та ВІЛ, використовують механізми антигенної варіації в організмі окремого хазяїна. Внаслідок цього з'являються чисельні квазівиди, що
не схожі з вірусом, яким первісно був інфікований організм.
Імунологічна пам'ять. Після інфікування або вакцинації господаря імунна
система "праймується". Ця форма імунної відповіді пов'язана із накопиченням клону довгоживучих клітин пам'яті, здатних розпізнавати антиген і прискорено та посилено реагувати на нього. Імунологічна пам'ять, особливо
Т-клітин, дуже стійка і може зберігатися багато років. В організмі постійно
відбувається ресинтез специфічних імуноглобулінів. Імунологічну пам'ять
зазвичай оцінюють за збільшеними титрами антитіл або збільшеною частотою виявлення специфічних Т-клітин.
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Клітинна ланка імунітету. Механізми клітинного противірусного імунітету зазвичай дуже складні та базуються на засадах кооперації різних типів
клітин – професійних антигенпрезентуючих клітин, натуральних кілерів,
Т-хелперів, цитотоксичних Т-лімфоцитів і гуморальних факторів: специфічних (антитіла) та неспецифічних медіаторів (ІНФ, цитокіни, комплемент,
інгібітори тощо).
Основну роль у становленні імунітету відіграють клітинні механізми, пов'язані насамперед із дією специфічних цитотоксичних Т-лімфоцитів (ЦТЛ),
Т-ефекторів, гіперчутливості уповільненого типу, НК та макрофагів (останні
виявляють захисну дію і на ранніх етапах інфекції).
ЦТЛ здійснюють прямий цитолітичний ефект із деструкцією клітинимішені, з'являються на ранніх термінах інфекції (через 3–5 діб), їхня активність сягає максимуму через тиждень і повільно знижується впродовж кількох тижнів, хоча клітини пам'яті цитотоксичних Т-лімфоцитів зберігаються
тривалий час. Отже, утворення ЦТЛ є ранньою імунною відповіддю, яка часто передує утворенню циркулюючих антитіл.
Імунітет, опосередкований ЦТЛ, відіграє різну роль при різноманітних вірусних інфекціях. Вважається, що індукція вірусоспецифічних ЦТЛ при грипі, сказі – важливий компонент імунного захисту. ЦТЛ ефективно елімінують
клітини, трансформовані вірусом Епштейна – Барр та вірусом хвороби Марека, ЦМВ, а також клітини, інфіковані вірусом вітряної віспи та гепатиту мишей. Вважають, що Т-лімфоцити ефективніше пригнічують реплікацію вірусів, антигени яких експресуються на поверхні клітин на ранніх стадіях інфекції, наприклад вірусів грипу, герпесу, альфа-вірусів. ЦТЛ менш ефективні в
захисних реакціях проти тих інфекцій, збудники яких експресують свої антигени на пізніх (флавівірус) стадіях інфекційного процесу або зовсім не експресують їх (пікорна-, парвовіруси).
Внаслідок того, що протективна цитотоксична Т-клітинна відповідь викликає пошкодження в інфікованих клітинах хазяїна, рівновага між швидкістю
розповсюдження вірусу та кінетикою Т-клітинної відповіді буде визначати або
імунний захист, тобто виведення вірусу з організму, або ж імунопатологію.
Імунопатологія при вірусних інфекціях. Донині імунну відповідь на віруси розглядали лише в межах сприятливої дії на хазяїна. Проте залучення в
імунний процес різних складових, активація цього процесу та збільшення його інтенсивності можуть призводити й до небажаних наслідків, які сприяють
патологічним реакціям. Це спостерігається у випадку ураження великої кількості клітини, або пошкодження клітин, пов'язаних із життєво важливими
фізіологічними функціями.
Антитіла можуть бути задіяні в низці патологічних подій. Утворення
комплексу антиген – антитіло (імунний комплекс, ІК) є нормальною стадією
у процесі звільнення організму від вірусу. Однак під час гострої обмеженої
інфекції антитіла можуть фіксуватися на клітинах, що мають рецептор до
Fc-фрагменту імуноглобуліну, й, у підсумку, створюються умови для прик150
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ріплення та проникнення вірусу у клітини та відкладення імунних комплексів у структурах фільтруючих базальних мембран, таких як ниркові гломерули, синовіальні порожнини суглобів. При персистентній інфекції з безперервним виділенням антигена ІК можуть відкладатися тривалий час, викликаючи хронічні запалення (наприклад гломерулонефрити та васкуліти за
хронічного гепатиту В).
Взаємодія циркулюючих імунних комплексів з імунокомпетентними клітинами призводить до модуляції імунної відповіді та формування аутоімунних захворювань. До таких захворювань належать: системний червоний вовчак (СЧВ), множинний склероз (МС), ревматоїдний артрит (РА), гломерулонефрит, дерматоміозит тощо. В індукції розвитку СЧВ, РА велику роль відводять персистуючим вірусним інфекціям. Так, встановлено, що у таких хворих виявляли ЦМВ – у 20–40 %, сумісну інфекцію ЦМВ та ВЕБ – 47,
ВЕБ – 99, ВГС – 5 % випадків.
Пошкоджуюча дія ЦТЛ. Здатність ЦТЛ руйнувати інфіковані клітини не
тільки обумовлює захисний ефект, але є чинником розвитку уражень органів і тканин, тобто розвитку імунопатологічних реакцій. Такі реакції описані для багатьох вірусних інфекцій людини та тварин. Клінічні вияви цих
реакцій різноманітні. Так, з активністю ЦТЛ пов'язують розвиток менінгоенцефаліту та загибель мишей після інтрацеребрального введення вірусу
лімфоцетарного хоріоменінгіту. Побутує думка, що ЦТЛ лізують заражені
клітини епендими та судинного сплетіння, тим самим порушують проникненість гематоенцефалічного бар'єру, що призводить до набряку мозку. Вираженість неврологічних симптомів залежить від співвідношення кількості
клітин-мішеней у ЦНС та у внутрішніх органах.
Вірус Коксакі В3 у заражених мишей викликає важкий міокардит, але цей
процес не спостерігається, якщо інфекція відбувається і проходить у тварин із
дефектом Т-лімфоцитів на тлі активного репродукування вірусу у м'язах серця.
В основі захисної та пошкоджувальної дії імунних ЦТЛ лежить єдиний механізм і реалізують його ЦТЛ, але відмінність полягає в їхній кількості. Якщо
лізис інфікованих клітин відбувається на ранніх етапах й ураження, що виникли, істотно не порушують гомеостаз, то клінічним виявленням є одужання.
У тих випадках, коли імунний цитоліз веде до некомпенсаторних порушень або уражень у життєво важливих органах – виникають різноманітні
ознаки патологічного процесу. У 1978 р. на IV Міжнародному конгресі з вірусології імунопатологію назвали обов'язковою платою за одужання при вірусних інфекціях.
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Причини уникнення вірусів імунної відповіді можуть бути різними:
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• Особлива локалізація вірусу в організмі, що захищає його від дії імуноцитів та антитіл:
– поширення вірусу в організмі без етапу виходу його із клітини –
мігрує по міжклітинних містках (вірус герпесу);
– через формування симпластів і синцитіїв (парагрип, кір, РС);
– тривала персистенція в недосяжних для антитіл органах (аденовірус – у мигдаликах, віруси герпесу – у нервових клітинах чутливих гангліїв трійникового нерву або дорзальних гангліях);
– проникнення в дочірні клітини при поділі.
• Вірус може інфікувати імунокомпетентні клітини та порушувати їхню
функцію: серед ДНК-геномних вірусів – віруси герпесу, гепатиту В, віспи, адено-, поліоми-, папіломи-, парвовіруси. Серед РНК-геномних вірусів – ретровіруси, віруси грипу, кору, краснухи, поліомієліту. Внаслідок пригнічення або порушення функцій імуноцитів встановлюється
персистентна інфекція, хоч в організмі циркулює достатня кількість
нейтралізуючих вірус антитіл. Так, віруси грипу, кору, поліомієліту, герпесу, ротавірус, а особливо ВІЛ, пригнічують імунні реакції
Т-лімфоцитів, перешкоджають їхній стимуляції. ВІЛ – викликає масовану деструкцію Т-хелперів, віруси герпесу та вірус кліщового енцефаліту – призводять до збільшення кількості Т-супресорів.
• Персистенція у вигляді, що не піддається імунному розпізнаванню –
пригніченні детермінант вірусу (не експресуються високоімуногенні білки) та клітини господаря (через інгібування МНС-антигенів, інтерференцію вірусних білків із клітинними факторами сигнальної системи).
• Зміна антигенних детермінант – шифт та дрейф вірусу грипу, ВІЛ – наявність типів, субтипів, квазівидів в організмі часто одночасно.
• Вірусне маскування – мімікрія. Вірусні гени, що подібні до хазяйських
генів (діють як інгібітори або пастки клітинних молекул), здатні полегшувати реплікацію вірусу і тим самим змінювати хазяйську відповідь
(Pox- та Herpesviruses).
Наведені дані свідчать про те, що патогенність вірусів зростає з набуттям додаткових механізмів пригнічення реакцій імунної системи на вірусну інфекцію.

Узагальнення

Незважаючи на інтенсивне дослідження механізмів противірусного імунітету за останні 70 років, багато проблем (як у випадках самолімітуючих, персистентних та хронічних інфекцій) нині ще не розв'язані. Це обумовлено:
• надзвичайним різноманіттям видів і варіантів вірусів, їхньою високою
мінливістю;
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• зі зменшенням рівня захворюваності раніше поширених інфекцій (кір,
червона висипка, паротит тощо) створюється ніша, що заповнюється
менш актуальними інфекціями;
• збільшенням прошарку людей з імунодефіцитним станом: діти з
ВІЛ-інфекцією, онкопатологією, реципієнти трансплантатів, люди, у
яких розвивається вторинний імнунодефіцит унаслідок перенесених
інфекцій або несприятливих факторів (радіації, токсичних хімічних
сполук тощо).
Найповніше постінфекційний і поствакцинальний імунітет вивчений при
кору, поліомієліті, ВІЛ-інфекції, гепатитах та грипі. При багатьох як нових
(вірус герпесу 6 та 7 типів, лихоманки західного Нілу, гепатиту G, геморагічні лихоманки Ласса, Денге), так і давно відомих (сказ, кліщовий енцефаліт,
натуральна віспа) інфекціях інформація із цього питання досить незначна.
Разом із тим розуміння етіологічної та патогенетичної ролі вірусів при гематологічних, онкологічних, алергічних, аутоімунних, імунодефіцитних, кардіоваскулярних та ендокринологічних захворюваннях стрімко прогресує.
Природно, що це висуває на перший план завдання розширення наукових досліджень, як у галузі фундаментальної вірусології, так і стосовно конкретних
завдань діагностики, розробки засобів імунотерапії та імунопрофілактики
вірусобумовлених захворювань.
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/ O. M. Андрійчук, Г. В. Коротєєва, О. В. Молчанець, А. В. Харіна.
– К., 2014.
Ершов Ф. И. Интерфероны и их индукторы / Ф. И. Ершов. –
М., 2005.
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H. E. Kaufmann, Barry T. Rouse, David L. Sacks. – Washitgton, 2011.
Michael D. Robec Targeting the Interferon response of antiviral
therapy / D. Michael // Antiviral Research. – 2009.

Питання для самоконтролю

З'ясуйте, які фактори та механізми імунної системи контролюють реплікацію вірусів в організмі?
Назвіть каскади біохімічних реакцій у клітинах, що спричиняє
інтерферон.
Проаналізуйте поняття імуногенності, специфічності та чутливості.
Поясніть, як віруси уникають імунного захисту.
З'ясуйте, із чим пов'язують розвиток імунопатологічних станів
при різних вірусних інфекціях.
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Розділ 8
ПРОФІЛАКТИКА І ЛІКУВАННЯ
ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
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Розвитку деяких вірусних хвороб можна запобігти шляхом застосування противірусних вакцин, що стимулюють вироблення імунітету. Нині існують вакцини для
профілактики кору, грипу, поліомієліту, кліщового енцефаліту, жовтої гарячки, гепатитів А і В, сказу тощо. Для лікування вірусних інфекцій розроблено низку антивірусних препаратів, мішенями дії яких є вірусні ферменти й інші білки. Ці препарати застосовують для лікування ВІЛ-інфекції, грипу, гепатитів С і В, герпетичних інфекцій.

Вакцинопрофілактика

Вакцини – препарати, призначені для створення активного імунітету в
організмі щеплених людей чи тварин. Основним діючим початком кожної вакцини є імуноген, що несе на собі хімічні структури, аналогічні компонентам
збудника захворювання та відповідальні за вироблення імунітету. Принцип
вакцинації полягає в індукції "праймованого" стану пацієнта, внаслідок чого
при повторній зустрічі із зазначеним патогеном відбувається швидкий розвиток вторинної імунної відповіді й елімініція патогена з організму. Нині питання профілактики вірусних інфекцій, і вакцинації зокрема, широко обговорюють на різних рівнях. Стандартні програми імунізації в багатьох країнах
розраховані на дітей і дорослих, хоча більша увага приділяється імунізації
дітей. Варто зауважити, що безпечність вакцини має не менше значення, ніж
її ефективність. В усьому світі вакцинацію вважають найефективнішим засобом запобігання розвитку небезпечних вірусних інфекцій, проте слід визнати,
що існує багато противників вакцинації. На жаль, дискусії між прихильниками та противниками вакцинації зазвичай мають псевдонауковий характер,
тоді як кожен з аргументів "за" і "проти" повинен бути підтверджений науковими фактами. Які б суперечки не виникали навколо вакцинації, уже той
факт, що кількість зареєстрованих випадків хвороб, проти яких розроблені
вакцини, перебуває на низькому рівні, говорить на її користь. Крім того, двом
важливим причинам смертності хворих від раку (печінки та шийки матки)
нині можна запобігти за допомогою вакцин. Удосконалення технологій виробництва, підвищення вимог до препаратів, які застосовуються для вакцинації,
розробка принципово нових вакцин відкривають нові можливості для профілактики небезпечних інфекції у дітей і дорослих у всьому світі.
Основним діючим компонентом кожної вакцини є імуноген, що несе хімічні структури, аналогічні компонентам збудника захворювання та відповідальні за вироблення імунітету. Принцип вакцинації полягає в індукції праймованого стану пацієнта, унаслідок чого при повторній зустрічі із зазначеним
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патогеном відбувається швидкий розвиток вторинної імунної відповіді й елімінація патогена з організму (рис. 8.1).
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Первинна відповідь: концентрація антитіл зростає повільно. Пік
концентрації антитіл спостерігається через два тижні після
вакцинації.
Вторинна відповідь: концентрація антитіл зростає швидко та більш
інтенсивно. Високі титри антитіл зберігаються тривалий час.

Рис. 8.1. Розвиток первинної (при вакцинації)
і вторинної (при інфікуванні)
імунної відповіді на антиген

Найкращими вважають вакцини, що володіють такими характеристиками:
• здатність викликати розвиток імунної відповіді (клітинної або гуморальної) на той чи інший патоген,
• здатність викликати розвиток довготривалого імунітету,
• безпечність,
• стабільність,
• невисока вартість.

Типи вакцин

Залежно від природи імуногена противірусні вакцини поділяють на:
• Цільновіріонні, які складаються з вірусів, що зберігають у процесі
виготовлення свою морфологічну цілісність. Серед цільновіріонних
вакцин виділяють живі й інактивовані вакцини.
• Субвіріонні вакцини містять інтегральні компоненти вірусів.
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• Генно-інженерні вакцини містять продукти експресії окремих генів
вірусу, напрацьовані у спеціальних культурах клітин.
• Химерні, чи рекомбінантні векторні вакцини, у яких ген, що контролює синтез протективного білка, вбудований у нешкідливий мікроорганізм із розрахунку на те, що синтез цього білка буде відбуватися в
організмі щепленого.
• ДНК-вакцини – це вакцини із плазмідних ДНК, які кодують проективні антигени збудників інфекційних захворювань. Створені також
РНК-вакцини.
• Антиідіотипові вакцини, отримуються з гомологічних або гетерологічних ідіотипів (структур, що характеризують індивідуальні антигенні властивості V-ділянки молекул антитіл і клітинних рецепторів).
Антиідіотипові антитіла є "дзеркальним відображенням" антигена і
тому здатні викликати утворення антитіл, що реагують з антигеном.

Живі вакцини

• Вакцини на основі живих атенуйованих патогенів. Для створення цієї
групи вакцин використовують патогени, вірулентність яких знижувалася штучним або природним шляхом. Таким чином, вакцини зазначеного класу містять ослаблений вірус. Патоген, який входить до складу
живої вакцини, здатен розмножуватись в організмі, формуючи несприйнятливість організму до зазначеного вірусу. Втрата вірулентності
в таких штамів закріплена генетично, однак в осіб з імунодефіцитами
можуть виникнути серйозні ускладнення.
Живі вакцини одержують шляхом штучного атенуювання, а саме культивуванням штаму в культурі клітин за несприятливих умов (наприклад низька
температура) або шляхом селекції природних авірулентних штамів.
Головною перевагою живих вакцин є той факт, що вони, імітуючи природний шлях репродукування патогена, здатні активувати як гуморальну, так і
клітинну ланки імунної системи. Доведено ефективність застосування живих
вакцин у невеликих дозах (зазвичай однократних). Внаслідок вакцинації живими вакцинами в пацієнтів розвивається довготривалий імунітет. Слід звернути увагу, що виробництво живих вакцин є порівняно недорогим.
До негативних сторін, насамперед, слід віднести можливість реверсії атенуйованого патогенну до дикого типу. Живі вакцині вважають реактогенними, оскільки вони можуть містити баластні компоненти. Особливу небезпеку
становить можливість контамінації живих вакцин іншими вірусами. Вакцини
зазначеного класу важко дозуються і піддаються біоконтролю. Водночас ці
препарати є чутливими до дії високих температур і встановлення холодового
ланцюга є обов'язковим моментом їхнього застосування. Живі вакцини протипоказані до застосування в осіб з імунодефіцитними станами, або в пацієн157
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тів, які отримують імуносупресивну терапію. Прикладом живих вакцин є вакцини для профілактики краснухи (Рудівакс), кору (Рувакс), поліомієліту
(Поліпро Себин Веро), паротиту (Імовакс Орейон).
• Гетерологічні вакцини. При створенні гетерологічних вакцин застосовують близькоспоріднені патогени з низьким рівнем вірулентності. Гетерологічні віруси мають бути серологічно спорідненими з вірусом,
проти якого створюють вакцину. Вакцинний штам реплікується в хазяїні й індукує розвиток перехресної імунної відповіді. Найвідомішим
прикладом гетерологічних вакцин є вірус вісповакцини, який тривалий
час застосовували для профілактики віспи. Іншим прикладом є жива
вакцина проти хвороби Марека у птиці (Нобіліс Марек ВГІ ліо), що містить вірус герпесу курей.
• Живі рекомбінантні вакцини. Нині, у зв'язку з розвитком методів молекулярної біології та генетичної інженерії, з'явилася можливість інтродукції генів, що кодують імуногенні білки одного організму в геном
іншого (такого як, наприклад, вірус вісповакцини). Організм, що експресує чужорідний білок, називають рекомбінантним. Після введення в
організм рекомбінантного штаму патогена відбувається його реплікація
й експресія чужорідного протеїну. Експресований чужорідний протеїн,
зі свого боку, індукує розвиток специфічної імунної відповіді.

Інактивовані вакцини

Інактивовані вакцини містять убитий патоген. Для одержання цього типу
вакцин як інактиванти широко використовують формалін, гідроксиламін,
етанол, бета-пропіолактон, етиленамін і його олігомери, УФ- і гамма-опромінення, температуру, а також інші хімічні речовини. Усі реагенти, що використовуються для інактивації вірусів, мають активно реагувати з компонентами нуклеїнових кислот, тобто бути сильними мутагенами. З огляду на
це надлишок інактиванта по закінченню реакції повинен бути цілком вилучений чи переведений у неактивну форму.
Інактивовані вакцини є неінфекційними і саме тому вважаються порівняно безпечними. Зазвичай вакцини зазначеного класу не потребують спеціальних умов зберігання, що значно полегшує роботу з ними. Однак у цих
вакцин існує низка недоліків, зокрема вони стимулюють слабшу імунну
відповідь порівняно з атенуйованими вакцинами і вимагають застосування
кількох доз (бустерні імунізації). Для розвитку ефективної імунної відповіді
постає потреба в застосуванні вищих доз імуногену і ревакцинації. Інактивовані вакцини є дорожчими в отриманні. У табл. 8.1 наведено порівняльну
характеристику живих й інактивованих вакцин.
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Таблиця 8.1
Порівняльна характеристика живих й інактивованих вакцин
Імунна відповідь

Гуморальна і клітинна, тривала

Інактивовані
Тільки гуморальна,
порівняно коротка

Існує ризик реверсії до дикого
типу, рактогенні, протипоказані до
застосування у осіб з
імунодефіцитними станами
Потребують встановлення
холового ланцюга
Дешеві у виробництві

Не потребують спеціальних
умов зберігання
Дорогі у виробництві

Ні

Так

Відносно безпечні,
можлива локальна реакція
в місці введення
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Живі вакцини
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Характеристика

Стабільність

Вартість
Можливість
застосування
в асоційованих
препаратах

Для підвищення імуногенності інактивованих вакцин застосовують спеціальні ад'юванти. Ці сполуки входять до складу інактивованих вакцин. Основна властивість більшості ад'ювантів – їхня здатність депонувати антиген,
тобто адсорбувати його на своїй поверхні і тривалий час зберігати в організмі, що збільшує тривалість впливу на імунну систему. Найсильніші ад'юванти містять інактивовані або атенуйовані мікроорганізми, чи їхні компоненти. Механізм дії таких ад'ювантів полягає у стимуляції антигенпрезентуючих клітин до секреції цитокінів, які, зі свого боку, активізують
антиген-специфічні Т- та В-клітини.

Генно-інженерні та біосинтетичні вакцини

Генно-інженерні вакцини отримують шляхом уведення частини генетичного матеріалу вірусу у клітини для подальшого напрацювання цільових білків. Прикладом таких препаратів є субодинична вакцина проти вірусу гепатиту B, що отримується шляхом трансформації клітин дріжджів (рис. 8.2). Внаслідок експресії вірусного гена відбувається напрацювання антигена, який
надалі очищують і зв'язують з ад'ювантом. Таким чином отримують ефективну і безпечну вакцину. Важливою перевагою біосинтетичних вакцин порівняно із традиційними є те, що вони не містять бактерій і вірусів, продуктів
їхньої життєдіяльності і викликають імунну відповідь вузької специфічності.
Субодиничні (молекулярні) вакцини. Відомі три методи створення субодиничних вакцин. Перший метод полягає у накопиченні великої кількості вірусу, його очищенні, розщепленні та виділенні імуногенних субодиниць
("спліт-вакцини"). Другий метод – біоорганічний синтез специфічного імуногену, що вимагає знання структури й амінокислотного складу антигенних детермінант. Cинтез пептидів є складним технологічним процесом. Третій метод
одержання субодиничних вакцин – генно-інженерний, було описано вище.
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Рис. 8.2. Отримання генно-інженерної вакцини проти вірусу гепатиту В

Субодиничні вакцини мають значні переваги порівняно із традиційними
препаратами: вони безпечні, оскільки не містять вірусу, здатного викликати
інфекцію, вільні від шкідливих домішок, стабільні та не вимагають встановлення холодового ланцюгу. Однак нині головним недоліком субодиничних синтетичних вакцин є їхні слабкі імуногенні властивості. Для подолання цього недоліку вчені ведуть пошук нових ад'ювантів й імуностимуляторів (імуномодуляторів), а також конструювання противірусних вакцин у
вигляді віросом.
ДНК-вакцини. Ідея ДНК-вакцин полягає у вбудовуванні генів патогена,
які кодують певні білки, у геном людини. При цьому клітини людини починають продукування чужорідного протеїну, а імунна система починає виробляти антитіла до нього (рис. 8.3). Доставка вакцини в ядра клітин може
здійснюватися різними шляхами: "пострілом" безголковим інжектором пла160
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змідної ДНК у шкіру чи м'яз або за допомогою ліпосом, які будуть активно
поглинатися клітинами.

Рис. 8.3. Схема отримання противірусних ДНК-вакцин

У дослідах на тваринах показано, що таким шляхом можна стимулювати
не тільки гуморальний, а й клітинний імунітет, який, як вважали раніше, досягався лише за допомогою живих вакцин.
При створенні ДНК-вакцин слід ураховувати такі моменти:
• можливість злоякісного переродження клітин;
• продукування АГ в організмі може відбуватися тривалий час, що іноді
призводить до розвитку різних форм імуносупресії та інших патологій з
боку імунної системи;
• можливість розвитку аутоімунних реакцій.
Менше питань викликає використання живих векторів – непатогенних вірусів (вірус вісповакцини, аденовіруси), які продукують вакцинні антигени.
Нині створено близько 60 таких вакцин, деякі з них проходять випробування.
Останнім часом зусилля вчених націлені на отримання РНК-вакцин. Постулюється, що РНК-вакцини є безпечнішими порівняно із ДНК-вакцинами,
оскільки нездатні впливати на генетичні послідовності клітини. Для досягнення стабільної експресії чужорідного білка у клітині потрібно провести по161
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передні генно-інженерні маніпуляції з РНК. Створені два типи конструкцій
на основі РНК: власне мРНК і химерні РНК, що здатні до самоампліфікації
після їхнього введення у клітину. На початку 2018 р. деякі РНК-вакцини, зокрема проти вірусу грипу і Зіка, перебувають на стадії доклінічних досліджень
і демонструють гарну перспективу цієї технології.
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Антиідіотипові вакцини

Ідіотипом називають структуру, що характеризує індивідуальні антигенні
властивості молекули антитіла та клітинних рецепторів. Антиідіотипові АТ є
дзеркальним відображенням антигена і тому здатні викликати утворення антитіл, що реагують з антигеном (рис. 8.4).
Антиген

Антиген

Ідіотип
Ідіотип

Рис. 8.4. Схема отримання антиідіотипових вакцин

Експериментальні вакцини на основі ідіотипів отримані проти багатьох
збудників інфекційних хвороб вірусної природи. Уведення таких вакцин стимулює утворення як гуморального, так і клітинного імунітету. Такі вакцини
безпечні, оскільки ідіотипи є природними ендогенними регуляторами імунної
відповіді. Виробництво зазначених вакцин зручне в тих випадках, коли важко
отримати достатню кількість антигена або він слабко імуногенний. Слід зауважити, що нині сподівання, які покладали на антиідіотипові вакцини, не
виправдались, оскільки не вдається досягнути відповідного рівня антитіл і
напруженості імунітету.
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Уведення вакцин у клінічну практику вважають чи не найбільшим досягненням в історії боротьби з інфекційними хворобами.
В Україні зареєстровані вакцини для профілактики багатьох вірусних інфекцій, а саме: сказу, грипу, гепатитів А і В, вітряної віспи, кору, краснухи,
кліщового енцефаліту, паротиту, поліомієліту, папіломавірусної інфекції, ротавірусної інфекції та жовтої гарячки. Крім перерахованих вакцин, розроблена й успішно застосовується інактивована вакцина проти японського енцефаліту, яка в Україні не зареєстрована.
Учені та медики працюють також над створенням вакцин проти таких вірусів: цитомегаловірус, вірус Епштейна – Барр, вірус гепатиту С, вірус імунодефіциту людини, вірус лихоманки Денге. Деякі з перерахованих вакцин
проходять клінічні тестування.
Асоційовані вакцини. Організм здатен формувати повноцінну імунну відповідь за одночасного введення кількох антигенів. Цей факт служив основою
для створення асоційованих (комплексних) вакцин, які забезпечують захист
від кількох інфекцій. Такі вакцини називають також полівакцинами.
Принципи конструювання асоційованих вакцин зводяться до визначення
сумісності різних антигенів у єдиному препараті, співвідношення доз антигенів і реактогенності полівалентної вакцини. Асоційовані вакцини можуть містити як бактеріальні компоненти, так і компоненти вірусного походження.
Можливою є також комбінована імунізація, тобто одночасне роздільне введення в організм кількох несумісних в одному препараті моновакцин. Застосування асоційованих вакцин значно спростило схеми вакцинації і практичну
реалізацію календаря щеплення при проведенні масової імунопрофілактики.

Хіміотерапія вірусних інфекцій

Перші антивірусні препарати були отримані з ряду сульфаніламідних антибіотиків на початку 50-х рр. ХХ ст. синтезом тіосемікарбазонів, ефективних проти поксвірусів. Дію цих препаратів описав Г. Догмак у 1946 р.
У 60–70-ті рр. минулого століття фармацевтичні компанії, стимульовані
значним успіхом у лікуванні бактеріальних хвороб антибіотиками, запустили величезну сліпу скринінгову програму з пошуку сполук з антивірусною
активністю. Незважаючи на величезні зусилля, успіх був мізерний. Один
суттєвий виняток – амантадин, випробуваний у кінці 60-х рр. ХХ ст. для
лікування грипу А. Ці пошуки та відкриття антивірусних препаратів були
названі сліпим скринінгом, оскільки вони не базувалися на пошуку препаратів проти вірусоспецифічних процесів (тепер існує поняття механізмопосередкований скринінг). Багато природних і хімічних сумішей були протестовані на антивірусну активність у різних культурах клітин. Активні
сполуки чи суміші, що блокували вірусну реплікацію in vitro, потім очищували, фракціонували та тестували за допомогою різних культур тканин і мо163
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дельних тварин на активність і безпечність. Перспективні молекули були
хімічно модифікованими для зниження токсичності, поліпшення біодоступності та фармакокінетики. Сотні, якщо не тисячі, молекул були вивчені,
перш ніж дійти до тестування цих сполук на людині. Більше того, механізм
інгібування вірусів такими сполуками був невідомим. Наприклад, механізм
дії амантадину був вивчений тільки на початку 90-х рр. ХХ ст.
Паралельно із цим проводилися дослідження аномальних нуклеозидів. Першим ефективним препаратом із цієї серії став ідоксиуридин (1959).
Ідоксиуридин показав високий ступінь антивірусної активності, але при цьому виявив токсичність, у зв'язку із чим не набув широкого застосування. Значний успіх у хіміотерапії вірусних інфекцій пов'язаний із відкриттям у 1974 р.
ацикловіру, ефективного проти герпесвірусів. Незабаром ацикловір став "золотим стандартом" протигерпетичної терапії.
Наступним антивірусним препаратом із зазначеного ряду став азидотимідин, який виявляв ефективність проти ВІЛ.
Дев'яності роки минулого століття ознаменувалися відкриттям і розробкою таких антивірусних препаратів, як інтерферони, інгібітори протеаз та антисмислові РНК.
Слід зауважити, що остання декада другого тисячоліття відзначилася значним прогресом у розвитку антивірусних препаратів. Для порівняння, станом
на 1990 р. у клінічній практиці проти ВІЛ застосовували лише п'ять антивірусних препаратів, тоді як у 2001 р. кількість антивірусних препаратів зросла
майже в сім разів. Станом на 2017 р. у клінічній практиці застосовують близько 60 антивірусних препаратів.
Дослідження антивірусної активності in vitro. Першим етапом експериментальної оцінки антивірусної дії сполук природного та синтетичного походження є дослідження їхньої дії в умовах in vitro. Культура клітин є найзручнішою моделлю для первинної оцінки антивірусної активності препаратів. За
допомогою цієї системи можна визначити прямий або опосередкований (через клітину) вірусінгібуючий ефект.
Основою досліджень препаратів на культурі клітин є порівняльна оцінка
його цитотоксичності й антивірусної дії. Перспективними є препарати, що
виявляють антивірусну активність у концентраціях, нетоксичних для клітин.
У сучасній літературі з експериментальної хіміотерапії можна зустріти різні
показники цитотоксичності: МПК (максимальна переносима концентрація, що
не виявляє цитотоксичної активності) чи MTD (maximum tolerated dose); ІД50
(інгібуюча доза, що зменшує кількість життєздатних клітин на 50 %), CD50
(цитотоксична доза, що зменшує ріст клітин, або синтез клітинних ДНК на
50 %). Для позначення антивірусної дії препарату застосовують показники
ЕД50 (50 % ефективна доза) та МІК (мінімальна інгібуюча концентрація).
Першою позначають концентрацію антивірусного препарату, у якій він знижує кількість бляшок чи розвиток цитопатичної дії (ЦПД) в інфікованій обробленій культурі на 50 %. Під МІК розуміють концентрацію антивірусного
препарату, що знижує на 50 % кількість клітин із вірусоспецифічними вклю164
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ченнями чи скупченнями вірусного антигена, тобто за своєю суттю ці показники аналогічні. Зазначені показники рекомендують застосовувати в тих випадках, коли вірусіндуковані зміни у клітинах реєструються такими методами, як визначення рівня активності ферментів та ІФА. Наведені показники
використовують для визначення ХТІ (хіміотерапевтичного індексу) або ІС (індексу селективності). ХТІ обчислюється як відношення МПК до МІК. Ці індекси є основними критеріями оцінки ефективності речовин у культурі клітин і доцільності подальших досліджень. Принцип порівняння специфічної
антивірусної активності та токсичності реалізується надалі на етапі вивчення
властивостей перспективних сполук in vivo.
Первинні дослідження антивірусної активності сполук часто здійснюють у
безклітинних системах із застосуванням маркерів інфекційності вірусів.
Дослідження антивірусної активності на лабораторних тваринах. Наступним етапом дослідження сполуки, що виявила антивірусні властивості в культурі клітин, є її експериментальна оцінка при вірусних інфекціях у тварин. Слід
зауважити, що далеко не завжди існує кореляція між вірусінгібуючою активністю сполуки в культурі клітин та в дослідах на тваринах. Відсутність такої кореляції може бути обумовлена не тільки хімічною структурою речовини, а і
патогенетичними особливостями вірусної інфекції, що моделюється.
На моделях лабораторних тварин критеріями оцінки ефективності препарату є рівень захисту (%), середня ефективна доза ЕД50 за показником виживання, середня тривалість життя тварин та ХТІ. ЕД50 – це величина добової
дози препарату (мг/ОД), що забезпечує захист 50 % тварин. Середня тривалість життя відображає динаміку виживання та виражається у днях. Показник
ХТІ чисельно виражається відношенням ЛД50 до ЕД50.
Клінічні дослідження антивірусних препаратів. Загалом вартість появи
нового препарату у продажу становить близько 1 млрд дол. За допомогою
сучасних методів виявляють тисячі перспективних сполук, проте лише одиниці згодом стають кандидатами для антивірусного дослідження у клінічних умовах. Дослідження та ідентифікація перспективних сполук представляє тільки початок процесу продукування антивірусних препаратів. Подальша розробка антивірусного препарату передбачає такі кроки: тестування
токсичності, модифікація хімічної формули, формулювання, вивчення фармакокінетики та клінічна апробація. Навіть при застосуванні найсучасніших
технологій зазвичай цей процес триває 5–10 років після первинного виявлення перспективних сполук.
Головною проблемою як при розробці вакцин, так і при розробці антивірусних препаратів є їхня безпечність для здоров'я людини. Токсичність у культурах клітин та токсичність для тварин є першою ознакою того, що препарат
може бути небезпечним. Багато перспективних сполук відкидаються із причини їхньої токсичності швидше, ніж з інших причин. У найпростіших випадках сполука має бути більш токсичною для вірусу, ніж для клітини (чи для
хазяїна). Цей параметр визначається як цитотоксичний індекс (для клітини)
або терапевтичний індекс (для хазяїна). Оцінка токсичності й ефективності
може бути ускладненою, оскільки багато перспективних сполук є нерозчин165
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ними у воді. Фармакологія та токсикологія препаратів має бути остаточно
встановленою на різних видах тварин, включаючи приматів, оскільки випробування на людях можна проводити тільки після ретельної апробації на різних видах тварин. Препарати, які можуть застосовуватися для довгострокового лікування персистентних інфекцій, не повинні мати хронічної токсичності,
алергічних ефектів, мутагенного, тератогенного та карциногенного ефектів.
Багато препаратів будуть призначатися дітям, вагітним жінкам чи особам зі
зниженим імунним статусом, а це зумовлює додаткові проблеми. У більшості
випадків безпечність зміщує на задній план ефективність. З іншого боку, коли немає ефективних засобів лікування, як у випадку ранньої ВІЛ-інфекції, то
на людях можуть випробувати навіть препарати, що викликають небажані
побічні ефекти (зидовудин).

Мішені дії антивірусних агентів

З розвитком сучасної молекулярної вірусології і ДНК-рекомбінантних технологій метод сліпого скринінгу активних сполук був частково відкинутий.
Деякі вірусні гени були клоновані й експресовані у транскрипційноздатних
організмах і тому їхні продукти можуть бути проаналізовані на молекулярному
рівні. Життєвий цикл багатьох вірусів добре вивчений, що виявило багато мішеней для дії антивірусних сполук. За допомогою вірусних маркерів і
ДНК-рекомбінантних технологій інгібітори важливих вірусологічних процесів
можуть бути знайдені, навіть якщо вірус не реплікується в культурі тканин.
Внаслідок багаторічного пошуку антивірусних хіміопрепаратів встановлено, що найкращі з них або безпосередньо селективно інгібують окремі
етапи вірусного репродукування у клітинах, або діють опосередковано через клітину-хазяїна.
Препарати першого типу впливають на проникнення вірусу у клітину та
депротеїнізацію вірусу, транскрипцію вірусного геному, синтез або функціонування вірусних ДНК, РНК та білків. У другому випадку йдеться про речовини, що впливають на структури клітини та відіграють важливу роль при
репродукуванні вірусу. До них можна віднести і речовини, що діють на заражені вірусом клітини і призводять до їхньої елімінації з організму.

Класифікація антивірусних хіміопрепаратів

За характером дії препарати, які нині застосовують для профілактики та
лікування вірусних інфекцій, можна поділити на три основні групи (рис. 8.5):
• етіотропні препарати (діють на певну стадію репродукування збудника захворювання);
• імуномодулюючі препарати (стимулюють імунну систему та усувають
порушення, що виникають у процесі хвороби);
• віруліцидні препарати (інактивують позаклітинні вібріони).
166
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Крім вищезгаданих препаратів для лікування вірусних хвороб, використовують також патогенетичні препарати (спрямовані на боротьбу з інтоксикацією, зневодненням, ураженнями судин та органів, алергічними реакціями та
можливими бактеріальними ускладненнями) і симптоматичні препарати (застосовують при певних симптомах – головний біль, безсоння тощо).
Етіотропні препарати. Загалом багаторічний скринінг сотень тисяч хімічних сполук показав, що етіотропні антивірусні властивості мають небагато з
них. Насамперед це аномальні нуклеозиди, похідні адамантану, аналоги пірофосфату, тіосемікарбозони, інгібітори протеаз. Детальніше ці препарати
будуть описані нижче.
Імуностимулятори й імуномодулятори. Імуномодулятори – це препарати
різного походження, що здатні здійснювати регулюючий вплив на імунну систему. Дуже важко дати точне пояснення поняттю "імуномодулятори", оскільки імуномодулюючі властивості можуть мати сполуки різних класів, зокрема і класичні антивірусні хіміопрепарати. До імуномодуляторів належать
також цитокіни, індуктори інтерферонів, вітаміни тощо. Імуномодулюючі
препарати можуть діяти на будь-яку ланку імунітету людини та тварин.
За походженням імуномодулятори можна поділити на три класи:
• Ендогенні імуномодулятори та медіатори імунної відповіді, або цитокіни. Сюди належать ІФН, інтерлейкіни, колонієстимулюючий фактор,
фактор некрозу пухлин тощо.
• Екзогенні інгібітори природного походження. Це можуть бути різні компоненти мікроорганізмів, бактеріальні вакцини, продігіозан та багато ін.
• Екзогенні імуномодулятори синтетичного походження. Це чи не найчисленніша група імуномодуляторів. Сюди належать поліфосфати, полікарбоксилати, левамізол та ін.
Слід зауважити, що багато імуномодуляторів природного походження, які
застосовуються у клінічній практиці, хімічно повністю або частково не охарактеризовані. Хімічна формула інших препаратів відома (аміксин, полудан,
диуцифон). Проте біохімічний механізм впливу на імунну систему майже всіх
імуномодуляторів залишається невідомим або вивченим лише поверхнево.
Імуномодулятори можуть застосовувати як для лікування імунодефіцитних станів, викликаних різними вірусними інфекціями, так і для запобігання
виникненню інфекцій у людей із вродженими імунодефіцитами. Існує три
основних типи неспецифічної імунотерапії: активна, адаптивна та пасивна.
Активна імуномодуляція передбачає стимулювання імунокомпетентних клітин, їхніх взаємодій і додаткових факторів імунітету (макрофаги, система
комплементу). Адаптивна імунотерапія – це відновлення та стимулювання
здатності формувати імунну відповідь за допомогою препаратів з імунокомпетентних клітин (цитокіни, ІФН, індуктори ІФН та гормони тимуса).
Пасивна імунотерапія передбачає відновлення чи підсилення здатності до
імунних реакцій за допомогою імунокомпетентних (несенсибілізованих) клітин та імуноглобулінів.
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Рис. 8.5. Класифікація антивірусних препаратів

Віруліцидні препарати

Механізм дії препаратів цього класу полягає в інактивації позаклітинних
віріонів, на вірус у клітині віруліцидні сполуки не впливають. Зазначені сполуки важко назвати суто антивірусними препаратами, оскільки вони часто
виявляють й антибактеріальний ефект. Сюди належать бонафтон, ріодаксол,
теброфен, оксолін, флореналь, алпізарин, госипол, флакозид та препарат нового покоління вітамедин.
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Усе різноманіття методів профілактики та лікування вірусних хвороб зводиться до трьох основних підходів: хіміотерапії, імунотерапії та комбінування цих двох способів.
Антивірусні препарати можуть застосовуватися для профілактики, супресії (обмеження вірусної реплікації до низького рівня в асимптомних, але вірусінфікованих пацієнтів), запобіжної дії (викликаної очевидною інфекцією ще
до появи клінічних симптомів) чи лікування явної вірусної хвороби. Оскільки
у пацієнтів з імунодефіцитом ефективність застосування препаратів для лікування вірусної хвороби значно знижена, то профілактика та супресія вірусної
інфекції стають важливішими для цих пацієнтів.
Дуже важливим напрямом у лікуванні вірусних хвороб є неспецифічна
імунотерапія. Мета зазначеного підходу – вплив на системний імунітет – імуномодуляція.

ВІЛ-інфекція та СНІД

Останнім часом досягнуто певних успіхів у хіміотерапії ВІЛ-інфекції. Замість рекомендованих раніше 3 препаратів, нині у клінічній практиці успішно
застосовують понад 20 лікарських засобів. Щороку кількість ефективних антивірусних сполук зростає.
Життєвий цикл вірусу імунодефіциту людини можна розбити на п'ять
кроків, які є потенційними мішенями для антивірусної дії хіміопрепаратів
(рис. 8.6). Першими кроками реплікативного циклу ВІЛ є адсорбція та злиття мембран. Поверхневий вірусний глікопротеїн gp120 взаємодіє з CD4 рецепторами і хемокіновим ССR5/СХСR4-корецептором на поверхні імунних
клітин. Внаслідок такої взаємодії відбувається вивільнення гідрофобного
домену іншого вірусного глікопротеїну gp 41, що зумовлює злиття вірусної
та клітинної мембран.
Донедавна активно розробляли питання, пов'язані із застосуванням розчинних молекул CD4, що діють як інгібітори взаємодії gp120-CD4. В умовах
in vitro низькі дози CD4 перешкоджали розмноженню вірусу. Проте афінність
зв'язування CD4 та gp120 варіює у лабораторних і клінічних ізолятів вірусу
імунодефіциту людини. Ведуться дослідження сполук, які, селективно взаємодіючи з кишенею gp120, змінюють його конформацію та блокують упізнавання рецепторів CD4. Поверхневий білок gp 41 та хемокіновий корецептор
є мішенями дії апробованих препаратів фузеон і маравірок, відповідно.
Наступна мішень для дії антиретровірусних препаратів – це ферментзворотна транскриптаза (ЗТ), яка, поєднуючи в собі функції РНК-залежної
ДНК-полімерази, РНК-ази та ДНК-полімерази, забезпечує конверсію одноланцюгової вірусної РНК у дволанцюгову ДНК. Відомо два класи інгібіторів
ЗТ: нуклеозидні інгібітори (НІЗТ) та ненуклезидні інгібітори (ННІЗТ).
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Рис. 8.6. Мішені дії антиретровірусних препаратів

Типовим представником НІЗТ і першим препаратом, випробуваним для
лікування, став аномальний нуклеозид азидотимідин (АЗТ, зидовудин). Потрапляючи у клітину (як в інфіковану, так і в інтактну), зидовудин за участі
клітинних кіназ піддається фосфорилюванню. Зидовудин-трифосфат є субстратом для зворотної транскриптази вірусу. Зидовудин діє як термінатор синтезу ланцюга ДНК, оскільки 3'ОН група нуклеозидного аналогу замінена
азидо-групою. За допомогою вірусної зворотної транскриптази АЗТ вбудовується у провірусну ДНК. Відносна селективність зазначеного препарату
пов'язана з тим, що етап зворотної транскрипції відбувається в цитоплазмі
клітини, де накопичується найбільша кількість сполуки.
Іншими препаратами цього ряду є абакавір, діданозин, емтрицитабін,
ставудин, зальцитабін, ламівудин і нуклеотидний аналог тенофовір.
Інгібітори зворотної транскриптази ненуклеозидної природи (ННІЗТ) взаємодіють із нуклеотид-зв'язуючим сайтом ферменту. Спочатку на сполуки
зазначеного класу покладали величезні надії, оскільки вони специфічно блокували вірусний фермент та не мали побічних ефектів. Проте виявилося, що
заміна будь-якого із семи амінокислотних залишків фрагменту, з якими взаємодіють зазначені сполуки, приводить до утворення резистентних штамів
ВІЛ. З огляду на це зазначені препарати використовують винятково в комбінованій терапії разом з іншими ретровірусними препаратами. Станом на
2012 р. апробовано п'ять ННІЗТ, а саме: ефавіренц, етравірин, делавірдин,
невірапін, ріплівірин.
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Особливо привабливою мішенню для противірусної терапії є вірусна інтеграза. Інтеграза ВІЛ виконує дві функції: синтез ланцюга ДНК (3'-процесинг)
та власне інтеграцію вірусної ДНК у клітинну. У клінічній практиці для терапії ВІЛ-інфекції застосовують інгібітор інтегрази ралтегравір. Інтеграза ВІЛ
розташована на U3 LTR вірусної ДНК, що несе пуриновий мотив
(5'-GGAAGGG-3'). Цей мотив може були селективно заблокований олігонуклеотидами. Недоліком застосування олігонуклеотидів є швидка селекція резистентних штамів, оскільки зміна навіть одного нуклеотиду в мотиві, про
який ішлося вище, унеможливлює процес зв'язування олігонуклеотидного
препарату із зазначеним мотивом.
Іншою мішенню для антивірусної дії є протеаза ВІЛ, що кодується геном
pol та є необхідною для утворення зрілих віріонів. Протеаза ВІЛ відщеплює
сама себе від gag-pol поліпротеїну і далі розрізає даний поліпротеїн на
шість gag-кодованих протеїнів (МА, СА, p2, NC, pl, р6) та два ферменти
(зворотну транскриптазу й інтегразу). Протеаза ВІЛ була отримана рекомбінантним шляхом і синтезована хімічно. Оскільки основні параметри
зв'язування з пептидом та протеазної активності є нині визначеними, то активно проводиться механізм- та структура-опосередкований скринінг інгібіторів. Завдяки цьому виявлені такі інгібітори протеази, як ампренавір, фосампренавір, атаназавір, лопінавір, нелфінавір, дурунавір, саквінавір,
індинавір, ритонавір, тіпранавір.
Крім описаних вище мішеней, існує ще щонайменше 12 інших привабливих вірусоспецифічних білків, що можуть відіграти важливу роль у створенні
антиретровірусних препаратів селективної дії. У недалекому майбутньому
слід очікувати розшифрування нових мішеней та появи нових антиретровірусних ліків.
Основний недолік хіміотерапії будь-якої інфекції – селекція резистентних
штамів збудників захворювання, що є чи не однією з найважливіших причин
втрати ефективності застосування певного лікарського препарату. З огляду на
це варто ефективніше застосовувати комбіновану терапію ВІЛ-інфекції. Слід
зауважити, що останнім часом монотерапія ВІЛ-інфекції дедалі більше відходить на задній план.
Переваги комбінованої терапії ВІЛ засновані на таких положеннях:
• Комбінація різних препаратів ускладнює формування резистентності.
• Різні препарати мають різну здатність проникати в різні тканини
організму.
• Застосування декількох етіотропних препаратів ефективніше пригнічує
життєдіяльність вірусу, діючи на різні мішені або синергічно впливаючи на одну з них.
• Комбінована терапія дозволяє знизити дози препаратів, що зменшує
частоту та вираженість побічних ефектів.
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За частотою виникнення гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) посідають перше місце серед інших інфекцій. Кожна людина впродовж життя періодично хворіє гострими респіраторними захворюваннями. Причин цьому є кілька: велика кількість вірусів – збудників ГРВІ, відсутність перехресного імунітету між ними, найпростіший спосіб інфікування (повітряно-крапельний), що
зумовлює швидке розповсюдження збудника хвороби, який може стати причиною виникнення не тільки епідемій, а і пандемій. Основна роль у структурі
ГРВІ, безперечно, належить грипу. Саме тому зусилля багатьох вірусологів
спрямовані на розробку ефективних антигрипозних препаратів.
Головними чинниками, що забезпечують реалізацію різних стадій реплікації вірусу грипу, є гемаглютиніни (НА), М2-протеїн, вірусоспецифічна ядерна РНК-транскриптаза та нейрамінідаза (рис. 8.7).
Основні етапи репродукції вірусу
грипу
Позаклітинний
віріон

Прототип препарату

оксолін

Активація
гемаглютеніну

інгібітори клітинних
протеаз

Адсорбція,
проникнення
злиття мембран

аналоги сіалової
кислоти

амантадин і
ремантадин

Депротеїнізація
нуклеокапсиду і
транспортування
вірусної РНК до ядра

Синтез вірусних мРНК
Реплікація РНК

рибавірин,
олігонуклеотиди

Трансляція

занамівір,
оселтамівір

Самозбирання і
вихід віріонів

Рис. 8.7. Мішені для дії антигрипозних хіміопрепаратів
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Інфекційна активність вірусу грипу пов'язана із протеолітичним розщепленням HA на легкий та важкий ланцюги аргінін-специфічними, трипсинподібними протеазами невірусного походження. З огляду на це у випадку
важких клінічних форм грипу показане застосування інгібіторів протеаз
(епсилон-амінокапронова кислота, контрикал, гордокс). Однак слід підкреслити, що інгібітори протеаз здійснюють серйозний токсичний вплив на
організм людини.
Ведуться розробки препаратів, які інгібують прикріплення вірусу грипу до
клітинних рецепторів. Були синтезовані кілька аналогів сіалової кислоти, але
спроби знайти агенти, які б селективно зв'язувались із рецепторними кишенями гемаглютиніну, виявилися безрезультатними.
Вірус грипу потрапляє у клітину шляхом рецепторного ендоцитозу з наступним злиттям вірусної мембрани зі стінкою вакуолі та виходом нуклеокапсиду в цитоплазму. Злиття відбувається в ендосомах за низьких значень
рН. Відомо, що кислотність середовища клітинних ендосом забезпечується
Н+АТФ-азами. Інгібування Н+-транспортуючих АТФ-синтетаз антибіотиками (бафіломіцин, конкаміцин) приводить до зниження реплікації вірусу
грипу в умовах in vitro.
Злиття вірусної мембрани з мембраною ендосоми ініціюється рН, наближеним до 5, за якого вірусний геном уводиться в цитоплазму клітини.
У процесі роздягання вірусу грипу важливу роль відіграє М2-протеїн,
який здійснює транспортування протонів усередину вірусу. За рахунок цього
відбувається дисоціація вірусного рибонуклеопротеїнового комплексу. Крім
того, білок М2 відіграє певну роль при транспортуванні посттрансляційних
вірусних глікопротеїнів на клітинну поверхню. Інгібіторами М2-білка є амантадин і ремантадин. Ці препарати є більш активними проти грипу типу А.
Однак використання зазначених препаратів нині не рекомендують у зв'язку із
циркуляцією резистентних штамів вірусу грипу.
До інгібіторів транскрипції РНК належать аналоги нуклеозидів та синтетичні олігонуклеотиди. Серед аналогів нуклеозидів найвідомішим є рибавірін (гуанозиновий аналог), який інтерферує з утворенням гуанозинтрифосфату. Як відомо, гуанозинтрифосфат необхідний для синтезу "сар"-структури
(7метилGРРР). Загалом рибавірін має широкий спектр антивірусної дії, але
застосування цього препарату у клінічних умовах має обмежений характер у
зв'язку з побічними реакціями.
Після реплікаційних процесів новосинтезована вірусна РНК у комплексі з
РВ1, РВ2, РА транспортується до модифікованих ділянок плазматичної мембрани, на яких ззовні розміщуються вірусні глікопоротеїни, а з боку цитоплазми – М1-протеїн.
Проходячи через мембрану клітини, вірус спочатку одягається М-білком,
потім клітинними ліпідами та суперкапсидними гемаглютиніном і нейраміні-
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дазою. У кінці циклу репродукування вірус за допомогою нейрамінідази звільняється від сіалової кислоти рецепторів клітини.
У клінічній практиці застосовують три препарати із цієї серії: занамівір,
оселтамівір і перамівір.
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Герпетичні інфекції

До родини герпесвірусів входить вісім типів вірусів, які викликають захворювання людини. Найбільш розповсюдженими є віруси простого герпесу 1-го та 2-го типів, антитіла до яких виявляються у 80–90 % дорослого
населення.
Перші успіхи в хіміотерапії герпесвірусних інфекцій пов'язані із застосуванням ацикловіру та подібних до нього нуклеозидів (фамцикловір, валцикловір, ганцикловір, валганцикловір, брівудин) для лікування інфекцій,
викликаних вірусом простого герпесу. Для терапії інфекцій, викликаних
ЦМВ, поряд зі згаданими аналогами нуклеозидів застосовують препарат цидофовір. Інший клас інгібіторів вірусної ДНК-полімерази герпесвірусів представлений аналогом пірофосфату фоскарнетом. Для локальної терапії ретинітів, викликаних ЦМВ, розроблено антисмисловий препарат формівірзен
(5'-GCGTTTGCTCTTCTTCTT GCG-3'), який специфічно взаємодіє з мРНК
головної передранньої транскрипційної одиниці зазначеного вірусу.
У табл. 8.2 наведені приклади герпетичних інфекцій людини та наявні
проти них хіміотерапевтичні препарати. Крім власне хіміопрепаратів, у терапії герпетичних інфекцій широко застосовують імуностимулюючі препарати.
Таблиця 8.2

Герпесвірусні хвороби та наявні проти них хіміопрепарати

Вірус

Хвороба

Вітряна віспа,
оперізуючий лишай
Цитомегаловірусна
інфекція з ускладненнями

Антивірусний препарат
Алпізарин, ацикловір, бонафтон,
видарабін, віру-мерц-серол,
фамцикловір, госсипол, оксолін,
офтан-ІДУ, ріодоксол, теброфен,
триаптен, флакозид, флореналь,
хелепін, цитарабін
Алпізарин, ацикловір, бонафтон,
валацикловір, віру-мерц серол,
фамцикловір
Ацикловір, валацикловір,
фамцикловір, теброфен
Ганцикловір, тріаптен,
цидофовір, формівірзен

Інфекційний мононуклеоз

Відсутні

Вірус простого
герпесу 1-го типу

Герпетичні ураження
шкіри та слизових
оболонок,
генералізовані форми ГІ,
офтальмогерпес

Вірус простого
герпесу 2-го типу

Генітальний герпес

Вірус вітряної віспи
Цитомегаловірус
Вірус Епштейна –
Барр
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Комбіноване застосування хіміопрепаратів, інтерферонів, індукторів інтерферонів та інших імуномодуляторів дозволяє оптимізувати ефект гальмування вірусного репродукування з одночасним включенням основних факторів
специфічного та неспецифічного захисту.
Наявні хіміопрепарати мають низку серйозних недоліків (висока токсичність, низька ефективність, погана біодоступність при оральному прийомі та
швидка селекція резистентних штамів). Зважаючи на це ведуться пошуки нових ефективних антигерпетичних препаратів. Нині ідентифіковані такі мішені
для дії антигерпесвірусних препаратів: адсорбція та пенетрація, депротеїнізація, транскрипція, посттранскрипційна модифікація вірусної мРНК, транслокація вірусної мРНК, синтез білків і процесинг, реплікація вірусної ДНК,
асамблювання капсиду, розщеплення й упакування ДНК, набуття суперкапсидної оболонки (рис. 8.8).

Рис. 8.8. Мішені дії антигерпетичних препаратів
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Особливо перспективними мішенями вважають молекулярні мішені, такі
як вірусні протеїнкінази, вірусні протеази, вірусні протеїни, що беруть участь
при розщепленні/пакуванні ДНК, та вірусна ДНК-полімераза. Донедавна
пошук антигерпетичних препаратів здійснювався переважно серед аналогів
нуклеозидів, які інгібують вірусну полімеразу та є термінаторами ланцюга
ДНК. Проте відкриття інгібіторів ВІЛ ненуклеозидної природи повернуло
пошук антивірусних препаратів у нове русло.

Вірусні гепатити

Вірусні гепатити посідають одне з перших місць серед захворювань шлункового-кишкового тракту людини та представляють глобальну проблему, яка
нині залишається далекою від свого вирішення. Лікування гострих і хронічних гепатитів має важливе медичне та соціальне значення. Найбільшу загрозу
для здоров'я людини представляють вірусні гепатити з парентеральним шляхом передачі (В та С). З огляду на це питанню терапії саме цих інфекцій приділяють найбільше уваги.
Вірусний гепатит В. Нині для лікування вірусного гепатиту В застосовують дві категорії препаратів: імуномодулятори (цитокіни, інтерферони) або
аналоги нуклеозидів/нуклеотидів (ламівудин, етекавір, тельбівудин). Інтерферони тривалий час були єдиними препаратами, схваленими для лікування
вірусних гепатитів в усьому світі. Слід зауважити, що антивірусні препарати
застосовують за медичними показниками: рівень вірусного навантаження,
показники печінкових проб, стадія фіброзу печінки.
Для створення селективних препаратів проти вірусу гепатиту В необхідними є знання особливостей його життєвого циклу. Відомо, що генетичний апарат ВГВ представлений дволанцюговою кільцевою молекулою
ДНК з однонитковим розривом на одному з кінців. У геномі містяться
чотири рамки зчитування, які перекриваються і кодують вірусну
ДНК-полімеразу, коровий антиген (НВсАg), поверхневий антиген (HВsAg)
та білок Х, що активує експресію генів вірусу. Після інфікування чутливої
клітини вірусна ДНК транспортується до ядра, де за допомогою
ДНК-полімерази відбувається добудова одноланцюгової ділянки короткого ланцюга вірусної ДНК та утворення мРНК. Синтезовані РНК переміщуються в цитоплазму ковалентно замкнутих циркулятивних ДНК
(cccDNA), що транскрибуються з утворенням повнорозмірної прегеномної РНК і трьох коротких, де мРНК транслюються, а прегеномна РНК
разом із вірусною ДНК-полімеразою упаковується в білкову оболонку.
Наступний етап реплікації ВГВ зворотна транскрипція – синтез повного
(-)ланцюга ДНК на матриці РНК за допомогою вірусної ДНК-полімерази,
яка має властивості зворотної транскриптази. Прегеномна РНК при цьо176

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

му руйнується, а на матриці (-)ланцюга ДНК починається добудова
(+)ланцюга. Потім відбувається формування суперкапсидної оболонки вірусу і його вихід із клітини. Щойно нова вірусна частинка виходить із гепатоцита синтез (+)ланцюга ДНК ВГВ припиняється.
Незважаючи на досить детальні дослідження життєвого циклу ВГВ з
метою пошуку специфічних мішеней для дії хіміопрепаратів, у клінічній
практиці апробовані лише інгібітори стадії зворотної транскрипції/синтезу ДНК.
Для профілактики зазначеного захворювання була розроблена й успішно
застосовується генно-інженерна вакцина.
Вірусний гепатит С (ВГС). До останнього часу для лікування хронічного

гепатиту С досить часто застосовували терапію ІФН у комбінації з рибавірином. Проте станом на 2017 р. зазначений підхід був замінений на більш специфічні схеми лікування, ефективність яких є набагато вищою при зниженні
токсичного впливу на організм. Згідно з останніми даними 90 % інфікованих
на гепатит С пацієнтів можуть бути вилікувані із застосуванням етіотропних
антивірусних препаратів.
На рис. 8.9 представлено геном ВГС та згадані гени, продукти яких можуть бути мішенями для створення антивірусних агентів.
IRES

NS3/4 серинова протеаза

NS2/3
протеаза

NS3-хеліказа

РНК-залежна
РНК-полімераза

Рис. 8.9. Геном ВГС та перспективні сайти
для створення антивірусних сполук
(чорні стрілочки показують сайти розщеплення поліпротеїну під час процесингу)

На 5'-кінці молекули РНК міститься ділянка, що не транслюється та позначається як IRES (від англ. internal ribosomal entry site – внутрішній рибосомальний сайт). Цей сайт є висококонсервативним і становить собою перспек177
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тивну ділянку для розвитку інгібіторів трансляції (антисмислових олігонуклеотидів та рибозимів). Нині таким препаратом є гептазим (рибозим).
Ділянка NS3 кодує специфічну хеліказу, NS5В кодує РНК-залежну
РНК-полімеразу. Мішенями антивірусної дії можуть бути також вірусоспецифічні протеази, закодовані в ділянках NS2/3 та NS3/4.
У табл. 8.3 наведені етіотропні препарати, що пригнічують репродукування вірусу гепатиту С.
Таблиця 8.3

Інгібітори репродукування вірусу гепатиту С,
які застосовують у клінічній практиці

Препарат

Софузбівір

Ледіпасвір

Даклатасвір

Паритапревір
Омбітасвір
Дасабувір

Гразопревір
Сімепревір
Елбасвір
Рибавірин

Механізм дії
Нуклеотидна депо-форма, яка внаслідок внутрішньоклітинного метаболізму перетворюється у фармакологічно активний уридинаналоговий трифосфат, що може включатися до РНК ВГС полімеразою
NS5B та відігравати роль термінатора синтезу. GS-461203 (активний метаболіт софосбувіру) не є інгібітором ДНК- та
РНК-полімераз людини та не є інгібітором мітохондріальної
РНК-полімерази
Інгібітор NS5A ВГС, необхідний для реплікації РНК та збирання
віріона ВГС
Інгібітор NS5A ВГС, необхідний для реплікації РНК та збирання
віріона ВГС
Ациклосульфанідамідний інгібітор NS3-4A серинової протеази
Інгібітор NS5А ВГС, що відіграє ключову роль у реплікації вірусної
РНК та збиранні віріону
Ненуклеозидний інгібітор РНК-залежної РНК-полімерази вірусу
гепатиту С, що кодується геном NS5В
Інгібітор NS3-4A серинової протеази
Інгібітор NS3-4A серинової протеази
Інгібітор NS5A
Інгібітор РНК-вірусів, механізм дії остаточно не з'ясований

Нині для лікування гепатиту С монотерапію практично не застосовують, натомість використовують схеми, що містять кілька препаратів. Комбінація препаратів і терміни лікування підбираються залежно від генотипу
вірусу і стадії хвороби. Часто схеми лікування містять софузбівір й один з
інгібіторів NS5A.
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Вакцинація і хіміотерапія часто є єдино можливими засобами контролю
вірусних інфекцій. Для профілактики вірусних інфекцій застосовують різні типи вакцин: живі, інактивовані та субодиничні. Кожен тип вакцини має
свої переваги та недоліки. Хіміотерапія є відносно новим напрямом контролю вірусних інфекцій. Значний прогрес у розробці антивірусних препаратів пов'язаний із розшифруванням мішеней для антивірусної дії і розробкою автоматизованих систем досліджень нових препаратів. Нині у клінічній практиці застосовують препарати, які блокують приєднання і проникнення, депротеїнізацію, реплікацію НК, збирання віріонів і звільнення із
клітини певних вірусів.
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Питання для самоконтролю

Назвіть переваги і недоліки вакцинації.
Охарактеризуйте основні типи вакцин.
Дослідіть переваги і недоліки живих вакцин.
З'ясуйте переваги і недоліки інактивованих вакцин.
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Що таке мішень дії антивірусних препаратів?
Наведіть схему розробки антивірусних препаратів.
Проаналізуйте дослідження антивірусної активності в культурі клітин.
Охарактеризуйте основні класи антивірусних препаратів.
З'ясуйте механізм дії віруліцидних препаратів.
Назвіть основні препарати, які застосовують для терапії
ВІЛ-інфекції.
Перерахуйте етіотропні засоби лікування грипу.
Охарактеризуйте підходи до лікування герпесвірусних
інфекцій.
Які препарати застосовують для лікування вірусного гепатиту С?
З'ясуйте, які імуномодулятори використовують для лікування
хвороб вірусної етіології.
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Розділ 9
ЕКОЛОГІЯ ВІРУСІВ
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Віруси на планеті мають свої ніші повсюдно – від клітин прокаріотів до клітин
вищих еукаріотів. При взаємодії із хазяями віруси здатні змінювати їх, що позначається на функціонуванні клітин, організмів й екосистем загалом. "Діяльність" вірусів у
значній мірі впливає на життя людей, оскільки деякі віруси викликають небезпечні
захворювання людини, тварин і рослин. З іншого боку, віруси є важливими компонентами біосфери і виконують низку вагомих функцій. Постійні зміни довкілля чинять
селективний тиск на вірусні геноми і можуть призводити до спалахів інфекцій.

Екологія як наука сформувалася в середині ХІХ ст., коли виникло розуміння, що не тільки будова та розвиток організмів, але і їхні взаємовідносини
із середовищем існування підпорядковані певним закономірностям. Із плином часу зміст екології розширювався, удосконалювався методологічний потенціал і, зрештою, на тлі вивчення взаємин макроорганізмів учені звернули
увагу на прихований світ вірусів. Виявилось, що віруси існують у величезних
кількостях (наприклад, кількість бактеріофагів на земній кулі перевищує 1031)
і впливають на всі живі організми. Спочатку віруси розглядали як винятково
небезпечні хвороботворні агенти. Згодом вони були визнані важливими компонентами екологічних систем будь-яких рівнів і в зазначеному контексті
віруси розглядали вже не як інертні часточки (представники неживого світу),
а як живі організми. Така перебудова ставлення до вірусів зумовила розвиток
досліджень, націлених на встановлення ролі вірусів у біосфері.
Разом із тим, основними прикладними аспектами екології вірусів залишаються способи та методи застосування екологічних знань у боротьбі з вірусними інфекціями.

Екологічна роль вірусів

Віруси – найбільш розповсюджена форма існування органічної матерії на
земній кулі за чисельністю. З огляду на це вони є важливими складовими біосфери, виконуючи при цьому низку функцій. Віруси мають генетичні взаємозв'язки зі своїми хазяями і, згідно з останніми даними, геном людини на понад 30 % складається з інформації, що кодується ендогенними ретровірусами
та транспозонами. За допомогою вірусів відбувається горизонтальне перенесення генетичної інформації, тобто передавання інформації від одного
організму іншому організму, який не є його нащадком. За участі горизонтального перенесення генів здійснюється обмін генетичною інформацією між
організмами різних видів і родів, що має виняткове значення в еволюції орга181
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нізмів. Так, у геномі вищих приматів присутній ген, що кодує білок синцитин, який, як вважають, був привнесений ретровірусами. Особливо яскраво
явище горизонтального перенесення генів ілюструється на прикладі бактеріофагів і бактерій. Бактеріофаги внаслідок трансдукції здатні переносити значні ділянки геному бактерії. Завдяки трансдукції мікроорганізми можуть набувати гени, які відповідають за метаболізм різних сполук, рухливість клітин,
патогенність, стійкість до антибіотиків тощо. Віруси, як і будь-які інші паразити, стимулюють діяльність захисних сил організмів, спрямовуючи таким
чином еволюційний процес.
Інша важлива функція вірусів полягає у регуляції чисельності популяцій
різних видів організмів. Учені вважають, що віруси відповідають за структурування мікробних спільнот.
Віруси, особливо бактеріофаги, є важливими учасниками харчових сіток
(хоч вони і не беруть безпосередньої участі в метаболізмі біогенних сполук).
Відомо, що у світовому океані 90 % біомаси пов'язані з мікроорганізмами.
Віруси щоденно руйнують понад 20 % мікробних клітин у світовому океані,
вивільняючи і переспрямовуючи, таким чином, потоки органічної речовини.
Без вірусного втручання багато харчових ресурсів не були б доступні іншим
організмам. Найбільш вивченою є роль вірусів у біохімічних циклах карбону,
нітрогену і фосфору. Існують припущення, що віруси можуть впливати навіть
на погоду – біогенні сірковмісні гази у вигляді диметилсульфіду вивільняються внаслідок того, що віруси лізують певні види водоростей. Далі відбуваються процеси окиснення вивільнених речовин з утворенням кислотних
частинок, що служать ядрами конденсації для хмар в атмосфері.
Багато вірусів вступають у мутуалістичні взаємозв'язки зі своїми хазяями. Наприклад, поліднавіруси дають змогу виживати потомству паразитичних ос. Ці віруси розмножуються в репродуктивній тканині самиць паразитичних ос, тож вони впорскуються разом з осиними яйцями у тіло гусеніхазяїна. Імунна система гусені здатна, за нормальних умов, розпізнати відкладені яйця як чужорідні об'єкти і стати на заваді їхньому розвитку. Вірус
натомість модулює імунну відповідь таким чином, щоб осині яйця могли розвиватися неушкодженими. Важливо пам'ятати, що у природі немає ні "корисних", ні "шкідливих" об'єктів і кожен з них виконує свою, властиву лише йому роль. Дослідження всесвіту вірусів доводить, що тут слід чекати багато
нових відкриттів. Однак зрозуміло, що неможливо повністю осягнути плин
життя на Землі без урахування ролі вірусів.

Поняття вірому

Нині відомо, що віруси є надзвичайно різноманітними біологічними об'єктами і виділяються у великій кількості з різних екологічних середовищ. Перші дослідження біорізноманіття вірусів в екосистемах почалися в 90-х рр.
минулого століття. На тогочасному рівні розвитку науки для встановлення
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складу вірусів у певних середовищах використовували електронну мікроскопію. Результати досліджень морфології вірусних частинок у зразках різного
походження, особливо у морській воді, перевершили найсміливіші припущення вчених щодо кількості вірусів у довкіллі. Згодом на перетині молекулярної біології, генетики та біоінформатики розвинувся новий підхід дослідження біорізноманіття – метагеномний аналіз, методологічний потенціал
якого використовують в екологічній вірусології. Метагеноміка – це дослідження сукупності геномів у зразках, отриманих із довкілля, а, відповідно,
метагеном – це сукупність геномів, які містяться в певному зразку.
Метагеномний аналіз дозволяє визначити видове різноманіття вірусів без
попереднього їхнього виділення і культивування. Важливою перевагою зазначеного підходу є облік культивованих і некультивованих вірусів. Метагеномний аналіз продемонстрував, що геноми багатьох вірусів, які виявляються
в певних середовищах, відсутні в сучасних базах даних. Цей підхід сприяв
відкриттю нових вірусів.
Основні здобутки вірусної метагеноміки, а саме встановлення генетичного
потенціалу, структури спільнот і біогеографії вірусів, дозволили пролити світло на їхню екологію. Відкриття генів, що дозволяють вірусам маніпулювати
хазяїном, сприяло розвитку розуміння взаємодій вірус – хазяїн. Отже, методи
метагеноміки здійснили революцію в екології вірусів. Ці методи зараз постійно
удосконалюються в намаганні подолати певні недоліки аналізу. Широке розповсюдження метагеномних досліджень пов'язане з розвитком методів сиквенування нового покоління та зі зниженням вартості подібних досліджень.
Для позначення сукупності вірусних геномів, які виділяються з певного
організму або екологічного середовища, застосовують термін віром. Дослідження віромів дозволяє зрозуміти не тільки різноманіття вірусних спільнот,
а й дослідити міжвидові взаємодії. Нині величезна увага приділяється дослідженням вірому людини. На рис. 9.1 представлено основні групи вірусів, характерні для віромів людини.
Віром ссавців представлений вірусами еукаріотів, бактеріофагами, вірусами археїв, вірусними послідовностями у генетичному апараті хазяїна. Еукаріотичні віруси часто асоціюються з розвитком хвороб (помірних, гострих,
хронічних, повільних). Віруси прокаріотів також здатні визначати статус здоров'я хазяїна, впливаючи на структуру і функцію мікробних спільнот. Вірусоподібні послідовності (ретровіруси, ендогенні вірусні елементи) у геномі
ссавців можуть впливати на експресію генів.
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Рис. 9.1. Компоненти вірому людини

У спробі проаналізувати глобальне розповсюдження вірусів, їхнє філогенетичне різноманіття та специфічність до хазяїна було досліджено понад
5 ТБайт метагеномних послідовностей із 3,042 зразка, отриманих із різних
географічних регіонів. Результати аналізу виявили 125,000 вірусних послідовностей. Така кількість виявлених геномів у 16 разів перевищувала кількість відомих вірусів.

Екологічна ніша вірусів

Згідно із сучасними уявленнями, екологічна ніша є сукупністю усіх факторів довкілля, у межах яких можливе існування виду у природі. Визначення
понять екологічної ніші та популяції у вірусів вимагає певного уточнення,
оскільки за своєю суттю віруси є унікальними біологічними об'єктами – своєрідною формою життя, але не є організмами. Віруси – облігатні паразити на
генетичному рівні і дуже тісно прив'язані до функціональних особливостей
клітини/організму хазяїна. Саме тому хазяїн представляє собою дискретну
екологічну нішу, яка може бути окупована вірусом. Проте у процесі реалізації своєї програми вірус взаємодіє не тільки з хазяїном, а і з іншими факторами довкілля. Так, окрім перебудови клітинної програми, вірус має кодувати
фактори, які забезпечують його виживання поза клітиною/організмом, й успішну передачу до нового хазяїна. Шляхи передавання вірусів часто реалізовуються із залученням об'єктів живої (вектори) і неживої (їжа, повітря, вода,
фоміти – контаміновані поверхні) природи. Отже, екологічна ніша вірусу –
це багатокомпонентна система взаємопов'язаних елементів, що охоплює
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клітину, організм, популяцію хазяїна, векторів та носіїв, інші віруси та довкілля. У межах екологічної ніші вірусів розглядають також і роль вірусів у
біоценозах. Володіючи достатньо пластичними геномами та швидкими темпами репродукування, віруси здатні швидко адаптуватись до змін довкілля
та змінювати свою екологічну нішу. Збереження вірусу як біологічного виду забезпечує його сприйнятливий хазяїн, який є найважливішим елементом
екологічної ніші вірусу. Мета взаємодії вірусу із хазяїном – реплікація вірусу на достатньому рівні та досягнення можливості передавання до іншого
хазяїна. Екологічні ніші вірусів, пов'язані з колом сприйнятливих хазяїв,
склались еволюційно.
Спектр хазяїв різних вірусів значно варіює. Коло хазяїв може бути обмежене видом хазяїна або визначатися таксономічним положенням вищого порядку. Прикладом вірусів із вузьким колом хазяїв є герпесвіруси людини. Достатньо широким колом хазяїв володіють патогени, що належать до екологічної групи арбовірусів (вірусів, які передаються через укуси членистоногих).
Відносно широке коло хазяїв характерне для представників іншої екологічної
групи – робовірусів, що передаються людині від гризунів.
Яким би широким колом хазяїв не володіли віруси, нині не знайдені віруси, здатні одночасно уражувати клітини еукаріотів і прокаріотів. Спектр хазяїв вірусів може змінюватись, оскільки за певних умов віруси здатні долати
міжвидові бар'єри. Явище адаптації вірусу до нового хазяїна отримало назву
міжвидовий стрибок.
Залежно від ролі в екології вірусу розрізняють такі види хазяїв:
• Накопичувач – хазяїн, у якому вірус розмножується і накопичується у
високих титрах для передачі іншому хазяїну (часто через вектор).
• Резервуар – хазяїн, який забезпечує персистенцію (тривале існування)
патогена у природі, навіть якщо активне передавання не відбувається.
• Випадковий/екологічний глухий кут – хазяїн, у якому вірус накопичується у невисоких титрах. Передавання іншому хазяїну не відбувається.

Типи взаємодій вірусів із хазяїном

Взаємодія вірусу із хазяїном може відбуватися за різними сценаріями. Загалом можна розрізнити чотири типи взаємодії між вірусом і хазяїном: стабільний, еволюціонуючий, випадковий та резистентний. Результатом стабільної взаємодії є встановлення вірусу в екосистемі. Інфіковані особини можуть хворіти, розвивати імунітет, помирати, але за стабільного типу взаємодії
обидві популяції виживають і репродукуються. Прикладом вірусів, для яких
характерні стабільні взаємовідносини, є герпесвіруси людини. Незважаючи
на те, що такий тип взаємодії є оптимальним для паразитарної системи, він
може змінюватись.
Головні риси еволюціонуючої взаємодії – нестабільність і непередбачуваність. Зазначений тип взаємодії найчастіше спостерігається при потраплян185
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ні вірусу в нові популяції. Прикладом еволюціонуючої взаємодії є потрапляння в 1999 р. вірусу гарячки Західного Нілу в нову, випадкову для нього
географічну зону – Західну півкулю.
За випадкового типу взаємодії передавання вірусу до іншого хазяїна не
відбувається. За такого типу взаємодії часто спостерігається інфікування різних видів хазяїв і летальний наслідок для хазяїна. Часто до таких вірусів належать віруси, що передаються артроподами (кліщами, москітами), і які встановили стабільний ензоотичний цикл у природному осередку з іншим хазяїном (рис. 9.2). У зазначеному випадку хазяїна розглядають як екологічний
глухий кут для вірусу.

Рис. 9.2. Життєвий цикл вірусу кліщового енцефаліту –
як приклад випадкової взаємодії з людиною

Для резистентної взаємодії характерна нездатність вірусу репродукуватись в організмі хазяїна. На це існує кілька причин: клітини хазяїна є нечутливими, клітини є непермісивними, у зв'язку із природною імунною відповіддю відбувається повне блокування репродукування вірусу в організмі.
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Фактори, що впливають
на результат взаємодії вірусу із хазяїном
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Виникнення, розвиток і згасання епідемій визначаються характером взаємодії між популяціями збудника інфекції та сприйнятливого хазяїна. У процесі еволюції складаються найвдаліші для збереження виду взаємозв'язки між
вірусами та природними хазяями. Це найчастіше відповідає середньому рівню вірулентності збудника та сприйнятливості організму. У багатьох випадках оптимальним для вірусної популяції типом взаємовідносин із хазяями є
вірусна персистенція (хронічні та латентні інфекції), що характеризується
тривалим перебуванням збудника.
Загалом процес розповсюдження вірусів і виникнення спалахів інфекцій
визначається сукупністю обставин/факторів, які можна поділити на три групи: фактори довкілля, фактори патогена і фактори вірусу (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Екологічний/епідеміологічний трикутник

Фактори агента. У зазначеному випадку агент означає вірус, здатний викликати розвиток захворювання. Зазвичай для виникнення хвороби має бути
присутній агент, але не завжди присутність агента зумовлює розвиток хвороби. При розгляді цієї ланки екологічної тріади беруть до уваги характеристики самого вірусу (таксономічні критерії), штам і шляхи передавання патогена.
Фактори хазяїна. Хазяїн, як друга ланка епідеміологічної тріади, пред-

ставляє собою організм, який взаємодіє з патогеном. Хазяїн може хворіти
або бути безсимптомним носієм вірусу. Розвиток епідемічного процесу і
наслідки перенесеної інфекції для окремих індивідів багато в чому визначаються генетичними властивостями популяцій збудника і хазяїна, а також додатковим впливом на хазяїна факторів довкілля. Висока сприйнят187
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ливість до вірусів спостерігається серед тих видів або їхніх популяцій, які
не зустрічаються із цим збудником унаслідок екологічної чи географічної
ізоляції. Наприклад, вірус кору при занесенні в ізольовані поселення
спричиняє масову захворюваність дітей і дорослих із високою смертністю,
і це пояснюють не тільки відсутністю імунітету. Важливу роль тут відіграє
генетичний фактор, що визначає високу сприйнятливість людей до вірусу,
з яким упродовж тривалого часу вони не зустрічалися. Висока смертність
від кору у країнах Західної Африки і Південної Америки, очевидно, зумовлена синергічним ефектом інфекції та недостатності харчування з великим дефіцитом білків у продуктах.
Загалом фактори хазяїна можуть бути класифіковані на такі категорії:
• демографічні характеристики: вік, стать, національність, релігія;
• біологічні характеристики: фізіологічні (стан здоров'я), генетичні;
• соціально-економічні: освіта, умови проживання, стреси;
• поведінкові: звички, фізична активність, харчування, уживання алкоголю, наркотиків тощо.
Фактори довкілля. Деякі віруси виявляються лише в певних географічних регіонах, що, найімовірніше, пов'язане з розповсюдженням їхніх резер-

вуарів і векторів. Зміни ареалу, міграційних шляхів резервуарів/векторів часто супроводжується взаємодією з іншими видами і, як наслідок, розширенням
ареалу розповсюдження вірусу. Типовим прикладом вірусів, які швидко змінюють свій ареал, є вірус чікунгунья, розповсюдження якого тісно пов'язане з
ареалом існування комарів Aedes albopictus. Для інших вірусів критично важливим фактором, який визначає здатність зазначеного патогена інфікувати
певну групу особин, є щільність популяції. Наприклад, вірус кору, який передається від людини до людини і не має тваринного джерела, може інфікувати популяцію, щільність якої перевищує 200 тис. особин. Подібні патогени
рідко виявляються у відносно ізольованих групах чутливих хазяїв (наприклад
на ізольованих островах). Проте останнім часом, у зв'язку з інтенсивним авіасполученням, зазначена закономірність порушується.
Ще одним важливим фактором, який обумовлює розповсюдження певного
патогена, є кліматичні умови (сезонність, вологість тощо.) Так, для багатьох
гострих вірусних інфекцій характерне явище сезонності. Кліматичні фактори
можуть здійснювати прямий вплив на вектори вірусів (рис. 9.4) і зумовлювати міграцію певних груп людей (рис. 9.5).
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Рис. 9.4. Прямий вплив кліматичних факторів на вектори вірусів

Рис. 9.5. Вплив кліматичних умов на міграцію людей

Як показують спостереження останніх років й аналіз історичних даних,
глобальні кліматичні феномени здійснюють значний вплив на екологію вірусів. Найбільш яскраво це демонструється на прикладі феномена Ель-Ніньйо.
Ель-Ніньйо (ісп. El Niño) та Ла-Нінья (ісп. La Niñа) – характерні для екваторіальної зони Тихого океану протилежні екстремальні значення температури води й атмосферного тиску, що тривають близько шести місяців. Феномен Ель-Ніньйо полягає у різкому підвищенні температури (на 5–9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану (у тропічній і центральній частинах) на площі близько 10 млн км². Ла-Нінья – протилежність Ель-Ніньйо, виявляється як зниження поверхневої температури води нижче кліматичної но189
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рми на сході тропічної зони Тихого океану. Разом вони утворюють так зване
Південне коливання (англ. Southern Oscillation). Ель-Ніньйо є явищем планетарного масштабу і прямо чи опосередковано впливає на погоду значної
частини Землі. Учені вважають, що його вплив відчувається і в Україні. ЕльНіньйо здійснює значний вплив на розповсюдження таких вірусів, як вірус
Денге, вірус гарячки долини Ріфт, хантавіруси тощо (табл. 9.1).

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

Таблиця 9.1
Вплив кліматичного феномена Ель-Ніньйо на розповсюдження
вірусних інфекцій (Chretien J.-P., Anyamba A., Small J.L. et al., 2015)

Вірус

Вірус Денге

Хантавіруси

Регіон
Азія/Індонезія, Таїланд,
Тихоокеанські острови,
Австралія, Південь
Північної Америки,
Колумбія, Еквадор,
Французька Гвіана,
Сурінам
Азія: Китай (геморагічна
гарячка з нирковим
синдромом);
Північна Америка
(хантавірусний
кардао-пульмонарний
синдром)

Вірус гарячки
Африка
долини Ріфт

Вірус гарячки
Азія, Австралія
річки Росс

Імовірний вплив
Посушливі умови: контейнери для зберігання води, оптимальні умови для розмноження москітів Aedes aegypti; підвищена
температура скорочує інкубаційний період
векторів Ae. aegypti і Ae. Albopictus.
Підвищена вологість – оптимальні умови
для розмноження векторів
Збільшення опадів зумовлює посилену
вегетацію рослин, які є джерелом харчування гризунів, збільшується кількість гризунів
і частішають контакти гризун – людина

Внаслідок повеней створюються умови для
розмноження і виживання векторів
Теплі умови сприяють тривалому виживанню москітів і трансоваріальному передаванню патогена

Емерджентні віруси

У кінці минулого століття з різних куточків земної кулі почали надходити
повідомлення про виявлення нових збудників інфекційних хвороб або про
незвичні вияви відомих інфекційних захворювань. Спалахи таких інфекцій
часто мали серйозні соціально-економічні наслідки і в деяких випадках призводили до виникнення надзвичайних станів. На початку 90-х рр. ХХ ст. подібні інфекції отримали назву емерджентні інфекції (від англ. – emergency –
непередбачуваність, надзвичайність, критичне становище). Слід зауважити,
що подібні інфекції виявлялись і раніше, проте в останні десятиріччя ця проблема набула особливих масштабів. Виокремленню групи емерджентних патогенів сприяли дві обставини: по-перше, збільшення кількості нових патогенів, у зв'язку з екологічними причинами і, по-друге, розвиток технологій діагностики причин виникнення хвороб.
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До емерджентних патогенів належать збудники і відповідні інфекції, що
виникають раптово, створюючи напружену надзвичайну ситуацію. Термін
"емерджентний" може бути застосований до бактерій, грибів, найпростіших,
гельмінтів, проте віруси є безумовними лідерами в цьому переліку. Приклади
деяких емерджентних вірусних інфекцій наведено в табл. 9.2.
Таблиця 9.2
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Приклади емерджентних вірусів і причини їхньої появи

Вірус

Родина

Вірус Денге

Flaviviradae

Вірус Ебола

Filoviridae

Вірус Хантаан

Hantaviridae

Вірус Хендра
ВІЛ

Paramuxoviridae
Retroviridae

Вірус грипу

Ortomyxoviridae

Вірус Хунін

Arenaviridae

Вірус Мачупо

Arenaviridae

Вірус Ніпа

Paramyxoviridae

Вірус гарячки
долини Ріфт
Вірус Західного
Нілу
Вірус
Sin Nobre

Phenuiviridae

Flaviridae

Hantaviridae

Причини появи та розповсюдження
Урбанізація, водосховища (створення середовищ для розмноження векторів)
Контакт людини з невідомим природним джерелом
Сільськогосподарська практика (контакт людини із гризунами)
Утримання кінних ферм
Полювання і вживання у їжу м'яса приматів
Сумісне птахівництво і свинарство, мобільність
населення
Сільськогосподарська практика (контакт людини із гризунами)
Сільськогосподарська практика (контакт людини із гризунами)
Перекривання ареалу диких (фруктових кажанів) і свійських (свиней) тварин сприяло міжвидовій передачі
Побудова дамб, іригація

Розповсюдження птахами, москітами, інтродукція в нові регіони
Збільшення чисельності популяцій гризунів і, як
наслідок, збільшення чисельності контактів гризун –людина

Емерджентні віруси можна поділити на такі категорії:
• Нові, раніше невідомі науці збудники, що діагностовані вперше і здійснюють значний вплив на здоров'я людини, тварин (наприклад ВІЛ, вірус Хендра).
• Відомі збудники, що зазнали певних змін (вірус грипу), розповсюдились на нову географічну зону або популяцію (вірус Денге).
• Старі, раніше контрольовані, але знову отримали неочікуване розповсюдження. У зазначеному випадку застосовують термін реемерджентні
інфекції.
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У більшості випадків емерджентні інфекції за своєю природою є зоонозними. Причини, що обумовлюють виникнення і розповсюдження збудників
емерджентних інфекцій, залежно від переважаючого фактора, умовно поділяють на три групи:
• Фактори біологічної природи – генетичні механізми мінливості збудників (мутації, рекомбінації, реасортації), обумовлюють виникнення різних варіантів патогенів, які розширюють свою екологічну нішу.
• Кліматичні і зоогеографічні фактори – широке розповсюдження свійських і диких тварин, міграційні процеси яких порушують виражену регіональну варіабельність; збільшення щільності популяцій тварин, птахів
і векторів, що сприяє еволюції вірусів, ефективному передаванню збудників у популяціях сприйнятливих організмів. Перекривання ареалів
свійських і диких тварин забезпечує оптимальні умови для подолання
вірусами міжвидового бар'єру.
• Соціально-економічні фактори – авіасполучення, що забезпечує швидке переміщення людей, тварин з одного куточка земної кулі в інший,
глобальні торговельні мережі, реалізація та вживання продуктів тваринництва. Ці фактори разом зі зростанням чисельності людської популяції й урбанізації є важливими причинами розповсюдження вірусів.
Загалом, реально значимою причиною виникнення емерджентних інфекцій є непередбачувані зміни взаємозв'язків і взаємовідносин у системах патоген – середовище.

Узагальнення

У зазначеному розділі віруси розглянуто з екологічного погляду. Віруси
є невидимими ключовими гравцями в екосистемах. У нормальних умовах
вплив вірусу на його природного хазяїна розглядають крізь призму коеволюційної адаптації. У процесі еволюції складаються оптимальні взаємозв'язки між вірусами і їхніми природними хазяями, що сприяють збереженню
видів і хазяїна, і вірусу. У деяких випадках, коли вірус долає міжвидовий
бар'єр, або знаходить альтернативний шлях передавання, або уражує щільну
популяцію генетично однорідних хазяїв, – наслідки взаємодії вірус – хазяїн
можуть бути катастрофічними. Людина своєю діяльністю у значній мірі
впливає на екологію вірусів.

Рекомендована література

Калініна О. С. Ветеринарна вірусологія / О. С. Калініна,
І. І. Панікар, В. Г. Скибіцький. – К., 2004.
Global climate anomalies and potential infectious disease risks:
2014–2015 / J.-P. Chretien, A. Anyamba, J. L. Small et al. // PLoS
Currents Outbreaks. – 2015. – Jan 26. – Ed. 1.
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283–90.

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте поняття екологічної ніші вірусів.
З'ясуйте, у чому полягає роль вірусів у біосфері.
Охарактеризуйте типи взаємодій вірус – хазяїн.
У чому полягає суть метагеномного аналізу. Проаналізуйте
поняття вірому.
Дайте визначення поняттю емерджентні віруси і проаналізуйте
причини появи нових вірусів.
З'ясуйте, як фактори довкілля впливають на розвиток вірусних
хвороб і розповсюдження вірусів.
Проаналізуйте роль людини в екології вірусів.
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Розділ 10
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
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Інтенсивне поширення багатьох інфекційних хвороб потребує вивчення закономірностей епідемічного процесу, що виникає і розповсюджується за певних умов
життя суспільства. Сучасні умови життя людини потребують чіткої орієнтації
фахівця на особливості перебігу епідемічного процесу, знання основних законів епідеміології і загальних напрямів боротьби та профілактики інфекційних хвороб.
Інтенсивність епідемічного процесу, своєчасність локалізації та ліквідації вогнищ
інфекційних захворювань у значній мірі залежать від організації профілактичної
та протиепідемічної роботи. Одними з основних завдань є зниження рівня інфекційної захворюваності шляхом проведення специфічної профілактики, розкриття
прихованих джерел інфекції, раннє виявлення епідемічних вогнищ та недопущення
розповсюдження інфекційних захворювань за межі вогнищ.

Епідеміологія – одна із галузей науки, що швидко розвивається, оскільки
постійно накопичуються фактичні дані. Нові теоретичні положення про закономірності епідемічного процесу, що формулюються на їхній основі,
сприяють розробці ефективних принципів і способів боротьби та профілактики інфекційних хвороб. Водночас сучасна епідеміологічна наука розширює свої межі, залучаючи до сфери своїх інтересів всебічне вивчення різних
проблем, що стосуються здоров'я населення. Розроблена вітчизняними вченими теорія епідеміології стала надійним методологічним фундаментом для
реалізації широкомасштабних та ефективних профілактичних і протиепідемічних заходів, успішно здійснених у боротьбі з інфекційними та паразитарними хворобами. Терміном "епідемія" (від грец. еpi – на, в + demos – народ) визначалося наростання або поява великої кількості захворювань, що
раніше не зустрічалися на зазначеній території. Упродовж століть масові
"повальні" хвороби, мори, епідемії, які супроводжували людство, забирали
величезну кількість життів. Розвиток мікробіології, вірусології, імунології
розширив можливості вивчення різних хвороб і сприяв удосконаленню заходів профілактики та боротьби з ними.
Предметною сферою епідеміології з моменту її формування була захворюваність у період епідемій. Уже на перших етапах розвитку епідеміології широко використовували так звані зіставлення часу і місця появи епідемій, а
також характер їхніх виявів. Гіппократ, узагальнивши дані про розвиток епідемій у різних місцях і в різний час, увів поняття епідемічної конституції
місць і років. На їхній основі були сформовані міазматична і контагіозна гіпотези, що пояснюють причини виникнення та механізми розвитку епідемій.
Поняття про епідемію сформувалося в давні часи на основі вивчення епідемічних спалахів інфекційних хвороб. Постійно зустрічаючись з інфекціями,
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людство збагачувалося досвідом щодо їхньої локалізації та ліквідації. Формувався також епідеміологічний метод дослідження.
Величезний внесок у пізнання внутрішніх процесів розвитку та згасання
епідемії вніс український радянський епідеміолог, розробник учення про механізм передавання інфекції та класифікацію інфекційних хвороб, організатор системи санітарно-епідеміологічних станцій в СРСР Л. Громашевський.
Його вчення про механізм передавання збудника, рушійні сили епідемічного
процесу, глибоке усвідомлення важливості взаємодії в ньому соціальних, біологічних та екологічних чинників дозволили вченому висловити прогностичну думку, що для кожної соціально-історичної формації властивий певний
епідемічний процес.
Інтенсивне поширення багатьох інфекційних хвороб у роки Першої світової війни і після неї поставило перед епідеміологами завдання дослідити закономірності виникнення епідемічного процесу і його розвитку за різних
умов життя населення. Уже тоді формувалося уявлення про рушійні сили
цього складного природного явища. Так, Д. Заболотний довів, що епідеміологія, або наука про епідемії, займається вивченням причин виникнення та розвитку епідемій, умов, що сприяють їхньому поширенню, й окреслив засоби
боротьби з ними, що ґрунтуються на даних науки і практики.
Перед епідеміологією стоїть важливе завдання – шляхом максимального
зниження інфекційної захворюваності, поступової ліквідації окремих хвороб,
звільнити людське суспільство від інфекційних хвороб.
Останнім часом досягнуто різкого зниження інфекційної захворюваності.
Деякі інфекційні хвороби (віспа тощо) повністю ліквідовані. Захворюваність
на поліомієліт у багатьох місцевостях зведено до поодиноких випадків.

Загальна характеристика епідемічного процесу

Існування будь-якого збудника інфекційної хвороби окремого біологічного
виду неможливе без постійної зміни індивідуального хазяїна. Ця зміна відбувається за допомогою особливого способу, який Л. Громашевський назвав механізмом передавання збудника інфекції. При цьому раніше заражений організм
хазяїна відіграє роль джерела збудника інфекції, а той, кому цей збудник був
переданий, – сприйнятливого до хвороби організму. Останній сам стає джерелом збудника інфекції, і цей процес повторюється безперервно, доки існують
сприйнятливі організми, доки є "пальне" для збудника.
Отже, збільшується кількість збудників, кількість хворих, поширюється
захворюваність. У цьому і вбачають сутність епідемічного процесу,
основною закономірністю якого є безперервність, що підтримує
життєздатність популяції збудників інфекційних хвороб.
Основні риси епідемічного процесу були вивчені Л. Громашевським, який
уклав їх у так звані закони епідеміології (основні ланки епідемічного
процесу): джерело збудника інфекції, механізм передачі збудника,
сприйнятливий організм (рис. 10.1).
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Рис. 10.1. Основні ланки епідемічного процесу

• Джерелом збудника інфекції є заражений (хворий, а іноді здоровий)
організм людини або тварини (при зоонозах), у якому зазначений
збудник внаслідок тривалої еволюції знайшов своє природне
середовище проживання, тобто у якому він живе, розмножується,
накопичується і з якого виділяється життєздатним. Залежно від
джерела інфекцій усі інфекційні захворювання поділяють на:
– антропонози (джерело збудника інфекції – заражений організм
людини);
– зоонози (джерело збудника інфекції – заражений організм тварини);
– зооанропонози.
Сучасні уявлення про сапронози, що спричинюються мікробами, які вільно живуть у природі, дозволяють доповнити цей закон положенням, що джерелом інфекції може бути довкілля (при сапронозах). Сапронози – джерелом
збудника інфекції для людини є об'єкт навколишнього середовища, що є місцем природного існування збудника, від якого відбувається зараження
сприйнятливого індивідуума. Таким джерелом є вода або ґрунт.
При антропонозах людина з особливо вираженими клінічними виявами
захворювання є джерелом з найінтенсивнішим виділенням збудника в навколишнє середовище. Певне епідеміологічне значення має важкість захворювання. З одного боку, за важкого перебігу хвороби відзначається масивніше
виділення збудника.
• Локалізація збудника інфекції в організмі та механізми його
передавання є взаємообумовленими явищами. Закономірно змінюючи
один одного, вони утворюють безперервний ланцюг, який забезпечує
існування виду збудника у природі, а разом з тим безперервність
епідемічного процесу за будь-яких інфекційних хворобах.
• Специфічна локалізація збудника інфекційних хвороб в організмі,
відповідний їй механізм передавання й обумовлена ними сума
основних біологічних рис збудника є комплексною об'єктивною
ознакою, що може бути покладена в основу раціональної класифікації
інфекційних хвороб людини.
Критеріями класифікації інфекційних хвороб за Л. Громашевським є переважна локалізація збудника в організмі, шляхи передавання та способи його
виділення в зовнішнє середовище. За цими ознаками інфекції хвороби поділяють на чотири групи (табл. 10.1):
197

Таблиця 10.1
Класифікація інфекційних хвороб за Л. В. Громашевським
Механізм передавання
Фекально-оральний
Крапельний (пиловий)
Трансмісивний
Контактний
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Первинна локалізація збудника
Травний канал
Дихальні шляхи
Кров
Зовнішні покриви
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Група інфекцій
Кишкові
Дихальних шляхів
Кров'яні
Зовнішніх покривів

• Інфекції дихальних шляхів (аерозольний механізм передавання,
зараження через дихальні шляхи).
• Кишкові інфекції (фекально-оральний механізм, зараження через рот).
• Кров'яні інфекції – трансмісивні (передавання збудника за допомогою
переносників-членистоногих). Останнім часом виокремлюють кров'яні
інфекції з нетрансмісивним механізмом передавання (парентеральне
зараження при ін'єкціях, переливаннях крові, плазми).
• Інфекції зовнішніх покривів (контактний механізм передавання,
зараження через шкіру та слизові оболонки).
Поділ інфекцій за класифікацією Л. Громашевського майже ідеально підходить до антропонозів, але втрачає свою чіткість з погляду принципу, покладеного в її основу щодо зоонозів та сапронозів. Для зоонозів зазвичай характерні кілька типів механізмів передачі, причому головний із них виокремити
складно. Те саме стосується і деяких антропонозів, наприклад вірусних гепатитів. Якщо дотримуватися класифікації, то гепатити А та Е слід розглядати в
розділі кишкових інфекцій, гепатити В, С та D – у розділі кров'яні інфекції.
Локалізація збудників зоонозів може бути множинною.
Нині для зоонозів запропоновані свої еколого-епідеміологічні класифікації. Найбільшого практичного значення для лікарів-клініцистів (особливо для
відбору епідеміологічного анамнезу) отримала класифікація з поділом хвороб
на хвороби свійських та хвороби диких тварин (природно-вогнищеві).
У класифікації також відсутні посилання на наявність у деяких збудників
антропонозів та зоонозів поряд із горизонтальними механізмами передавання
вертикального механізму (від матері до плоду). Цей механізм був віднесений
до трансмісивних без специфічного переносника.
Отже, класифікація Л. Громашевського вже не вміщує всіх нових
досягнень епідеміології.
При кишкових інфекціях збудники перебувають у травному каналі,
найчастіше в кишечнику, й із фекаліями виводяться назовні. Якщо
інфекційна хвороба набуває генералізованої форми і збудник циркулює із
кров'ю, то можуть з'являтися додаткові шляхи виведення його через нирки,
легені, молочні залози тощо. Потрапивши в довкілля, збудники забруднюють
ґрунт, воду, інші об'єкти. Зараження здорової людини може відбутися лише із
занесенням збудника в рот із їжею, водою або брудними руками, тобто
внаслідок реалізації фекально-орального механізму передавання.
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Для цієї групи інфекцій характерна літня або літньо-осіння сезонність,
оскільки саме в теплу пору важче вберегти їжу від проникнення патогенних
агентів. До кишкових інфекцій із підгрупи антропонозів належать гепатити А
та Е, поліомієліт. В Україні для гепатиту А характерна осінньо-зимова
сезонність, пік якої припадає на жовтень – листопад, коли реєструють
найвищі показники захворюваності.
При інфекціях дихальних шляхів збудники перебувають на слизових оболонках носоглотки, гортані, трахеї, бронхів, звідки при кашлі, розмові,
чханні із крапельками слизу та харкотинням виділяються у повітря і довкілля (крапельний механізм передавання). Зараження відбувається при потраплянні цих крапельок (або пилу, що утворився при їхньому підсиханні) у дихальні шляхи сприйнятливої людини. Деякі збудники швидко гинуть у довкіллі, тому зараження можливе за дуже близького спілкування із хворим
(кір). Інші, навпаки, дуже стійкі і з пилом можуть переноситися на значні
відстані (Коксакі В3). Групу інфекцій дихальних шляхів утворюють грип,
аденовірусна хвороба, червона висипка, вітрянка, епідемічний паротит тощо. Усі вони належать до антропонозів.
При кров'яних інфекціях збудники перебувають у кровоносній і лімфатичній системах, звідки лише за допомогою кровосисних членистоногих (кліщі,
комарі, мокреці, москіти) можуть досягти сприйнятливого організму іншої
людини (трансмісивний механізм передавання). Важливим є те, що збудники
здатні розмножуватись у слинних залозах або кишечнику комах і під час наступного ссання крові потрапляють у кровоносне русло сприйнятливої людини. Низка кров'яних інфекцій (кліщовий і комариний енцефаліти) належать
до природно-вогнищевих.
Підвищення захворюваності при цих хворобах припадає на теплу пору року, що збігається з активністю їхніх переносників. До кров'яних інфекцій із
підгрупи зоонозів належать кліщовий енцефаліт, геморагічна гарячка тощо.
Найефективнішим способом боротьби із цими інфекціями є дезінсекція (знищення комах-переносників). У тих випадках, коли джерелом збудника є гризуни, приклад геморагічна гарячка, проводять дератизаційні заходи.
При інфекціях зовнішніх покривів збудники завдяки прямому контакту із
джерелом або за допомогою об'єктів довкілля (непрямий контакт) потрапляють на шкіру чи слизову оболонку сприйнятливої людини. При прямому
контакті людина чи тварина, що є джерелом збудника, ураженою ділянкою
тіла торкається сприйнятливого організму. Таке передавання можливе при
укусі твариною (сказ), статевих контактах (ВІЛ-інфекція). Факторами передавання при непрямому контакті служать побутові інструменти (гребінець,
бритва) й інші об'єкти, забруднені кров'ю, слизом. Ранові інфекції пов'язані
із травмами, за яких пошкоджується шкіра. Деякі інфекції (гепатити В і С)
передаються під час медичних маніпуляцій (діагностичних і лікувальних),
що супроводжуються ушкодженням шкіри та слизових оболонок (оперативні втручання, ін'єкції ліків, зондування тощо). Це так званий парентеральний шлях передавання збудника.
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Епідемічний процес виникає і підтримується тільки за умов спільних дій
таких трьох первинних рушійних сил (чинників, агентів): існування джерела
збудника інфекції, здійснення механізму передавання, сприйнятливість популяції до зазначеної хвороби. При вилученні хоч одного зі згаданих чинників
епідемічний процес припиняється. На цьому законі базуються заходи профілактики всіх інфекційних хвороб.
Природні та соціальні явища зумовлюють кількісні та якісні зміни
епідемічного процесу, сили (джерело збудника, механізм передачі, сприйнятливість населення), а тому вони є вторинними, або опосередкованими,
силами епідемічного процесу.
Епідеміологія будь-якої інфекційної хвороби може змінюватись, якщо в
соціальному житті суспільства виникають зрушення, які спроможні мати
стимулюючий або пригнічувальний вплив на первинні рушійні сили епідемічного процесу, для чого зовсім не потрібні будь-які зміни в біологічній основі
відповідної хвороби.
Суть епідемічного процесу полягає у визначеннях:
• Епідемічний процес (за Л. Громашевським) – низка пов'язаних
зараженням та випливаючих один з одного інфекційних станів людей
(хворий чи носій).
• Епідемічний процес – процес взаємодії збудника-паразита й організму
людини на популяційному рівні, які виявляються за певних соціальних
і природних умов поодинокими і (або) множинними захворюваннями
інфекції, а також безсимптомними формами інфекції (рис. 10.2).

Рис. 10.2. Епідемічний процес при антропонозах

Суть епідемічного, епізоотичного й епіфітотичного процесу полягає у
взаємодії збудника-паразита та макроорганізму на популяційному рівні.
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При зоонозах (рис. 10.3) й особливо при сапронозах (рис. 10.4) людина зазвичай не є джерелом інфекції, і представляє суму розрізнених захворювань,
що виникають незалежно один від одного. У цих випадках, коли відбувається
групове зараження людей від загальних джерел інфекції (тварин, субстратів
зовнішнього середовища), то епідемічний процес має не ланцюговий, як при
антропонозах, а "віялоподібний" характер. Якщо при цьому окремі зараження
(групи заражень) від одного джерела можуть бути розділені значними проміжками часу, охоплюючи тривалі міжепідемічні періоди, то епідемічний процес в тій чи іншій мірі є дискретним.
Ящур, сказ

Біологічний глухий
кут

Рис. 10.3. Епідемічний процес при зоонозах

Рис. 10.4. Епідемічний процес при сапронозах
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Епідемічними ознаками, що характеризують специфічність популяції збудника, є патогенність, контагіозність та імуногенність. Патогенність (pathos –
страждання, genes – той, що народжує) – видова властивість збудника, що
характеризує його здатність викликати в деяких особин специфічного, а іноді й неспецифічного хазяїна, порушення нормальних фізіологічних процесів
(хворобу). Контагіозність (трансмісивність, інфекційність) – здатність збудника до розповсюдження ланцюговою чи віялоподібною передачею з одного
організму хазяїна до іншого. Імуногенність – здатність збудника викликати
в організмі хазяїна ті чи інші форми імунітету.
Властивістю, що відображає відношення хазяїна до паразита, є його здатність відповідати фізичними реакціями на патогенні, контагіозні й імуногенні властивості збудника-паразита. Епідемічними ознаками, що характеризують специфічність популяції хазяїна, є: сприйнятливість організму до
збудника, заразливість та формування імунітету. Сприйнятливість організму до збудника – це відповідь організму на патогенність збудника. Заразливість – властивість, якою організм відповідає на контагіозність. Формування імунітету – епідемічна ознака популяції хазяїна, за допомогою якої
він відповідає на імуногенність.
Другою екологічною ознакою у класифікації інфекційних хвороб за
Л. Громашевським є основна локалізація збудника в організмі специфічного
хазяїна та відповідні їй механізми передавання (другорядні середовища проживання чи головні середовища другого порядку).
Збудників антропонозів поділяють на такі групи:
1 група. Збудники з кишковою локалізацією та фекально-оральним механізмом передавання.
2 група. Збудники з локалізацією в дихальних шляхах та аерозольним механізмом передавання.
3 група. Збудники із кров'яною локалізацією та трансмісивним механізмом
передавання (а не парентеральним!).
4 група. Збудники з локалізацією на шкірних покривах та зовнішніх слизових оболонках і контактним механізмом передавання.
Збудників зоонозів поділяють на три групи:
1 група. Збудники з облігатно-кров'яною локалізацією та облігатно-трансмісивним механізмом передавання.
2 група. Збудники із факультативно-кров'яною локалізацією та факультативно-трансмісивним механізмом передавання.
3 група. Збудники з некров'яною локалізацією (локалізацією на шкірних
покривах) та комбінованим механізмом передавання.
Окрім зазначених природних механізмів передавання вірусних інфекцій,
останнім часом виокремлюють так званий штучний (артифікаційний) механізм
передавання, обумовлений проникненням збудника у сприйнятливий організм у
процесі різних парентеральних втручань (при цьому шлях передавання парентеральний). Типовим прикладом інфекцій з артифікаційним парентеральним механізмом передавання є ВІЛ-інфекція, гепатит С, гепатит В та ін. (табл. 10.2).
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Таблиця 10.2
Типи механізму передавання збудників
Основний фактор передавання

Природні
Горизонтальні
Вода і їжа (кінцеві)
Кишечник
Ґрунт, вода, мухи, руки та предмети
загального вжитку (первинні та проміжні)
Слизова
Повітря (краплини слизу, пил)
дихальних шляхів
Кровосисні членистоногі
Кров
Шкірні покриви та Безпосередній контакт, предмети
зовнішні слизові
загального вжитку та руки
Вертикальні
Кров матері
Через плаценту від матері до плоду
Штучні (артифікаційні)
Голки й інший медичний інструмент,
Кров
інструмент салонів краси тощо,
інфікована кров та ін.
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Механізм
передавання

Аерозольний

Трансмісивний
Контактний

Трансплацентарний
Парентеральний

Зооантропонози поділяють на дві категорії:
• ті, які забезпечують природне передавання у світі тварин, що сприяє
підтриманню безперервності епізоотичного процесу і які спрямовані на
збереження паразита у природі (фекально-оральний, трансмісивний та
вертикальний, рідше контактний);
• ті, що використовують один або кілька механізмів передавання,
властивих людині, за допомогою яких збудник хвороби тварин
проникає у сприйнятливий людський організм, викликаючи його зараження та загибель (фекально-оральний, трансмісивний, контактний). Ці
захворювання називають "тупіковими" з погляду збереження збудника
як виду (сказ, ящур, кліщовий енцефаліт).
Отже, механізм передавання – це еволюційно вироблений процес
переміщення його від хворого чи носія до сприйнятливого організму.
Механізм передавання – багатоетапний процес, який характеризується послідовним чергуванням трьох фаз: 1) виведення збудника з організму джерела в зовнішнє середовище, 2) перебування збудника в зовнішньому середовищі, 3) занесення збудника в організм нового біологічного хазяїна.
Види механізмів передавання:
• аспіраційний (реалізується повітряно-крапельним і повітряно-пиловим
шляхами);
• фекально-оральний (реалізується водним, харчовим і контактнопобутовим шляхами);
• трасмісивний (за участі переносників);
• контактний (реалізується статевим і контактно-побутовим шляхами);
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• парентеральний (при проникненні збудника через шкірні покриви з
порушеною цілісністю, за використання контамінованого медичного
інструментарію, уживання ін'єкційних наркотиків);
• вертикальний (інфікування дитини від матері перинатально або
інтранатально), вертикальний механізм (гермінативний, внутрішньоутробний, трансплацентарний) здійснює передавання збудника інфекції
від матері до плоду впродовж усього періоду від зачаття до пологів.
Шляхи передавання – конкретні елементи зовнішнього середовища або
їхнє поєднання, що забезпечують перенесення збудника з одного організму в
інший у конкретних умовах епідемічної обстановки.
Збудник, що виділився з організму, потрапляє на різні об'єкти навколишнього середовища або в організм кровосисного переносника. З огляду на це
елементи навколишнього середовища, що забезпечують перехід з одного організму в інший, прийнято називати фактором передавання. Такими факторами є: повітря, живі переносники, вода, харчові продукти, ґрунт, побутові
предмети та предмети виробничої обстановки (предмети вжитку). А сукупність цих факторів, що забезпечують поширення відповідної хвороби, називають шляхом передавання інфекції. Розглядають кілька шляхів:
• контактно-побутовий шлях передавання можливий для стійких у зовнішньому середовищі збудників. Характерними рисами епідемій із контактно-побутовим шляхом є повільні і прогресивні, що збільшують наростання захворювання. Епідемії можуть продовжуватися тривалий час
і бути досить інтенсивними (кір, червона висипка, вітряна віспа);
• повітряно-краплинний і повітряно-пиловий шляхи передавання характерні для повітряно-крапельних інфекцій, за яких збудник локалізується на запалених слизових дихальних шляхах. При кашлі та чханні в навколишнє середовище виділяються крапельки слизу, що містять значну
кількість вірусів. Для епідемії з повітряно-крапельним шляхом характерні швидкий підйом і спад захворюваності (адено-, корона-, риновіруси, парагрип, грип). При повітряно-пиловому механізмі передавання
великі краплі слизу, висихаючи, змішуються з пилом. З інфекційним
пилом можуть поширюватися і зоонози, наприклад геморагічна гарячка
з печінковим синдромом;
• водний шлях характерний для кишкових інфекцій. Люди заражаються
при вживанні інфікованої води, при купанні, виконанні різних робіт у
воді. Для водних епідемій характерний вибуховий підйом захворюваності, інтенсивність яких залежить від масштабів джерела. Після припинення користування зараженою водою епідемія стрімко "обривається". Підйом одночасного зараження інфекцією може розтягуватися на
кілька днів за рахунок різної тривалості інкубаційного періоду. Слідом
за спадом хвилі може виникати "хвіст" за рахунок виникаючих контактних заражень (гепатит А, аденовіруси);
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• харчовий шлях – розповсюдження кишкових інфекцій. Харчова епідемія виникає внаслідок використання харчового продукту. Найчастіше
такий механізм передавання реалізується при зоонозах. Захворюваність
має вибухонебезпечний характер;
• трансмісивний шлях передавання інфекції – поширення інфекції через
членистоногих. Розрізняють механічні (неспецифічні) і біологічні (специфічні) переносники інфекцій.
Поняття механізми передавання та фактори передавання – узагальнені, абстрактні поняття, а шляхи передавання – це конкретні поняття для конкретних умов епідемічної обстановки.

Протиепідемічні заходи

Протиепідемічні заходи (боротьба з інфекційними хворобами) – це комплекс заходів, які здійснюються в епідеміологічному осередку з метою його
ліквідації і запобігання появи нових вогнищ. Організатором протиепідемічних
заходів в осередку є епідеміолог. Він проводить епідеміологічне обстеження,
формує епідеміологічний діагноз, координує зусилля всіх залучених до проведення протиепідемічних заходів фахівців, оцінює ефективність і якість проведених заходів і несе відповідальність за ліквідацію епідеміологічного вогнища.
Профілактичні та протиепідемічні заходи досягнуть ефекту, якщо вони
вилучать хоча б одну з ланок епідемічного процесу – джерело збудника, механізм передавання або створять у населення несприйнятливість до збудника
інфекції. З огляду на це вирішальним у досяганні зазначеної мети є виявлення
саме тієї ланки, на яку найбільш ефективно та раціонально можна вплинути з
метою припинення епідемічного процесу.
Заходи, спрямовані на джерело збудника:
1. Ізоляція хворого. Протиепідемічна ефективність ізоляції джерела
збудника буває високою тоді, коли вона здійснюється якомога раніше.
Проте в деяких випадках, особливо при інфекціях із крапельним
механізмом передавання, збудник починає виділятися в навколишнє
середовище в останні дні інкубації, ще до виникнення клінічних
симптомів, і провести своєчасну ізоляцію буває важко. Так, при корі
заражена людина починає виділяти збудника в останній день інкубації.
Діагноз можна поставити практично на другий-третій день висипання,
коли виділення збудника різко зменшується.
2. Ізоляція усіх осіб, які спілкувалися із хворим. У багатьох випадках поряд
із маніфестними формами можуть бути присутні абортивні й інапарантні
форми. Крім того, за умов загальної госпіталізації можуть залишитися
здорові носії інфекції, що можуть підтримувати циркуляцію збудника.
3. Ізоляція не потрібна при деяких кров'яних інфекціях та при деяких
трансмісивних інфекціях (кліщовий енцефаліт, кемеровська гарячка).
У зазначеному випадку ізоляцію проводять не за епідеміологічними, а
за клінічними показниками.
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4. При зоонозах: знищення гризунів, знищення або лікування та ізоляція
домашніх тварин, регулювання чисельності деяких видів диких тварин.
Наприклад, знищення зайців при кримській геморагічній гарячці;
знищення лисиць, єнотоподібних собак, вовків, куниць, білок та інших
тварин. При сказі необхідна вакцинація диких тварин, наприклад
застосування антирабічних вакцин.
Таким чином, при кожній інфекції тривалість карантину і визначення осіб,
що підлягають карантинізації, регламентується офіційними документами МОЗ.
Заходи, спрямовані на розрив ланцюга механізму передавання
збудника:
• Крапельний механізм передавання. Для ентеровірусів (фекальнооральний механізм передавання) у перші дні захворювання була
показана можливість передавання крапельним шляхом.
Передавання збудника відбувається:
– при прямому спілкуванні із джерелом збудника (великокрапельна фаза)
– збудник виділяється і досягає сприйнятливого організму при експіраторних
актах, місце фіксації збудника – слизові оболонки верхніх дихальних шляхів
(грип, парагрип, аденовіруси);
– при тривалому перебуванні джерела збудника в закритому приміщенні
(аерогенний механізм передавання) – монодисперсний аерозоль проникає в
нижні відділи – легені і накопичується там (первинні пневмонії).
У закритих приміщеннях в умовах нерухомості повітря, патоген, що виділяється хворим, постійно збільшує свою концентрацію в повітрі, що й сприяє
прямому передаванню його від джерела до реципієнта. При провітрюванні
закритих приміщень, а також у відкритій атмосфері, повітряні потоки сильні і
турбулентні, що приводить до швидкого розсіювання аерозолю, зменшення
концентрації патогена, відповідно, зменшення ризику зараження:
– для розриву крапельного механізму передавання (великокрапельна фаза)
можна використовувати марлеві респіратори,
– для перешкоджання прямого потоку аерозолю від джерела до реципієнта
використовують настільні вентилятори або встановлюють екрани зі скла.
• Фекально-оральний механізм передавання. Велике значення при
реалізації зазначеного механізму має стан об'єктів природного середовища і такі соціальні чинники як:
– водопостачання,
– благоустрій закладів громадського харчування,
– забезпечення населення якісними продуктами харчування,
– санітарно-гігієнічна культура населення.
 Кров'яні інфекції. Велике значення має знищення та уникнення укусів
переносників – вошей, кліщів, комарів – як найбільш ефективний
механізм – розрив механізму передавання.
 Інфекції зовнішніх покривів. Заходи, спрямовані на створення специфічної несприйнятливості населення.
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Багаторічний досвід широкого використання вакцинації засвідчує, що активна імунізація є хоча й не єдиним, але надзвичайно важливим засобом,
який забезпечує епідемічне благополуччя при багатьох інфекційних хворобах. Специфічна профілактика як засіб боротьби з інфекціями є однією з найважливіших ланок профілактичного напряму служби охорони здоров'я.
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Узагальнення

Епідеміологія має велике значення в сучасний період бурхливого розвитку суспільства, коли через геополітичну ситуацію, соціально-економічні
зміни, збільшення міграційних процесів, що відбуваються останнім часом у
світі, інфекційні хвороби розширюють ареал і рівень свого розповсюдження. Матеріал розкриває науково обґрунтовані принципи проведення заходів
боротьби з інфекційними хворобами, які сформувалися на теренах вітчизняної епідеміології.
Теоретичне підґрунтя надає змогу науково обґрунтувати принципи боротьби з інфекційними хворобами. Володіння законами загальної епідеміології
необхідне для успішного використання специфічних епідеміологічних принципів побудови заходів боротьби із заразними хворобами, які допоможуть
підвищити ефективність практичної протиепідемічної діяльності.
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Розкрийте епідеміологічні особливості групи кишкових
інфекцій.
З'ясуйте епідеміологічні особливості групи інфекцій дихальних шляхів.
Проаналізуйте епідеміологічні особливості групи кров'яних
інфекцій.
Охарактеризуйте епідеміологічні особливості групи інфекцій
зовнішніх покривів.
Назвіть категорії носіїв збудників інфекційних хвороб. Проаналізуйте заходи щодо знезараження хворих та носіїв як джерел
збудників інфекційних хвороб.
Охарактеризуйте основні принципи планування протиепідемічних та профілактичних заходів у зонах надзвичайних ситуацій.
Розкрийте принципи захисту населення за надзвичайних ситуацій. Проаналізуйте режимно-обмежувальні заходи при обсервації та карантині. Охарактеризуйте колективні й індивідуальні засоби захисту населення.
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Розділ 11
ОСНОВИ ВІРУСНОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗУ
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Віруси є інструментом дослідження біології раку, що триває вже понад 50 років.
Онкогенні віруси зробили фундаментальний внесок у двох напрямах вивчення канцерогенезу. Перший напрям – РНК-геномні онкогенні віруси (ретровіруси), були тим
робочим інструментом, за допомогою якого стало можливим відкриття та розшифрування загальнобіологічних механізмів контролю за клітинною проліферацією та
диференціацією; другий напрям – ДНК-геномні віруси, використовували для розпізнавання та відкриття "таємниці" появи онкологічних захворювань людей.

Взаємовідносини між онкогенними вірусами та представниками тваринного світу складні та різноманітні. Одна з важливих відмінностей онкогенного
від інфекційного вірусу полягає в тому, що генетичний матеріал онкогенного
вірусу зазвичай інтегрується в геном клітини, порушуючи її нормальну життєдіяльність та перетворюючи її врешті-решт на злоякісну. При цьому інфікована клітина не гине, а посилено розмножується, відтак додаткового втручання вірусу вже не потрібно. Інфекційний же вірус, потрапляючи у клітину,
переключає метаболізм клітини на формування нових нащадків, що дуже рідко трапляється з онкогенними вірусами. У цьому випадку процес закінчується дозріванням вірусної генерації та загибеллю клітини.
Другою важливою відмінністю онкогенних вірусів від інфекційних є те,
що в геномі більшості РНК-вмісних та деяких ДНК-онкогенних вірусів були
знайдені гени, названі онкогенами, які кодують білки, що відповідають за
перетворення нормальної клітини в пухлинну, причому розвиток пухлини
відбувається дуже швидко (прикладом можуть бути саркоматозні віруси
птахів та інших тварин). У тварини, інфікованої вірусом без онкогена
(лейкозні віруси гризунів), латентний період виникнення новоутворення
може займати більшу частину їхнього життя. Це відбувається тому, що
злоякісна трансформація клітини настає лише в тому разі, коли вірусний
геном інтегрується в безпосередній близькості до гена або групи генів, що
відповідають за регуляцію росту та диференціацію клітин, порушуючи
нормальну функцію цих генів.
Слід відрізняти пухлини, індуковані вірусами, від пухлин, у яких вірус
присутній як "пасажир". У пухлин вірусного походження зараження клітин
передує появі пухлини, а вірусні маркери в організмі виникають ще до формування пухлини, тим часом як у пухлинах невірусного походження клітини
можуть бути заражені вірусом уже після її виникнення. Пухлина вірусного
походження виникає з єдиної інфікованої вірусом клітини, а для самої пухлини характерна моноклональність та інтеграція вірусу в одні й ті ж сайти геному пухлинної клітини. Виявлена також кореляція між високою захворюва209
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ністю певним типом раку та високою інфікованістю населення певним типом
вірусу. Для індукованих вірусом пухлин характерне зниження захворюваності певним типом раку після вакцинації проти відповідного вірусу чи/або проведення інших профілактичних заходів. Природна інфікованість людської
популяції вірусами вирізняє їх від інших факторів ризику розвитку раку, а
саме: віруси встановлюють тривалу персистентну інфекцію в організмі, вони
є зазвичай неповними канцерогенами, у відомих пухлинах людей віруси відіграють різну роль у процесах трансформації. Багато часу має пройти від первинної інфекції до появи пухлини й у багатьох інфікованих онкогенним вірусом людей рак не розвивається, хоча індивідуальний імунокомпроміс збільшує ризик вірус-асоційованого раку.
Клітинна трансформація – стійка зміна поведінки клітин. Рак – це сукупна назва хвороб (200 самостійних нозологічних груп), які характеризуються
спільною ознакою, а саме неконтрольованим збільшенням мітотично активних клітин. Існує шість ключових ознак раку, що формуються під час багатоетапного пухлинного процесу. Ці ознаки лежать в основі розуміння розвитку
зазначеного захворювання та передбачають: підтримку проліферативного
сигналінгу, уникнення супресії (пригнічення) клітинного росту, опір клітинній смерті, необмежений поділ ("клітинне безсмертя"), індукування ангіогенезу (проростання нових судин), активацію інвазії (проникнення в оточуючі
тканини) та метастазування (рис. 11.1).
Відсутність
реплікативної старості
("іморталізація")

Нечутливість до
ріст-супресуючих
сигналів

Послаблення
індукції апоптозу

Самодостатність
у проліферативних
сигналах

Зміна
цитоскелету / локомоції
(інвазія/метастази)

Генетична
нестабільність

Стимуляця
ангіогенезу

Блок клітитинної
диференціації

Рис. 11.1. Ознаки трансформованої клітини

Особливою характеристикою трансформованих клітин є здатність не відповідати на сигнали або умови, які контролюють ріст, реплікацію ДНК, поділ.
На моделі раку шкіри мишей запропоновано теорію багатостадійного канцерогенезу, згідно з якою виникнення пухлини відбувається внаслідок послі-
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довних подій. Згодом ця теорія отримала підтвердження і для інших типів
пухлин. Виділяють три основні стадії канцерогенезу:
• ініціація,
• промоція,
• прогресія.
Ініціація відбувається за дії канцерогену або спонтанних генетичних змін
у клітині, що надалі призводять до утворення пухлини. Ініціація необернена,
на цій стадії відбуваються зміни в послідовності ДНК. Наявність у клітині
інших мутацій, наприклад порушення в системі репарації, посилює ефективність ініціації. Ініційовані клітини легко відрізнити від нормальних за прискореним ростом. Вони зазвичай не експресують специфічні маркери. Для них
характерна знижена чутливість до антипроліферативної дії ксенобіотиків та
токсинів, підвищена чутливість до мітогенів або сигналів репарації.
Промоція – період суттєвих змін метаболізму й активності генів, які
сприяють трансформації. Ця стадія обернена: за усунення "промотора" можлива регресія. Промоторну дію мають речовини, що змінюють характер
експресії генів та індукують проліферацію.
Стадія промоції супроводжується морфологічними змінами: значне посилення росту призводить до відокремлення гіперпластичних вузликів, клітини
яких характеризуються деконденсацією хроматину, руйнуванням міжклітинних контактів і відокремленням клітин одна від одної.
Прогресія – процес поступового набуття пухлиною автономного й агресивного характеру росту. Ця стадія необернена, оскільки для неї характерна
нестабільність геному, що спричиняє хромосомні аберації. У клітинах селективно відбираються та накопичуються зміни, які призводять до прискореної
проліферації, появі інвазивності, а на останній стадії – до метастазування.
У клітині відбуваються мутації. Ампліфікація клітин із такими мутаціями та
подальші зміни призводять до трансформації.
І на стадії ініціації, і на стадії промоції віруси можуть відігравати важливу роль.

Основні положення теорії вірусного канцерогенезу

Добре відомо, що приблизно 15–20 % новоутворень людини мають вірусне походження. Найчастіше трапляються такі вірусіндуковані пухлини, як
рак печінки, рак шийки матки, рак носоглотки, лімфома Беркітта, лімфома
Ходжкіна тощо. Нині експертами Міжнародної агенції з вивчення раку розглядаються як онкогенні для людини такі віруси (табл. 11.1).
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Таблиця 11.1
Вірус-індуковані пухлини людини

тр

Захворювання
Рак печінки (гепатоцелюлярна карцинома)
Етіологічні агенти раку шийки матки та
деяких пухлин ано-генітальної сфери
Лімфома Беркітта, рак носоглотки, ціла низка
злоякісних новоутворень
Саркома Капоші, первинна випітна лімфома,
хвороба Кастельмана
Т-клітинний лейкоз дорослих, тропічний
спастичний парапарез та аутоімунні захворювання
Створює умови (імунодефіцит) для
виникнення пухлин
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Віруси
Віруси гепатиту В та С (HBV/ HCV)
Папіломавіруси людини (Human
papillomavirus, HPV) типи 16 і 18
Вірус Епштейна – Барр
(Epstein – Вarr virus, EBV)
Герпесвірус людини 8-го типу
(Human herpesvirus type 8, HHV-8),
Вірус Т-клітинного лейкозу людини (Human T-cell leukemia virus,
HTLV-1)
Вірус імунодефіциту людини
(Human immunodeficiency virus, HIV)

Основні принципи вірусного канцерогенезу були сформульовані ще в
1945 р. радянським ученим Л. Зільбером і доповнені результатами сучасних
досліджень. Л. Зільбер вважав, що "вірус тільки починає хворобу, він перетворює клітину в пухлинну, а далі пухлина росте вже без його участі. Трагедія вчених, які шукали віруси в пухлинах, у тому, що пошук здійснювали тоді, коли вірусів у пухлинах уже не було".
Більшість постулатів були отримані на тваринних модельних системах,
але саме вони дали поштовх до вивчення та встановлення механізмів розвитку пухлин у людей.
1. Віруси можуть спричиняти пухлини у тварин та людей.
2. Онкогенні віруси частіше встановлюють персистентну інфекцію у природних хазяїв.
3. Фактори макроорганізму є важливими детермінантами вірус-індукованого
канцерогенезу.
4. Віруси рідко бувають повністю канцерогенними.
5. Між первинною вірусною інфекцією та появою пухлини проходить тривалий латентний період.
6. Різні штами вірусів мають різний онкогенний потенціал.
7. Віруси можуть бути як прямими, так й опосередкованими канцерогенними агентами.
8. Онкогенні віруси модулюють контроль росту клітин.
9. Один вірус може асоціюватися з понад одним типом пухлин.
10. Вірусні маркери часто наявні у клітинах пухлин.
11. Механізми вірусного канцерогенезу вивчають на тваринних моделях.
Існують два принципово різні механізми взаємодії онкогенного вірусу із
клітиною:
• вірус чи вірусний геном здійснює запуск трансформації, але не бере
участі в його підтриманні;
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• для виникнення та підтримання трансформованого стану клітини необхідна постійна присутність вірусного геному. Це може відбуватися так:
а) вірусний геном інтегрується у клітинний геном і займає таке положення, за якого порушується контроль клітинного поділу, функціонування вірусного геному при цьому не обов'язкове; б) продукти функціонування вірусного геному безпосередньо відповідають за виникнення
та підтримання трансформованого стану клітини.
Ефективність вірусіндукованої трансформації залежить від таких основних чинників:
• множинності інфекції;
• генетичних особливостей вірусу, оскільки різні штами вірусу мають різну трансформаційну активність;
• фізіологічного стану клітини, оскільки встановлено, що сублетальне випромінення чи вплив інших мутагенів підвищує частоту трансформації;
• генотипу клітини.
Слід наголосити, що зміни у клітинах відбуваються в суворій послідовності. Віруси мають дві групи ранніх генів, що відповідають за різні етапи трансформації. Тільки кооперативні дії цих генів призводять до становлення повної трансформації.

Механізми ретровірусного канцерогенезу

Відтоді як індукцію сарком у курчат фільтруючим агентом було описано
П. Раусом у 1911 р. (рис. 11.2), ретровіруси інтенсивно досліджуються як моделі або учасники різноманітних біологічних процесів, серед яких утворення
злоякісних пухлин, ембріональний розвиток, соматичні мутації, еволюція.

Пухлина

ізоляція клітин бактеріальний фільтр введення курчатам пухлина

Рис. 11.2. Пейтон Раус відкрив агент саркоми у курчат

Онкогенні РНК-геномні віруси належать до двох родин: Retroviridae та
Flaviviridae (рід Hepacivirus, HCV).
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До родини Retroviridae входять шість родів (рис. 11.3): (А) Alpharetrovirus
(Avian leukosis virus – ALV); (B) Betaretrovirus (Mause mammary tumor virus
– MMTV); (C) Gammaretrovirus (Murine leukemia virus – MLV);
(D) Deltaretrovirus (Bovine leukemia virus – BLV); (E) Epsilonretrovirus
(Walleye dermal sаrcoma virus – WDSV); (F) Lentivirus (HIV-1, -2).

А

B

C

D

E

F

Рис. 11.3. Морфологія ретровірусів

Відмінною рисою життєвого циклу ретровірусів є те, що після проникнення вірусу у клітину відбувається процес зворотної транскрипції, відкритий у
1970 р. двома лауреатами Нобелівської премії, американськими вченими Говардом Теміном та Девідом Балтімором. На матриці ол(+)РНК формується
дволанцюгова ДНК, за допомогою вірусної інтегрази ініціюється проникнення провірусної ДНК в ядро та вбудовування її в геном клітини (рис. 11.4).
Молекули провірусної ДНК мають на кінцях довгі термінуючі повтори
(LTR), що складаються з послідовностей, регулюючих експресію генів при
реплікації: gag кодує внутрішні структурні білки, pol – полімеразний комплекс (зворотну транскриптазу, інтегразу та РНК-азу L), env – глікопротеїни
вірусної оболонки. Регуляторні послідовності мають сигнали ініціації та термінації транскрипції.
LTR

Gag

Pol

некодуючі
послідовності

капсидні білки

ферменти

Env

білки оболонки

LTR

некодуючі
послідовності

Рис. 11.4. Схема послідовності генів у провірусній ДНК
недефектного ретровірусу
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У цитоплазмі клітини РНК формує вірусний капсид. Брунькуючись від клітини, вірус захоплює частину клітинної мембрани та формує власну оболонку.
Крім того, ретровіруси мають унікальну екологічну характеристику, що
дозволяє їм існувати в геномі клітини хазяїна у формі ДНК-провіруса та розповсюджуватися вертикально не інфекційним, а генетичним шляхом, подібну
звичайним клітинним генам (ендогенні віруси належать до великого класу
мобільних елементів геному – до ретроелементів). Такі віруси, можливо, беруть участь у нормальних клітинних процесах.
За онкогенними потенціями ретровіруси можна поділити на кілька груп:
1. Неонкогенні віруси – більшість ендогенних вірусів, що захищають організм від онкогенних.
2. Віруси лімфоцитарних лейкозів. Це слабкоонкогенні віруси, які розмножуються в культурі клітин без видимих наслідків, а у частини чутливих
тварин після латентного періоду (від декількох місяців до року) викликають
лейкози. Типові представники – вірус лейкозу птахів (ALV) та вірус лейкозу
мишей (Mo-MuLV). Це повноцінні за реплікацією віруси.
3. Віруси гострих лейкозів. In vitro ці віруси не трансформують фібробласти, але часто трансформують клітини інших типів, a in vivo у значній частині (до 100 %) чутливих тварин після короткого латентного (від двох тижнів
до кількох місяців) викликають різні види лейкозів. Усі відомі віруси цієї
групи дефектні за реплікацією. Типові представники – вірус лейкозу мишей
HB-MuLV, мієлоцитозу птахів МС-29, еритробластозу птахів AEV.
4. Віруси саркоми. До них належать високоонкогенні представники, що
трансформують фібробласти in vitro, a in vivo практично у всіх чутливих тварин викликають після короткого латентного періоду різні види неоплазій,
переважно саркоми. За винятком вірусу саркоми Рауса, усі віруси цієї групи
також дефектні за реплікацією. До цієї групи входять віруси саркоми птахів
(FuSV), саркоми мишей (Мо-MuSV, HA-MuSV) тощо.
Віруси третьої та четвертої груп дуже подібні як за структурою, так і за
способом індукції пухлин; їх зазвичай об'єднують в одну групу трансформуючих вірусів, онкогенність яких пояснюють наявністю особливого гену onс
(онкогена), що має багато різновидів, дія цих додаткових генів і призводить
до виникнення пухлин. Онкогени трансформуючих вірусів мають клітинне
походження, вони були захоплені ретровірусом із клітинного геному внаслідок рекомбінації.
Відмінності між онкогенними ретровірусами полягають не у ступені онкогенності, а в механізмі індукції пухлин.
За механізмом онкогенезу ретровіруси розподіляють на три групи:
• трансдукуючі, або високоонкогенні (дефектні, гостротрансформуючі
віруси, викликають неоплазії після короткого латентного періоду);
• інсерційні або низькоонкогенні (повноцінні за реплікацією віруси, викликають неоплазії після тривалого латентного періоду);
• трансактивуючі (повноцінні за реплікацією віруси, мають кілька регуляторних генів із трансактивуючою активністю).
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Більшість постулатів були отримані на тваринних модельних системах,
але саме вони дали поштовх до вивчення та встановлення механізмів розвитку пухлин у людей.
Трансдукуючі ретровіруси. Віруси, що належать до цієї групи, загалом
дефектні за реплікацією, мають ген, що кодує онкобілок. Індукують поліклональні пухлини практично у 100 % випадків. Різноманітність форм злоякісних пухлин і факторів, що їх викликають, наводила на думку про різні шляхи
виникнення цих захворювань і складність інтерпретації їхньої етіології. Однак було зрозуміло, що на рівні клітини неоплазія – явище спадкове і пов'язане з ДНК клітини. Підтвердженням цього постулату стало відкриття онкогенів пухлинних ретровірусів та доказу клітинного походження онкогенів. Було
встановлено, що пращурами як вірусних, так і клітинних онкогенів є специфічні клітинні, потенційно трансформуючі послідовності нуклеотидів ДНК,
так звані протоонкогени. В основі теорії онкогенезу лежить саме модель, що
розглядає клітинний онкоген як критичну ланку у процесі онкогенної трансформації (Альштейн А. Д., 1973; Huebner R., 1972). Згідно із цією моделлю
онкогени – це нормальні ("нешкідливі") послідовності ДНК, чия неадекватна
(якісна, кількісна чи тимчасова) експресія або активація змінює властивості,
або функцію продукту, що експресується.
Серед п'яти родин онкогенних вірусів, чотири (адено-, папілома-, поліома- і герпесвіруси) набули у процесі своєї еволюції специфічних вірусних
генетичних послідовностей, які вони використовують і для реплікації, і для
трансформації інфікованих ними клітин. На противагу цьому, багато представників п'ятого класу онкогенних вірусів – ретровірусів – індукують трансформацію шляхом використання гена, трансдукованого у вигляді клітинних генетичних послідовностей, наявність яких у геномах ретровірусів надає їм трансформуючого потенціалу. При інкорпорації клітинного гену у
свій геном вірус звільняє клітинний ген з-під контролю клітинних механізмів, які керують його експресією в нормальній клітинній хромосомі, і розміщує його в систему регуляторної компетенції вірусу. Крім того, асоційований із вірусним геномом клітинний ген набуває генетичної мобільності,
характерної для інфекційних вірусів.

Онкогени вірусів: характеристика й особливості

Високоонкогенні ретровіруси отримали свою назву завдяки здатності трансформувати культивовані клітини упродовж кількох діб й індукувати пухлини в інфікованих тваринах із коротким латентним періодом (3–4 тижні). За
злоякісну трансформацію відповідають онкогенні послідовності, що входять
до складу геному вірусів (табл. 11.2).
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Таблиця 11.2
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Карта-схема геномів високоонкогенних вірусів
Вірус саркоми Рауса
LTR– gag – pol – env – *-src-*- LTR
Вірус саркоми Фуджінамі
LTR–Δgag-fps*-env – LTR
Вірус мієлобластозу птахів
LTR–Δgag- myb- * -ets*-env – LTR
Вірус еритробластозу птахів
LTR–Δgag – erbA-*-erbB*-Δenv-LTR
Вірус лейкозу Абельсона
LTR – gag – abl* – Δenv – LTR
Вірус саркоми мавп
LTR–Δgag – Δenv – sis -* – LTR
Вірус саркоми щурів Харвей
LTR–Δgag – *- ras – * – Δenv – LTR

(* позначені клітинні послідовності; Δ – делетовані послідовності)

Ці послідовності названі вірусними онкогенами (v-onc). Онкогени можуть
включатись у геном вірусу внаслідок рекомбінації, або як нестача інтронів.
Нині виділено понад 40 високоонкогенних ретровірусів, у яких міститься
20 різноманітних онкогенів. Різні віруси можуть мати один і той самий онкоген; а деякі віруси мають однакові онкогени, але ці онкогени мають різне походження (від різних видів тварин). Ці факти, а також те, що заново відкриті
віруси вже мають описані онкогени, засвідчують: кількість потенційних онкогенів має бути обмеженою. Отже, вірусні онкогени – це чужорідний генетичний матеріал, вони не беруть участі в розмноженні вірусів і, більше того,
роблять такі віруси дефективними щодо реплікації за рахунок заміщення онкогеном частини необхідних вірусних генів. У 1984 р. було доведено клітинне походження цих генів, а їхні аналоги названі с-onc, протоонкогенами. Завдяки гібридизаційному аналізу клітинних ДНК різноманітних геномів тварин із вірусними онкогенами виявлено, що v-onc має споріднений ген с-onc у
геномі таких віддалених видів тварин, починаючи від дріжджів, закінчуючи
людиною. Незважаючи на те, що ступінь консервативності різних протоонкогенів варіює, зазвичай вона набагато вища, ніж у більшості клітинних генів.
Інші характерні особливості с-onc – їхня унікальність. Найчастіше вони представлені в геномі однією-двома копіями, а продукти цих генів мають різну
локалізацію й активності.
Зазначені властивості дозволяють передбачити головну роль продуктів
протоонкогенів у нормальних фізіологічних процесах росту та диференціації клітин. Підтвердженням є відкриття спорідненості v-onc та факторів росту, що беруть участь у регуляції проліферації, диференціювання клітин і
регенерації тканин. Ще одне підтвердження участі онкогенів у контролі росту – онкогени активують експресію генів, що "мовчать" у нормі та кодують
фактори росту (або їхні рецептори), які стимулюють поділ пухлинних клітин (табл. 11.3).
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Таблиця 11.3
Характеристика вірусних онкогенів

gp180gag-fms

Функція клітинного
гомолога
ФР тромбоцитів
Рецептор епідермального ФР
рецептор Сsf
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Вірус саркоми мавп
Вірус еритробластозу
птахів
Вірус саркоми котів
Вірус еритробластозу
птахів
Віруси саркоми
Кірстена, Харвей
Вірус саркоми Рауса,
вірус лейкозу Молоні

Вірусний
онкобілок
р28 env-sis
gp65 erbB

тр

Трансдукований онкоген

р75gag-erbA

Рецептор тиреоїдного гормону

р21ras

GTP-аза

pp60src,
p460gag-abl

Нерецепторні ТК
сигнальної системи
Серін/треонін-ТК;
функціонує тільки в гермінативних
клітинах

Вірус саркоми Молоні

р37 env-mos

Віруси мієлоцитозу
птахів,
мієлобластозу птахів

р100gag-myc

Ядерні регулятори транскрипції

p45 myb

Отже, деякі онкогени та гени, що кодують фактори росту, їхні рецептори, а
також білки, які беруть участь у створенні та передаванні мітогенного сигналу,
належать до однієї системи генетичного контролю проліферації.
Інсерційний механізм канцерогенезу повноцінними за реплікацією вірусами. Повільнотрансформуючі ретровіруси, до яких належить більшість

вірусів лейкозів, не мають онкогена. Ці віруси трансформують клітини в культурі й індукують розвиток пухлин у тварин набагато менш ефективно, ніж
високоонкогенні віруси. Внаслідок дослідження великої кількості різноманітних пухлин, індукованих повільнотрансформуючими вірусами, встановлено,
що провіруси в однотипових пухлинах локалізуються поблизу однієї й тієї ж
послідовності клітинного онкогена. Ще у 1983 р. Г. Темін показав, що у понад 85 % вірусіндукованих пухлинах провірусна ДНК ретровірусу лейкозу
птахів (ALV) інтегрується поблизу протоонкогена с-myc, а іРНК протоонкогена присутня у вищій концентрації (у 50 разів), ніж у нормальних клітинах.
Транскрипти с-myc різняться за довжиною, але зазвичай мають послідовність,
що походить від 3'-LTR вірусу. Це підтверджує, що зростання транскрипції
myc обумовлене активністю 3'-LTR промоторних елементів вірусу і є прикладом інсерції промотора. Таким чином, інсерція ретровірусу, як основний механізм неопластичного переродження клітин, призводить до перетворення
нормального клітинного гена, протоонкогена, в онкоген. Основними чинниками такого перетворення є:
• входження протоонкогена в геном вірусу;
• протоонкоген підпадає під потужний контроль промотора або внаслідок
інтеграції вірусу, або внаслідок транслокації блоку генів у хромосомі;
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• точкові мутації під впливом інсерції вірусу;
• ампліфікація протоонкогена, внаслідок чого кількість його копій збільшується, як і кількість продукту, що синтезується.
Вірус активує
ендогенний
онкогенний вірус
2 Вірус викликає
мутації в геномі
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1

Клітинна
ДНК

3

Вірус активує експресію клітинних генів,
що стимулюють розмноження клітин

4

Вірус активує клітинні онкогени, або
інгібує антионкогени

5

Вірус посилює продукування онкобілків

6

Вірус експресує протеїнкінази з онкогенною активністю

Ендогенний
провірус

Ретовірусна
РНК

Клітинна
мРНК

Продукти
онкогенезу

Вірусна протеїнкіназа

Рис. 11.5. Можливі механізми індукції онкогенезу вірусами

Г. Георгієв запропонував ідею, що мобільні генетичні елементи ссавців, як
і ретровіруси, внаслідок подібності їхньої структури, можуть убудовуватись
поряд із клітинним онкогеном й, активуючи його, викликати трансформацію
клітин за допомогою власних промоторів (рис. 11.5). Отже, механізм активації клітинних онкогенів за допомогою інсерції провірусу принципово не відрізняється від механізму вірусної трансдукції. В основі цих явищ лежить
один механізм – втрата клітинного контролю над експресією онкогена і перехід його під вірусний контроль.
Реплікаційно повноцінні віруси із трансактивуючою функцією. До цієї
групи вірусів належать Human T-cell Leukemia virus type I, 2 (HTLV-1,2), Bovine
leukaemia virus (BLV). За останні десятиріччя відбувся суттєвий прогрес у ви219
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вченні вірусної етіології злоякісних неоплазій людини. Парадоксальність ситуації полягала в тому, що хоч онкогенні віруси були виділені із тканин практично всіх видів тварин, включаючи і мавп, однак не було жодного реального факту, який би свідчив про те, що віруси можуть бути етіологічними агентами таких захворювань у людини. Обумовлюючими чинниками цього явища були:
низький титр вірусу в біологічних рідинах та клітинах, відсутність високочутливих методів його індикації, складнощі в отриманні стабільних клітинних ліній, які тривалий час культивуються. Уведення тесту на зворотну транскриптазу, найчутливішого для виявлення ретровірусів, а також використання різних
факторів росту для підтримки клітинних культур, дало позитивний результат, у
1980 р. Р. Галло відкрив вірус Т-клітинного лейкозу людини (HTLV-1). Нині він
визнаний етіологічним фактором Т-клітинної лейкемії – лімфоми дорослих
(АТL – Adult T-cell lymphoma leukosis).
Вірус асоціюється зі специфічною лімфоїдною трансформацією основних
клітин-мішеней – лімфоцитів Т-хелперів (СD4) і, менш ефективно, вірус може уражувати В-лімфоцити й інші клітини. Вірус ендемічний для Японії, Карибського басейну й Африки.
Приблизно в 1–3 % інфікованих розвивається агресивна лейкемія після нетривалого інкубаційного періоду (~ кілька декад). Під час безсимптомного
періоду у пацієнта розвивається пре-ATL, при цьому відбувається клональне
розповсюдження морфологічно змінених Т-клітин. У 50 % пацієнтів із
пре-ATL хвороба прогресує у хронічну/приховану ATL. Це виявляється ураженнями шкіри (мікози) і високим умістом лейкоцитів у крові. Така картина
триває кілька місяців, а потім настає гостра стадія ATL. Жити такому хворому лишається кілька місяців.
На відміну від інших онкогенних ретровірусів тварин, інтеграція НТLV
відбувається в будь-яку ділянку хромосоми, вірус не має власних онкогенів, і
трансформує Т-лімфоцити навіть за відсутності фактору росту лімфоцитів –
ІЛ2. Таким чином, було висунуто припущення про існування іншого, альтернативного механізму трансформації.
Основна роль у розвитку ATL належить унікальному білку Tax HTLV-1,
що має багато функцій:
• активація транскрипції вірусних і клітинних генів,
• репресія транскрипції,
• пригнічення функції низки клітинних білків,
• можлива участь у підтримці нестабільності клітинного геному.
Останню функцію білка спостерігають в експериментах in vitro та in vivo,
пов'язують зі здатністю індукувати експресію широкого спектру клітинних
генів, які задіяні у процесах росту та проліферації клітин.
Загальна характеристика онкогенних ДНК-вмісних вірусів
ДНК-вмісні онкогенні віруси належать до різних родин із характерними
відмінностями у структурі, організації та стратегії геному. Деякі віруси, такі
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як віруси папілом, Епштейна – Барр, вірус герпесу 8 типу та вірус гепатиту В,
індукують пухлини у природних господарів. Інші віруси ефективно індукують пухлини в експериментальних системах (аденовіруси, поліомавіруси).
Однак усі ДНК-геномні онкогенні віруси мають спільні особливості щодо
механізму канцерогенезу: реплікація та формування продуктивної інфекції
відбувається в пермісивних клітинах (природних), а трансформація – у непермісивних умовах із формуванням абортивної інфекції. У процесі трансформації задіяні лише ранні гени вірусів, часто вони і є онкогенами. За стабільної
трансформації клітини онкоген закріплюється в геномі та перебуває в активованому стані. Трансформуючий потенціал онкогенів обумовлений плейотропною дією онкобілків. Ця дія може виявлятись у стимуляції аномального
інтенсивного поділу клітин та/або у блокуванні процесу їхньої загибелі.
Родина Polуomaviridae має виражений онкогенний потенціал. Класичні
представники цієї родини – вірус поліоми мишей та мавп'ячий вірус SV-40.
Перший виділений від хворої лейкозом миші американськими вченими у 50-х рр.
минулого століття. Після введення новонародженим мишам цей вірус викликав пухлини в різних тканинах організму. Вірус отримав назву поліома (poly
– множинний, oma – пухлина). Значний інтерес нині становлять поліомавіруси, що виділені від людей. Так, із мозку хворих на прогресуючу мультифокальну лейкоенцефалопатію (PML) були виділені віруси JC, PML1, які за морфологією та фізико-хімічними властивостями ідентичні вірусам поліоми мишей та SV-40. Із сечі людей із трансплантацією нирки виділені віруси ВК,
RF, MG. Усі хворі в анамнезі отримували інтенсивну імунодепресивну терапію, що, можливо, і призводило до активації цих вірусів. Вивчення
ДНК-онкогенних вірусів (SV-40, поліоми Ru) розширило масштаби молекулярно-біологічного дослідження канцерогенезу і допомогло відкрити гени –
супресори пухлинного росту та встановити їхнє важливе значення в регуляції
клітинного ділення та клітинного росту.
Генетична інформація поліомавірусів записана на двох ланцюгах ДНК:
рання (Е) – для неструктурних білків на (-)ланцюзі, пізня (L) для білків віріону – на (+)ланцюзі. Е-ділянка кодує два ранніх білки – sТ-антиген (smаll –
малий, tumor – пухлина), який відіграє роль у наданні дозволу вірусної реплікації в різних клітинах) та LТ-антиген (large – великий), що виконує плейотропні функції, а саме залучений у реплікації вірусного геному та є потенційним трансформуючим білком; а вірус поліоми Ru має ще один білок –
mT-антиген (mild – середній). Пізня ділянка кодує три капсидних білки VP1,
VP2, VP3, які з'являються в пізній фазі інфекційного процесу.
Механізм, за яким вірус трансформує клітини, пояснюється насамперед
здатністю головного онкогена вірусу, LТ-аг, взаємодіяти з генами – супресорами пухлинного росту р53 та рRB.
Широко відома роль білка р53, як ключового регулятора багатьох клітинних функцій, серед яких мітотичний цикл, репарація пошкодженої
ДНК, диференціювання клітин та апоптоз. Він постійно синтезується клі221
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тинами, але швидко розщеплюється, тому його концентрація в нормальних
клітинах і тканинах низька. Коли у клітині відбувається пошкодження
ДНК, то вміст р53 різко підвищується та стабілізується. Якщо ушкодження структури ДНК незначне, то р53 викликає активацію генів, білкові продукти яких беруть участь у зупинці клітинного циклу (арешт), інгібуючи
активність циклін-залежних кіназ. Цей арешт дозволяє клітині репарувати
пошкодження ДНК. У разі значного руйнування цілісності ДНК білок р53
активує експресію білків апоптозу, клітина гине, не даючи мутованій ДНК
передатися дочірнім клітинам.
Великий Т-антиген (LТ) взаємодіє з р53, блокуючи його ДНК-зв'язуючу
ділянку, і функціонально інактивує його, що надає змогу клітині увійти в
G1-фазу клітинного циклу і тим самим вижити та реплікувати вірусну ДНК.
Важливо зауважити, що іморталізація клітин після їхнього інфікування SV-40
є лише початковим етапом неопластичної трансформації, і для набуття клітиною злоякісного фенотипу необхідні додаткові генетичні зміни. Крім того,
LТ-антиген формує комплекс з іще одним супресором пухлинного росту, білком рRB, і таким чином руйнує механізми контролю за клітинним ростом.
Інші ранні білки вірусів, sТ та mT-антиген, мають цитоплазматичну локалізацію та здатні активувати клітинні білки – месенжери сигнальних шляхів,
тим самим стимулюючи клітину до поділу.
Онкогенний потенціал родини Papillomaviridae. У прес-релізі Всесвітньої організації охорони здоров'я від 3 липня 1996 р. визнано етіологічну
роль папіломавірусів (HPV – Human Papilloma Virus) – у розвитку раку
шийки матки людини. Офіційна статистика у світі реєструє 300 млн жінок –
вірусоносіїв HPV, а вірусну ДНК виявляють у 99,7 % випадків у людей з
онкопатологією – рак шийки матки; ано-генітальний рак вульви, піхви, передміхурової залози – у 10–30 % випадків, рак гортані та ротової порожнини – у 10–30 %.
Усі віруси папілом мають подібну структуру (рис. 11.6). Вони містять
ДНК – 8000 пар основ, які кодують вісім-дев'ять відкритих рамок зчитування, причому дві з них (L1 та L2) кодують структурні білки віріону, інші вісім (Е1 – Е8) належать до "ранніх" вірусних генів і контролюють функції,
необхідні для реплікації та вияву патогенного впливу. Онкогенний потенціал пов'язують із функціонуванням онкобілків Е5, Е6 та Е7. Білок Е4 взаємодіє із цитоскелетом епітеліальних клітин, що приводить до дезiнтеграції
клітинного скелету. Білки Е1 та Е2 – це хеліказа та транскрипційний модулятор, відповідно.
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Рис. 11.6. Фізична карта геному HPV 11

На основі здатності HPV індукувати неопластичний процес їх поділяють на віруси "низького" (типи 6, 11, 42, 43, 44), "середнього" (типи 31,
33, 51, 52, 58) та "високого" (типи 16, 18, 45) онкогенного ризику. У половини (50 %) випадків віруси виводяться з організму впродовж одного року, а у 85 % – чотирьох років.
Найвагоміші дані про зв'язок HPV з канцерогенезом людини отримані на
моделі HPV, виявлених у слизових оболонках і передусім раку шийки матки.
У середині 80-х рр. минулого століття було показано, що як мінімум два типи
HPV (16 та 18) виявляються при цервікальних дисплазіях, у той час як при
доброякісних ураженнях в основному були виділені HPV 6 та 11 типів. Одна
із характерних особливостей HPV інфекції шийки матки полягає в тому, що
вірусні послідовності виявлені не лише у клітинах злоякісних пухлин – карциномах, а й у передракових ураженнях (т. зв. інтраепітеліальної дисплазії –
CIN) різного рівня, що може свідчити про те, що вірус справді ініціює неоплазію, а в прогресії пухлинного процесу важлива роль належить уже клітинним генетичним факторам.
Віруси папілом інфікують і реплікуються у клітинах епітелію, що підтверджується наявністю епісомального вірусного геному у клітинах базального
шару епітелію (рис. 11.7).
223

–

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

Мальпігієвий –/+

тр

Синтез ДНК
Експресія пізніх генів
Роговий шар +
+++
Гранулярний +++ +

Базальний +

–

Рис. 11.7. Експресія вірусних генів

Життєвий цикл вірусу тісно пов'язаний із диференціюванням клітини хазяїна.
Реплікація вірусної ДНК та синтез капсидних білків вірусу відбувається в
найбільш диференційованих шарах епітелію і вірус має цілу множину механізмів, що підкорюють життєдіяльність інфікованої клітини на свої потреби.
Наприклад, вірусні білки Е6 та Е7 сприяють переходу диференційованих клітин S у фазу клітинного циклу. На стадії активного репродукування вірусу
експресія генів Е6 та Е7 регулюється продуктом гену Е2, який є репресором
транскрипції цих генів. Саме тому функціонуючий вірусний (у стані епісоми)
геном здійснює стимулюючий ефект на клітини і наступна проліферація епітеліальних клітин приводить до утворення типових доброякісних папілом або
бородавок. Ключовою подією в переродженні клітин є інтеграція вірусу в
геном клітини, що супроводжується делецією гена Е2.
Цікавий факт був показаний при порівнянні вірусів із високим онкогенним
ризиком (16, 18, 33, 45) та вірусів, що викликають доброякісні новоутворення. Встановлено, що перша група вірусів інтегрується в геном клітини,
продукує велику кількість онкобілків (Е6, Е7), а друга група – такої властивості не має (рис. 11.8).
Контроль клітинного циклу та диференціація клітин здійснюється Е6 – Е7
через інактивацію "ключових" білків – регуляторів проліфератової активності, таких як р53 та рRВ.
Е6 – через систему убіквітину викликає протеолітичну деградацію р53, що
призводить до блокування "арешту" клітинного циклу й апоптозу.
Е7 утворює стабiльний комплекс із рRВ і стимулює входження в S-фазу
клітинного циклу та транскрипцію генів для реплікації ДНК. Е7 впливає на
активність низки білків клітинного циклу – А та Е циклiни, cdk2 кіназу та
інгібітори циклін-залежної кінази р21 та р27.
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хромосома

Низький онкогенний ризик HPV

Високий онкогенний ризик HPV

Рис. 11.8. Порівняння двох механізмів формування доброякісних
(низького онкогенного ризику) та злоякісних новоутворень
(високого онкогенного ризику) папіломавірусами
(Butel S. J., 2000)

Безконтрольна проліферація інфікованих клітин призводить до накопичення генетичних пошкоджень й, у підсумку, до трансформації клітини.
Зазначені механізми пояснюють ті процеси, що відбуваються у клітинах in
vitro, але навряд чи можуть прояснити ситуацію, яка спостерігається при розвитку пухлин в організмі (рис. 11.9). Чому в цьому випадку потрібен тривалий латентний період, чи є будь-які особливості в ДНК із пухлин порівняно з
ДНК із клітин, трансформованих in vitro? Прямих відповідей на ці питання
немає, але останнім часом з'являється дедалі більше даних про те, що, крім
первинних генетичних змін, які індукуються присутністю вірусного геному, у
клітинах відбувається накопичення додаткових мутацій (вторинних генетичних змін), сукупність яких може призводити до селекції клону клітин і появи
моноклональної популяції, розмноження якої вже не може стримуватися жодними негативними факторами
Віруси гепатитів. Гепатокарцинома (ГК) – найпоширеніша форма пухлин
печінки і є п'ятою за поширенням та третьою за рівнем смертності пухлиною
у світі (7,4 % – у чоловіків та 3,2 % – у жінок, окрім раку шкіри). На виникнення ГК по-різному впливають фактори навколишнього середовища, інфекції, харчування, метаболічні й ендокринні порушення, стать та вік пацієнта.
Від первинного інфікування HBV до розвитку клінічно вираженого раку
печінки минає приблизно 40 або навіть більше років. У країнах Європи та в
США ГК реєструється у зрілому (понад 50 років) віці (рис. 11.9).
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Рис. 11.9. Перебіг вірусної інфекції в організмі

У гіперендемічних районах віковий ценз нижчий. ГК описана навіть у
дітей. Ризик виникнення ГК серед носіїв НBsAg у 15–30 разів вищий, ніж
у контрольній групі людей, які не були інфіковані цим вірусом. Згідно із
сучасними уявленнями найбільшу канцерогенну небезпеку становлять
мікст-гепатити (змішана інфекція) HBV/HCV. Поширення цих вірусів,
особливо HCV, та частота їхнього хронічного носійства істотно зростають
за екологічних негараздів.
Хронічний гепатит, викликаний вірусами HBV та HCV, асоційований із
некрозом клітин печінки, запаленням, підвищеним синтезом цитокінів та фіброзом. Під час запалення гепатоцити піддаються дії генотоксичних агентів
(вільні радикали, перфорин, гранзим), що секретуються ЦТЛ. Загибель гепа226
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тоцитів призводить до активації проліферативних сигналів, які, можливо, подібні тим, що запускаються при регенерації в нормальній печінці.
Більшість гепатоцитів нормальної дорослої печінки перебувають у стані
спокою. Постійна індукція входження у клітинний цикл призводить до пригнічення механізмів репарації ДНК, що є причиною мутацій та хромосомних
перебудов. Додатковим механізмом розвитку злоякісного фенотипу в таких
клітинах стає пригнічення проапоптичних механізмів.
Ризик виникнення ГК підвищується за наявності:
• імуногенетичної обумовленості,
• імунологічної недостатності,
• зараження в ранньому дитинстві,
• хронічного алкоголізму,
• незбалансованого харчування з дефіцитом тваринного білка,
• уживання наркотиків,
• паління,
• повторних травм печінки,
• стресів (зокрема екологічних),
• мутантних варіантів HBV і HCV в організмі.

Віруси можуть брати участь у становленні хронічної інфекції та розвитку
ГК кількома шляхами:
• через зміну шляхів передавання сигналів у клітині, важливих для регуляції клітинного росту та регенерації гепатоцитів;
• через порушення механізмів апоптозу, шляхом інактивації білків-супресорів, особливо р53;
• через стимуляцію позитивних регуляторів росту (інсулінподібного фактора росту ІІ та рецептора інсулінподібного фактора росту);
• через порушення механізмів репарації ДНК;
• через вплив на поновлення регуляторних молекул росту у протеoсомі.
Отже, початковим етапом багатоступінчастого процесу, який призводить
до неоплазії, є все ж таки тривале хронічне вірусоносійство. На пізніх стадіях
канцерогенезу ні вірус, ні його окремі компоненти вже не потрібні. В основі
виникнення ГЦК лежить довготривала проліферація гепатоцитів, що характерна ХГС, молекулярні основи печінкового канцерогенезу вивчені недостатньо. У пухлинних клітинах відбувається реплікація ВГС, однак роль вірусу у
трансформації гепатоцитів залишається нез'ясованою.
Герпесвірусам притаманні такі патогенетичні властивості:
• Абсолютна більшість населення планети уражена різними герпесвірусами людей (рис. 11.10).
• Реактивація вірусу з латентного стану може відбутися в будь-який час
під дією активуючих факторів – найчастіше це імунодефіцитний стан
людини, спричинений імуносупресивною терапією, супутніми інфекціями (зокрема ВІЛ), дією несприятливих екологічних та антропогенних
факторів, гормональними змінами в організмі (під час вагітності, після
стресу, впливу ультрафіолетового опромінення).
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Рис. 11.10. Виявлення серопозитивних людей
з герпесвірусною інфекцією (%)
(Flint S. L. et al., 2015)

• Наявність у вірусів імуносупресивних властивостей виявляється в тому,
що вони здатні інфікувати лімфоцити та порушувати їхній функціональний стан.
• Більшість герпесвірусів людини асоційовані з малігнізацією та здатні
трансформувати клітини in vitro (табл. 11.3).
Таблиця 11.3

Захворювання, асоційовані з герпесвірусами

Хвороба
Лімфома Беркітта
Назофарингеальна карцинома
Лімфоми, лімфосаркоми
Аденокарцинома простати
Гемоцитобластоз, лімфоретикулез, лімфогрануломатоз
Вірусасоційована саркома Капоші
Хвороба Кастльмана
Первинна ефузійна лімфома порожнин тіла людини
В-клітинна лімфома

Тип вірусу
HHV–4
HHV–4
HHV–4
HHV–5
HHV–6
HHV–8
HHV–8
HHV–8
HHV–8

HHV-8, або вірус саркоми Капоші (KSHV) – один з останніх відкритих інфекційних агентів, що був асоційований із раком людини. Міжнародна агенція з вивчення раку ідентифікувала його як канцероген І класу. Вірус залучений у патогенез ще двох лімфопроліферативних порушень: первинна ефузійна лімфома (PEL) та хвороба Кастельмана. Крім того, вірус пов'язують з іншими клінічними виявами, такими як пошкодження кісткового мозку у реципієнтів трансплантату та гемофагоцитарного синдрому.
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Геном вірусу має унікальні послідовності клітинного походження
(рис. 11.11). Вони "згруповані" у прості ділянки і кодують сигнальні білки.
Серед білків, що експресуються в латентному стані в інфікованих клітинах, є
білок LANA-1 (ядерний латентний білок), гомолог D-цикліну (v-cyc), вірусний гомолог FLICЕ-inhibitory protein (vFLIP).
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Рис. 11.11. Структура довгої унікальної кодуючої ділянки (LUR)
лінійного геному HHV-8 розміром 140,5 Kb
(Moore P. S., Chang Y., 1998)

Найкраще охарактеризовано вірусний ген v-Gpcr у складі ННV-8, який кодує білок, гомологічний рецептору СхС – хемокінів (члени цієї родини рецепторів зв'язують хемокіни, які залучають до вогнища запалення імунокомпетентні клітини й активують передачу сигналу у клітину). Трансдукований у
клітини NIH ген v-Gpcr індукує їх морфологічну трансформацію та секрецію
васкулярного ендотеліального фактора росту. Внаслідок продукування великої кількості васкулярного ендотеліального фактора росту стовбуровими клітинами розвивається ангіогенез та проліферація нових кровоносних судин,
що важливі для прогресії саркоми Капоші. За відсутності ліганда в нормальних, неінфікованих клітинах, секреція цього фактора не відбувається. І навпаки, спостерігається надмірна активація v-Gpcr за відсутності ліганда, а це,
зі свого боку, може гальмувати специфічні клітинні сигнали.
Отже, підтверджено критичну роль у генезі саркоми Капоші саме ННV-8,
зокрема його генів латенції. До розвитку цієї хвороби залучені ще й кофактори, а саме генетичні чинники, що підсилюють літичну реплікацію вірусу та
прозапальні цитокіни, які також збільшують реплікацію вірусу.
Вірус Епштейна – Барр (ВЕБ, EBV). Суттєвим для розуміння механізмів
онкогенної та імуносупресивної дії вірусів є вивчення їхнього впливу на регуляцію апоптозу клітини за її трансформації та продуктивного інфікування.
Яскравим представником вірусів із трансформуючими властивостями є вірус
Епштейна – Барр, якому притаманна персистенція в організмі людини, імуносупресивна й онкогенна дії.
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ВЕБ належить до підродини гамма-герпесвірусів, роду лімфокриптовірусів. За продуктивної інфекції геном представлений лінійною длДНК, а в латентно інфікованих клітинах – в епісомному стані (рис. 11.12). ВЕБ уперше
був виділений у 1964 р. з культури лімфоцитів дитини, хворої на лімфому
Беркітта (ЛБ). Після первинного інфікування людина пожиттєво стає носієм
вірусу, який локалізується в В-лімфоцитах периферійної крові та в епітеліальних клітинах ротоглотки. У В-лімфоцитах периферійної крові вірус перебуває
в латентному стані, при цьому експресується лише частина вірусного геному,
тоді як в епітеліальних клітинах ротоглотки відбувається продуктивна (літична) інфекція, що супроводжується продукуванням зрілих віріонів і загибеллю клітин. Вірус Епштейна – Барр потенційно пов'язують із такими клінічними синдромами, як фатальний інфекційний мононуклеоз, Х-зв'язаний
лімфопроліферативний синдром Дункана, власне В- та Т-клітинні лімфоми,
включаючи лімфоми в імунодефіцитних осіб й інші епітеліальні злоякісні
пухлини, зокрема і карциному навколовушних залоз. Також можна з упевненістю стверджувати, що цей вірус сприяє захворюванню на лімфому Ходжкінса.
До того ж велика кількість інших захворювань, серед яких хронічна втома й
аутоімунні розлади (наприклад синдром Сьєргена та ревматоїдний артрит)
можуть бути побічно зв'язані з ВЕБ, хоча роль вірусу, як причини, у патогенезі останніх є певною мірою припущенням.

Рис. 11.12. Схема будови епісомного геному ВЕБ
(Львов Д., 2008)

Численними дослідженнями доведено, що у злоякісних клітинах ВЕБ перебуває в латентному стані.
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На схемі представлені великі ДНК-повтори (IRI-IR4, TR), унікальні ділянки (U1–U5), транскрипти латентної інфекції ВЕБ: EBNA-1 (підтримує геном
в епісомному стані), EBNA-2, EBNA-3A, EBNA-3C, EBNA-LP (мають трансактивуючі та трансформуючі властивості), EBNA-3B (функції невідомі),
LMP1 (вірусний онкоген, має трансформуючу та антиапоптуючу функції,
LMP-2A, -2В (підтримує вірус у латентному стані).
Численними дослідженнями доведено, що у злоякісних клітинах ВЕБ перебуває в латентному стані. Нині відомо 12 генів латентної інфекції, продуктами яких є шість вірусоспецифічних ядерних антигенів EBNA 1, 2, 3 a, 3 b,
3 c, LP і три мембранні білки LMP 1, 2 A, 2 B (LMP, TP1, TP2), комплекс альтернативно сплайсованих транскриптів BARTs та дві не поліаденовані малі
ядерні вірусоспецифічні РНК (EBER1), які, можливо, відіграють допоміжну
функцію. Так, латентний мембранний білок LMP-1 стимулює продукування
клітинних антиапоптичних білків родини Bcl-2, індукуючи експресію антиапоптичних клітинних генів Bcl-2 та А20. Окрім цього, ядерні білки EBNA5 та
Zta (BZLF1), взаємодіючи з р53, регулюють шлях вірусної інфекції при переході від літичної до латентної форми. BHRF1 також здатен підсилювати ефективність реплікації, його продукт є гомологом клітинного білка Bcl-2, що
спроможний інгібувати запрограмовану клітинну смерть. Можливо, білок
BHRF1 пролонгує життя клітини інгібуванням індукції апоптозу, що виникає
у відповідь на стрес, асоційований із літичною ВЕБ-інфекцією (рис. 11.13).

EBNA-1
Індукує
ДНК-пошкодження

LMP-1
Інгібує апоптоз
та ДНК-репарацію

Активація ЦТЛ

Нестабільність
геному

Активація
аутоімунного
процесу

EBNA-1С
Інактивація мітотичних
чеклоїнтів

РАК

Імунний контроль

Рис. 11.13. Схема послідовних подій, які призводять до розвитку онкогенезу
при вірусній інфекції Епштейна – Барр

Унікальність цього вірусу полягає в його здатності стимулювати проліферацію заражених ним лімфоцитів шляхом зміни співвідношення між рос231
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товими й апоптозними потенціями клітин. Блокування апоптозної відповіді
вірусом на власну інфекцію досягається за допомогою підвищення експресії
антиапоптичних (рістстимулюючих) генів клітини й інактивації ефекторних
молекул апоптозу.

Узагальнення
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Отже, вірусний канцерогенез має низку суттєвих особливостей, що пов'язані
із внесенням у клітину власної генетичної інформації. У випадку онкогенних
ретровірусів можна стверджувати, що вони або відіграють роль агентів, які активують клітинні протоонкогени (слабкоонкогенні віруси), або мають трансформуючі послідовності клітинного походження. Причому ті мутаційні відмінності в кодуючій послідовності вірусного та клітинного онкогена відіграють значну роль у підвищенні трансформуючої активності вірусів.
Характерною особливістю пухлинних захворювань вірусної етіології є
тривалий латентний період від моменту зараження до появи захворювання,
який становить від 10 до 40 років.
Хоча віруси з онкогенним потенціалом були виділені від багатьох представників тваринного світу, людина залишалась у цьому переліку осторонь
упродовж доволі тривалого часу, оскільки численні спроби виділення вірусу
при різних пухлинах людини були безрезультатними. Певний прорив спостерігався на початку 80-х рр. минулого століття, коли були виділені як ДНК-,
так і РНК-вмісні віруси, які за багатьма критеріями можна було охарактеризувати як етіологічний фактор пухлинного процесу.
Нині відомо кілька вірусів, що викликають близько 15 % усіх пухлин людини. До їх слід віднести віруси прямої дії – віруси папілом, етіологічний фактор пухлин шийки матки, що мають власні трансформуючі гени, та два герпесвіруси – вірус Епштейна – Барр (рак носоглотки та лімфома Беркітта) та
герпесвірус 8 типу, який пов'язують із саркомою Капоші.
Т-лімфотропний вірус людини індукує Т-лейкози у дорослих. Віруси гепатитів В та С сприяють розвитку карциноми печінки. Ці віруси з непрямою дією, оскільки не мають у своєму складі онкогена, а онкогений потенціал виявляється активацією клітинних генів, що беруть участь у процесах проліферації.
Механізм пухлинної конверсії під дією вірусів специфічний для кожного
типу вірусу, але зазвичай він пов'язаний із порушеннями функцій клітинних
генів, що задіяні в ростових процесах клітини. Це може бути пряма інактивація генів-супресорів внаслідок взаємодії із продуктами вірусних генів як у
випадку вірусів папілом, або внаслідок трансактивуючої дії вірусних генів на
клітинні гени, що модулюють проліферацію клітин (вірус гепатиту В та
HTLV I). Віруси відіграють роль ініціюючого фактора, тому для повного вияву онкогенного потенціалу вірусних генів необхідні додаткові генетичні
зміни в геномі інфікованої клітини, що призводять до формування моноклональної популяції клітин із неконтрольованою проліферацією.
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Останнім часом розроблені підходи до створення вакцин проти тих форм
раку, де етіологічна роль вірусів гепатиту В та папілом доведена. Зазначені
вакцини виявились ефективними у профілактиці захворювань (підтверджено
на експериментальних моделях) і нині починають використовуватися для вакцинації людей.
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Питання для самоконтролю

З'ясуйте особливості трансформації поліомавірусів.
Охарактеризуйте гени – супресори пухлинного росту, їхню
роль у клітинному циклі.
Які види вірусних білків беруть участь у сигнальній системі
клітини?
Проаналізуйте онкогенні властивості ретровірусів.
Охарактеризуйте трансформуючу ділянку папіломавірусів.
Назвіть властивості трансформованої клітини.
Охарактеризуйте герпесвірусні інфекції та розвиток пухлин.
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Розділ 12
ВІРУСИ МІКРООРГАНІЗМІВ
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Віруси мікроорганізмів широко розповсюджені у природі, вони виділені з усіх
видів бактерій, мікоплазм, актиноміцетів й архей. За морфологією, хімічними та
біологічними властивостями бактеріофаги досить різноманітні, але всіх їх об'єднують деякі загальні закономірності структурної організації та взаємодії з бактеріальною клітиною.

Перша наукова праця про віруси мікроорганізмів була опублікована професором Лондонського університету Фредеріком Твортом у 1915 р. в журналі
"Ланцет", у якій він описав лізис бактерій стафілокока, виділених із культурального середовища, що служило основою при виготовленні противіспової
вакцини. Робота Ф. Творта не знайшла відгуку серед ученої спільноти. І тільки в 1917 р. канадський бактеріолог, який працював в Інституті Пастера в
Парижі, Фелікс Д'Ерелль, повторив відкриття вірусів мікроорганізмів (бактеріофагів). Учений дав назву вірусу – bacteriophagum intestinalе, тобто той, що
"пожирає" бактерії і живе в кишечнику.
Із відкриттям вірусів мікроорганізмів виникли і складнощі в їхній класифікації, оскільки були відсутні чіткі критерії класифікації і при цьому постійно збільшувалася кількість нових фагів.
Перша класифікація фагів була створена в 1923 р. Р. Бойлем. Він класифікував фаги за чутливістю до бактерій. Ця класифікація мала свій недолік,
оскільки існують фаги, що інфікують різні види бактерій, а зазначена класифікація цього не враховувала.
За таксономією 2015 р. віруси, які інфікують бактерії й археї, належать до
22 родин, серед яких один порядок Caudovirales (до якого входить 3 родини)
та 13 родин вірусів із дволанцюговим ДНК-геномом; чотири родини вірусів з
одноланцюговим ДНК-геномом та по одній родині із дволанцюговим
РНК-геномом й одноланцюговим (+)РНК-геномом.
Поряд з іншими вірусами, віруси мікроорганізмів мають низку особливостей, притаманних тільки їм:
• Фаги – єдині віруси, що мають змішаний тип симетрії.
• Невідомі фаги з (-)РНК-геномом.
• Наявність аномальних азотистих основ (5-оксиметилцитозин).
• Наявне активне проникнення через клітинну стінку бактерій.
Фаги використовуються не тільки як об'єкти генетичних, мікробіологічних
досліджень у ролі векторів, чи модельних систем, препарати на їхній основі
знаходять дедалі більше застосування для ідентифікації, діагностики, профілактики та лікування захворювань, викликаних стійкими до антибіотиків мікроорганізмами. Нині відомо, що деякі фаги доцільно використовувати для
одержання цінних бактеріальних ферментів у процесі фаголізису бактерій.
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У зв'язку з актуальністю проблем екології й охорони довкілля фаги, що є
досить стійкими в зовнішньому середовищі організмами, і які, до того ж, можна легко виявляти і кількісно обрахувати, використовуються як об'єкт, за
допомогою якого вивчають забруднення вірусами та бактеріями води, повітря, продуктів харчування. Це можна робити як у побуті, так й у промислових
і сільськогосподарських виробництвах, зокрема тваринництві та птахівництві. З огляду на це знання сучасних даних про віруси мікроорганізмів важливе
і для біологів, і для галузевих фахівців.
Як і всі віруси, бактеріофаги складаються з білка та нуклеїнової кислоти, а
складні бактеріофаги мають у своєму складі ще й ліпіди.
У бактеріофагів виявлено чотири типи геномів. Відсутні фаги зі зворотною транскрипцією і (-)РНК-геномні віруси. Сегментований РНК-геном містять представники родини Cystoviridae, (+)РНК-геном – Leviviridae. Більшість
бактеріофагів – це ДНК-віруси. Геномна ДНК бактеріофагів може бути одноланцюговою і дволанцюговою, лінійною, кільцевою або суперспіралізованою. Лінійні молекули ДНК можуть мати липкі кінці, містити прямі або інвертовані кінцеві повтори, або геномні білки. Крім того, ДНК бактеріофагів
може бути глікозильована чи асоційована із внутрішніми білками або основними поліамінами.
Відмінною особливістю ДНК низки фагів є наявність метильованих основ
(5'-метилцитозину, 6'-метиламінопурину), які можуть входити до складу ДНК
як мінорні або мажорні основи.
Так, ДНК фагів fd і φX174 містить 1–2 метильовані основи, а в ДНК фага
XI2, що інфікує бактерію Xantomonas oryza, взагалі немає звичайного цитозину, який повністю заміщений на 5-метилцитозин. 5-оксиметилцитозин заміняє цитозин у Т-парних фагів, 5-оксиметилурацил замінює тимін у ДНК
фагів, що уражують B. subtilis (фаг SW). Джерелом походження таких основ є
ферментативне метилювання вже синтезованого ланцюга ДНК. Цей процес
здійснюють специфічні метилази, яких використовують у ролі донорів метильних груп S-аденозилметіонін.
Репродукування фагів – це процес самовідтворення (або розмноження), що
має диз'юнктивний характер. Здійснюється ця функція завдяки специфічному
інфікуванню зрілими (активними) фаговими частинками чутливих бактеріальних клітин. Зазначений процес називають фаговою інфекцією і проходить
він по-різному у вірулентних і помірних фагів, але спільним у ньому є циклічність стадій і певна послідовність етапів інфекції.

Будова і морфогенез вірусів мікроорганізмів

За морфологією віруси мікроорганізмів – одна з найрізноманітніших груп
вірусів. Серед них є віруси різної морфології – від типових сферичної та паличкоподібної форм вірусних частинок до плеоморфної форми і навіть унікальної лимоноподібної форми (віруси родини Fuselloviridae) та краплеподібної
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форми (віруси родини Guttaviridae). Усі морфотипи вірусів мікроорганізмів
об'єднані у групи від А1 до G2 (рис. 12.1).

Рис. 12.1. Морфотипи вірусів мікроорганізмів (Ackermann H. W., 2001)
А1–А3 – хвостовий відросток, здатний до скорочення;
В1–В3 – довгий хвостовий відросток, не здатний до скорочення;
С1–С3 – короткий хвостовий відросток; D1–D2 – ізометричні капсиди;
D3 – складний капсид із ліпідами; D4 – ліпідні везикули із псевдохвостом;
Е1 – ізометричні без суперкапсиду; Е2 – ізометричні з ліпідним суперкапсидом;
F1 – довгі нитки; F2 – короткі палички; F3 – ниткоподібні з ліпідним суперкапсидом;
F4 – паличкоподібні; G1 – плеоморфні, суперкапсид із ліпідами;
G2 – лимоноподібні

Особливістю будови вірусів мікроорганізмів є наявність у деяких представників змішаної симетрії. Найскладнішу будову мають Т-парні фаги, типовим
представником яких є фаг Т4 (рис. 12.2). Бактеріофаг Т4 складається з головки, прикріпленої до хвостового відростка, вкритого чохлом, який здатний до
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скорочення. Між головкою та хвостовим відростком міститься конектор із
комірцем та короткими фібрилами. Закінчується хвостовий відросток базальною пластинкою із прикріпленими до неї довгими фібрилами.

Рис. 12.2. Будова віріона фага Т4
(Месянжинов В. В. и др., 2004)

Морфогенез бактеріофага Т4 здійснюється у трьох напрямах після реплікації ДНК.
Перший напрям – це збирання головки віріона, другий – хвостового відростка, яке починається з утворення базальної пластинки і третій – збирання
хвостових фібрил. Фаговий білок gp20 формує портал – унікальну вершину
для упакування ДНК всередину головки та подальшого приєднання хвостового відростка. Довжина упакованої ДНК фага Т4 пропорційна об'єму головки.
Хвостовий відросток не приєднується до порожнього капсиду.
Будову та збирання сферичних бактеріофагів можна розглянути на прикладі бактеріофага фХ174 роду Microvirus. Віріон містить 60 молекул мажорного капсидного білка F (48.4 кД). Кожна вершина ікосаедра складається із
п'яти молекул (пентамер) білка G (19 кД) й однієї молекули білка Н (35.8 кД)
– який відповідає за доставку ДНК. Білок J (4 кД) – коровий білок, що зв'язує
геном вірусу для його конденсації при упакуванні в капсид. При цьому білок
J витісняє внутрішній білок прокапсиду В (13.8 кД) – "наповнювач" порожнього прокапсиду (рис. 12.3).
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Рис. 12.3. Будова віріону фага фХ174
(Virus taxonomy. Ninth report of the International Committee on Taxonomy
of Viruses / eds. Andrew King et al., 2012)

Морфогенез фага фХ174 проходить у кілька етапів (рис. 12.4):
1. Утворення вершин за участі білків G і H та приєднання мажорного білка F. Приєднання шаперона B.
2. Приєднання шаперона D.
3. Збирання прокапсиду (усередині – білок-"наповнювач" В).
4. Приєднання комплексу з упакування ДНК, що містить ДНК та білки А, С, J.
5. Упакування ДНК з коровим білком J та витіснення білка В приводить
до формування провіріону.
6. Від'єднання білка D спричиняє утворення зрілого віріона, тобто дозрівання віріона.
G

D

D

B

H

B
провіріон

прокапсид

віріон

F

комплекс упакування ДНК

Рис. 12.4. Морфогенез фага фХ174

Будову та збирання ниткоподібних бактеріофагів можна розглянути на
прикладі бактеріофага М13 родини Inoviridae. Гени VII, IX, VIII, III, VI фага
М13 кодують структурні білки, такі як рVII та рІХ – мінорні капсидні білки,
рVІІІ – мажорний (основний) капсидний білок, рІІІ та рVI – мінорні капсидні
білки, що беруть участь в адсорбції фага (рис. 12.5).
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Рис. 12.5. Будова віріону фага М13
(Virus taxonomy…, 2012)

Після реплікації ДНК комплекс pV/(+)ДНК спрямовується до клітинної
мембрани, де акумулюються синтезовані капсидні білки та відбувається збирання частинок. Білки-шаперони pIV, pI, pXІ локалізовані всередині клітинної мембрани. Білок pIV утворює пору у зовнішній мембрані та взаємодіє з
білками pI, pXІ на внутрішній мембрані для формування наскрізного каналу
через оболонку, розмір якого є достатнім для проходження цілих віріонів
М13 назовні. Збирання відбувається в місці тісного контакту зовнішньої та
внутрішньої мембран, потребує АТФ та клітинного білка тіоредоксину. Білок
pV заміщається капсидними білками під час проходження ДНК через мембрану. Збирання фага М13 ініціюється взаємодією шпильки ДНК з білками
pVIII, pVII та pIX і регулюється білком рІ. Потім із клітини спочатку з'являється кінець із білками pVII та pIX. Збирання частинки завершується приєднанням білків pIII та pVI. Це нецитолітичний фаг (лізису клітини-хазяїна не
відбувається) характеризується постійним неінтенсивним продукуванням
клітиною віріонів. На газоні утворюються бляшкоподібні зони внаслідок
уповільненого росту інфікованих клітин. Широко використовується в генній
інженерії в ролі вектора.

Основні риси життєвого циклу бактеріофагів

Процес інфікування фагом бактеріальної клітини може приводити до трьох
типів взаємодії: літичної, нелітичної (хронічної) і лізогенної. Крім того, в екології бактеріофагів використовують термін "псевдолізогенія", коли спостерігається подовжений латентний період при літичній (вірулентній) інфекції.
Літична взаємодія фага із чутливою бактеріальною клітиною завжди завершується загибеллю мікробної клітини й утворенням фагового потомства. Зазначений тип взаємодії ще має назву продуктивної взаємодії, а такі бактеріофаги – літичними або вірулентними. Типовим прикладом такої взаємодії є
бактеріофаг Т4 та бактерія E. coli (рис. 12.6).
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Рис. 12.6. Життєвий цикл вірулентного фага

За нелітичної (хронічної) взаємодії бактеріофага із клітиною відбувається
часткова перебудова клітинного метаболізму для повільного розмноження
фага. Віріони виходять із клітини, не вбиваючи її. Типовим прикладом нелітичного фага є нитчастий фаг М13.
За лізогенної взаємодії фага із бактеріальною клітиною вірусний геном у
неінфекційній формі (у вигляді профага) передається від батьківських клітин
дочірнім (від однієї генерації клітин до іншої). При цьому час від часу в деяких клітинах зазначеної культури синтезуються фагові частинки, які лізують
ці клітини і виходять у навколишнє середовище (бульйон, фізрозчин). При
повторному інфікуванні лізогенних клітин таким же вірусом клітини не лізуються, – вони набувають стійкого "імунітету" до повторного зараження гомологічним фагом. Лізогенна бактеріальна культура при цьому росте цілком
нормально. Фаги, що здатні лізогенізувати чутливі бактеріальні культури,
називають помірними або лізогенними. Типовим прикладом такої взаємодії є
бактеріофаг λ та штам E. сoli К12 (рис. 12.7).
Однак, незважаючи на відмінності в подальшому розвитку літичної, нелітичної або лізогенної інфекцій, початкові етапи життєвого циклу фага та його
взаємодії з мікробною клітиною, включаючи внесення генетичного матеріалу
фага у клітину, є практично однаковими.
Життєвий цикл фага складається з кількох етапів:
1. Адсорбція віріонів на поверхні клітини (зворотна або незворотна) –
прикріплення вірусних частинок до клітинної поверхні.
2. Проникнення вірусу до клітини.
3. Звільнення вірусного геному ("роздягання" вірусу, депротеїнізація вірусної нуклеїнової кислоти).
4. Синтез вірусних ранніх (неструктурних) білків.
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5. Синтез компонентів майбутніх вірусних частинок – реплікація геному
фага та синтез пізніх (структурних) вірусних білків.
6. Формування віріонів – збирання вірусних компонентів.
7. Вихід віріонів із клітини.
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Рис. 12.7. Життєвий цикл помірного фага

Адсорбція опосередковується рецепторами фага, які можуть розміщуватися на його хвостових фібрилах або інших аналогічних поверхневих структурах у випадку відсутності хвостових відростків/фібрил у фага. Роль фібрил у
процесі адсорбції Т-парних фагів на чутливих клітинах було показано на
прикладі фага Т2. Відокремивши хвостові фібрили від фагової частинки, методом електронної мікроскопії вони показали їхню здатність до адсорбції на
бактеріальній клітині.
Рецепторами адсорбції в інших, менш складно організованих фагів, може
бути закінчення хвостового відростка у вигляді зубців або ниток базальної
пластинки, відростка, аналогів відростка. Мутації генів, що кодують білки
рецепторів вірусу, призводять до зміни або повної втрати здатності фагів до
адсорбції на чутливих бактеріальних клітинах.
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Окрім вірусних рецепторів, для успішної адсорбції фага також необхідна
наявність комплементарних рецепторів і на бактеріальній клітині. Це свідчить про взаємну "сумісність" вірусів і бактерій.
Вірусні рецептори приєднуються (адсорбуються) до специфічних рецепторів бактеріальних клітин, які неоднакові в різних бактерій. Рецепторами
можуть служити поверхневі білки, ЛПС, пілі, ліпополіпротеїни. Цілком зрозуміло, що зазначені клітинні структури існують у бактерій для інших цілей і
виконують інші функції, але фаги еволюціонували для їхнього використання
як рецепторів при інфікуванні клітини. На рис. 12.8 показані основні структурні відмінності між будовою клітинної стінки грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів.

Рис. 12.8. Структура клітинної стінки
грампозитивних і грамнегативних бактерій

Рецептори Г-бактерій для адсорбції фагів. Г-бактерії синтезують кілька
типів поринів:
• порин LamB (мальтопорин) – відповідає за транспортування мальтози –
служить рецептором для фага λ;
• порин Omp F містить рецептори для фага Т2;
• бактеріальні протеази Omp Т та Omp Х – містять рецептори для
Т-подібних фагів.
Ліпополісахаридний шар містить рецептори для адсорбції фага φХ174.
У Г+бактерій рецепторами для адсорбції фагів є компоненти тейхоєвих
кислот та пептидоглікану.
Крім того, бактеріофаги здатні адсорбуватись на F-пілях бактерій:
• на кінцях F-пілей бактерій адсорбуються фаги M13 та ТТV1;
• на бічній поверхні F-пілей, наприклад, адсорбуються фаги MS2 та ф6.

У стадії адсорбції фагів на бактеріальних клітинах розрізняють дві фази:
зворотну та незворотну. При зворотній фазі прикріплення фага до клітини
обумовлюється електростатичними силами, у цей період фаг структурно незмінений, його ще можна відділити від бактеріальної клітини сильним струшуванням, нейтралізувати специфічною антисироваткою, помістити в середовище, несприятливе для адсорбції.
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Незворотна фаза адсорбції обумовлена утворенням специфічних зв'язків
між певною конфігурацією поверхні фагових частинок (рецепторами фага) і
комплементарною їм конфігурацією рецепторів бактеріальної клітини. У цій
фазі фаг уже не відділяється від бактеріальної клітини, оскільки він вступає у
тісний взаємозв'язок з її рецепторами. Такий зв'язок зазвичай можна асоціювати з біохімічними змінами і перебудовою структурних білків вірусу та клітини.
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Фактори, що впливають на адсорбцію фага на бактеріальній
клітині:
• Фізіологічний стан бактеріальної клітини. Фаги краще адсорбуються
на фізіологічно активних бактеріальних клітинах, що інтенсивно ростуть. Для більшості вірусів найсприятливішою стадією є період логарифмічного росту культури. Інший важливий показник – концентрація
бактерій у культурі – вона має становити ~108 кл/мл середовища.
• Температурний фактор. Для багатьох фагів оптимальна температура
адсорбції перебуває в межах 22–37 °С. Однак зауважимо, що адсорбція
фагів на бактеріальних клітинах відбувається і за вищої чи нижчої температури середовища, хоча її швидкість при цьому значно менша. Оптимум температурного фактора, що впливає на швидкість адсорбції,
визначається температурним оптимумом росту мікроорганізму й особливостями вірусу.
• Водневий показник середовища (рН середовища). Багато фагів, зокрема
і найбільш вивчені Т-фаги, не адсорбуються на чутливих бактеріях при
рН нижче від 5 або вище від 12. Як і у випадку температурного фактора, зазвичай оптимум рН для адсорбції вірусу визначається типовим рН
середовища, у якому існують чутливі до нього бактерії.
• Склад середовища відіграє суттєву роль у процесі адсорбції фагів на
бактеріальних клітинах. Для успішного процесу адсорбції важливою
умовою є дотримання певного іонного складу середовища, передусім
забезпечення наявності в ньому бівалентних катіонів Ca2+, Mg2+,
моновалентних катіонів K1+, Na1+ тощо. Встановлено, що катіони
нейтралізують електростатичні сили відштовхування, що діють між
вірусом і клітиною.
Важливим фактором у процесі адсорбції є наявність у середовищі амінокислоти α-триптофану, особливо у випадку фагів із фібрилами (Т-парних фагів та інших, подібних до них). Ця амінокислота є кофактором адсорбції. Зазначений стимулятор адсорбції викликає розкручування фібрил фага, змінює
їхню конфігурацію, переводить їх у "павукоподібний" стан, за якого стають
можливими ковзальні рухи фага по поверхні бактеріальної клітини.
При вивченні процесу адсорбції необхідною умовою є контроль речовин, що інгібують цей процес. До них, насамперед, належать: індол, скатол, ацетат йоду, азид натрію, пектин. За можливості такі речовини слід
видалити із середовища.
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Проникнення фага в бактеріальну клітину. Цей процес починається відразу після завершення незворотної стадії адсорбції. Глибоко і всебічно він
вивчений для Т-парних фагів. Взаємодія зубців базальної пластинки із клітинною стінкою бактерії призводить до виділення фагом ферменту, що атакує клітинну стінку – ліпополісахаридний і ліпопротеїдний шар. Внаслідок
цього від клітинної стінки відділяються іони Ca2+, Cd2+, які, взаємодіючи із
дистальною частиною хвостового відростка фага, викликають скорочення
його чохла, що є наслідком перебудови структурних білків (замість 24 кілець
утворюється 12). Скорочення чохла хвостового відростка обумовлено розщепленням тіолових зв'язків дистальної частини хвостового відростка та виділенням енергії при розщепленні АТФ. Стрижень відростка ніби встромляється у зруйновані ферментом зовнішні шари клітинної стінки і, лізуючи внутрішній шар, доходить до цитоплазматичної мембрани. Надалі ДНК вірусу
(діаметр якої становить 2,4 нм) під тиском просувається через стрижень відростка (діаметр каналу стрижня становить 2,5 нм) і впорскується крізь цитоплазматичну мембрану до клітини (при довжині молекули 50 000 нм час її
проникнення у клітину відраховується секундами).
Механізм проникнення інших вірусів вивчений не так детально, як для
Т-парних фагів, однак і для них виявлені певні закономірності цього процесу.
Зокрема, у РНК-вмісних фагів нуклеїнова кислота проникає у клітину через
фібрили, які є порожніми трубками. Під час проходження вірусної РНК через
фібрили вона є чутливою до клітинних рибонуклеаз, що використовуються
для розділення РНК-вмісних фагів на чутливі та нечутливі до цих ферментів.
Наразі не існує єдиної думки щодо процесу інфікування бактерій ниткоподібними фагами. На думку однієї групи вчених, у клітину потрапляє ціла
вірусна частинка, а на думку іншої – лише геном фага.
Розглянемо послідовність подій при інфікуванні E. coli на прикладі фага
Т4. Першим етапом взаємодії бактеріофага Т4 із клітиною є адсорбція. В інтактному стані довгі фібрили бактеріофага обвиваються навколо хвостового
відростка таким чином, що дистальний кінець фібрил з'єднується з короткими
фібрилами, прикріпленими до конектора (місця з'єднання головки фага із
хвостовим відростком). Імовірно, при контакті вірусної частинки з рецепторами клітини фібрили фага розправляються донизу, набуваючи активної конформації. Для цього необхідний L-триптофан як кофактор. Для наступного
етапу взаємодії фага з бактерією необхідне правильне просторове положення
базальної пластинки. Вочевидь, це забезпечується контактом усіх шести довгих фібрил вірусу з рецепторами клітини. Слід зауважити, що незворотна адсорбція бактеріофага на клітині і проникнення в неї вірусної ДНК, може відбуватися лише на окремих ділянках клітинної оболонки (у випадку E. сoli та
фага Т4 їх приблизно 300), де цитоплазма і зовнішні шари клітинної стінки
утворюють міцні контакти, стійкі до м'якого осмотичного шоку.
Після адсорбції бактеріофага на клітині відбувається скорочення чохла,
яке стимулюється базальною пластинкою після зміни її конфігурації.
У процесі скорочення беруть участь усі 144 білкові субодиниці чохла, взає245

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

мне переміщення яких призводить до зменшення довжини чохла у два рази і
збільшення його діаметра на 30 %. Внаслідок цього дистальна частина
стрижня впритул наближується до цитоплазматичної мембрани клітини і
кінець стрижня проколює рихлі шари клітинної оболонки, які раніше були
зруйновані лізоцимом. Потім відбувається впорскування ДНК фага в цитоплазму бактеріальної клітини.
За стандартних умов латентний період (період часу між зараженням і лізисом клітини) для бактеріофага Т4 становить 24 хв. У клітині спочатку синтезуються "ранні" білки фага. Синтезуються такі ферменти: ДНК-полімераза;
ДНК-дезоксирибонуклеаза, що руйнує ДНК клітини-хазяїна; ферменти, необхідні для утворення 5-оксиметилцитозину та його фосфорилювання.
Внаслідок реплікації вірусної ДНК утворюється прегеномна фагова
ДНК, яка представлена багатьма копіями геномної ДНК, з'єднаними
"кінець-в-кінець". Така структура ДНК фага отримала назву "конкатемер".
У випадку фага Т4 нарізання конкатемеру, що здійснюється за допомогою
ендонуклеази, є процесом неспецифічним і не визначається певними сайтами його ДНК. Схематично це має такий вигляд. Вільний кінець ДНК
конкатемеру вводиться до зібраної порожньої головки бактеріофагу до її
заповнення (зазначений процес є енерговитратним і потребує розщеплення
АТФ). Потім конкатемер вірусної ДНК відрізається і починається заповнення наступної порожньої головки фага.
Унікальність упакування конкатемерної ДНК в капсид фага Т4 полягає в
тому, що внутрішній об'єм порожньої головки дозволяє ввести в неї більше
одного геному вірусу. Через це "геном" кожної фагової частинки містить, фактично, понад 100 % довжини геномної ДНК вірусу і, відповідно, характеризується кінцевою надлишковістю (тобто наявністю "надлишку" ДНК на одному з кінців геному) та циклічними перестановками (пермутаціями), що відображені в лінійній генетичній карті фага Т4 (рис. 12.9).
Синтезована ДНК-дезоксирибонуклеаза не діє на ДНК фага, очевидно тому, що в ній міститься модифікована азотиста основа 5-оксиметилцитозин. Ці
ферменти забезпечують синтез ДНК бактеріофага. Потім починається синтез
структурних білків. Усі білки віріону й інші пізні білки (наприклад лізоцим)
синтезуються більш-менш одночасно і, накопичуючись, утворюють фонд
"попередників". Внаслідок специфічної взаємодії утворюються субструктури,
які потім збираються вже в цілі віріони.
Серед бактеріофагів поширені два механізми виходу із клітини:
• Невеликі фаги з одноланцюговим геномом мають один ген лізису (фаг
Qβ та фаг φX174); літичний протеїн "амурин" перешкоджає синтезу пептидоглікану і схожий за дією з антибіотиком пеніциліном.
• У фагів із 2лДНК задіяні кілька ферментів (муралітичні ензими, ендолізини) та кілька класів холінів.
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Рис. 12.9. Схема нарізування конкатемеру фага Т4

Отже, на останньому етапі взаємодії фага та клітини накопичений лізоцим (продукт гена е фага Т4) діє зсередини клітини на пептидогікановий
шар клітинної стінки. Лізоцим утворюється в інфікованій клітині задовго
до початку лізису, але лізис настає тільки в тому випадку, якщо лізоцим
отримує доступ до шару пептидоглікану. Для цього необхідна реакція, що
ініціюється фагом (опосередковується продуктом гена t фага Т4). Внаслідок розщеплення пептидогліканів клітинна стінка бактерії стає дуже тонкою і розривається під дією осмотичного тиску. Відбувається вихід бактеріофага із клітини.

Крива росту бактеріофагів

Для кількісного вивчення послідовностей подій при літичному циклі
розвитку фага Еморі Елліс і Макс Дельбрюк (1939) розробили спеціальний
метод, що отримав назву "одиночного циклу репродукування фага" й описується одноступінчатою кривою. Крива росту починається із фази екліпсу, що є періодом часу від проникнення вірусу до збирання першої вірусної частинки. Упродовж екліпс-фази у клітині не існує повноцінних інфекційних частинок фага до моменту утворення нових частинок. Екліпс-фаза
закінчується в момент збирання першої дочірньої частинки. Отже, екліпсфаза – це проміжок часу між потраплянням геному фага до клітини-хазяїна й утворенням повноцінної вірусної частинки всередині клітини. Латен247
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тна фаза довша за фазу екліпсу; вона також починається з уведення геному
фага до клітини, але закінчується лише після вивільнення дочірнього покоління вірусу із клітини в середовище. Для Т-парних фагів екліпс-фаза за
стандартних умов триває близько 15 хв. Різниця в часі між кінцем фази
екліпсу та латентної фази присвячена накопиченню зібраних фагових частинок усередині клітини. Отже, латентна фаза – це проміжок часу між потраплянням вірусного геному до клітини та виходом дочірніх віріонів із
неї. Повністю зібрані фагові частинки продовжують накопичуватися всередині клітини до досягнення ними кількості, що є критичною для клітини
(рис. 12.10, 12.11).

Кількість інфекційних одиниць
в 1 мл розведеної культури

107

Період
лізису

Латентний період

Вихід фага

106

105

10

20
30
Час з моменту зараження, хв

40

Рис. 12.10. Крива одиночного циклу розвитку бактеріофага Т4

В експерименті Е. Еліса і М. Дельбрюка середній вихід фага на одну бактерію вираховують як співвідношення загальної кількості фага, що вийшов
при лізисі чутливих бактеріальних клітин, до кількості початково інфікованих бактерій. Вихід вірусу для різних фагів неоднаковий. Наприклад, для фага Т4 він становить 300 вірусних частинок на одну інфіковану бактеріальну
клітину, для Т1 – 180, а для фага Т2 – 120 фагових частинок. Кількість частинок, які утворюються в одній клітині, може досягати 1000.
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Рис. 12.11. Схематичне зображення життєвого циклу фага Т4

Отже, життєвий цикл вірулентного фага Т4 передбачає такі стадії:
• Адсорбція вірусу на поверхні клітини.
• Скорочення чохла хвостового відростка – після незворотного приєднання фага до рецепторів клітинної стінки відбувається скорочення чохла
його хвостового відростка (за його наявності у вірусу), внаслідок чого
стрижень проштовхується до клітини. Фаги без скорочуваного відростка мають інші механізми потрапляння (або введення свого геному) до
клітини. Деякі фаги (наприклад фаг λ) мають ферменти для деградації
окремих компонентів клітинної стінки бактерій.
• Уведення нуклеїнової кислоти – нуклеїнова кислота з головки фага впорскується через стрижень до клітини після скорочення чохла хвостового
відростка (у випадку фага зі скорочуваним відростком, наприклад Т4).
Зазвичай єдиним компонентом фага, який потрапляє до клітини, є його
геномна нуклеїнова кислота. Інші компоненти фага залишаються на поверхні клітини (є винятки). Такий спосіб інфікування відрізняється від
інфікування еукаріотичних клітин вірусами тварин, коли зазвичай уся
вірусна частинка потрапляє до клітини. Пояснюють таку відмінність,
імовірно, нездатністю бактерій до поглинання (ендоцитозу) позаклітинного матеріалу через наявність клітинної стінки.
• Екліпс-фаза – упродовж зазначеної фази фагові частинки всередині клітини не детектуються. Нуклеїнова кислота фага "перелаштовує" біосинтетичну машинерію клітини для продукування вірусних мРНК і білків. Ранні мРНК вірусу кодують білки, необхідні для синтезу фагової
ДНК та для відключення синтезу клітинних мРНК, ДНК та білків. Іноді
ранні фагові білки викликають деградацію клітинної хромосоми. Після
синтезу фагової ДНК синтезуються пізні фагові мРНК та білки, які є
структурними або необхідними для лізису клітини.
• Фаза внутрішньоклітинного накопичення – фагова ДНК та білки асемблюються в інфекційні вірусні частинки у клітині.
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Помірні віруси мікроорганізмів:
вибір шляху розвитку та перемикання генів
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• Фаза лізису та виходу – накопичення фагових частинок та (зазвичай)
білків лізису приводить до лізису клітини зсередини, внаслідок чого вірусні частинки вивільняються в середовище.
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При лізогенному типі взаємодії фага з бактеріальною клітиною вірусний
геном у неактивній (провірусній) формі передається дочірнім бактеріальним
клітинам від одного покоління клітин до іншого. При цьому час від часу в
деякій кількості клітин утворюються віріони фага, які лізують такі клітини і
виходять у навколишнє середовище (бульйон, фізрозчин). Лізогенні клітини,
повторно заражені тим же фагом, не лізуються. Вони набувають стійкого
імунітету до повторного інфікування гомологічним вірусом унаслідок наявності копії геному такого вірусу у своїй хромосомі; лізогенна бактеріальна
культура при цьому росте цілком нормально. Фаги, що здатні лізогенізувати
чутливі культури, називають помірними.
Отже, помірні віруси мікроорганізмів за певних умов здатні переходити до
лізогенного шляху розвитку та перебувати у клітині в неактивному стані –
стані профага. У такому разі пригнічується експресія більшості генів фага.
Типовим представником помірних бактеріофагів є бактеріофаг лямбда. Структурні гени фага лямбда, що кодують компоненти головки та хвостового відростка, можуть бути проігноровані при регуляції циклу розвитку (рис. 12.12).
білки реплікації
фагової ДНК
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Рис. 12.12. Генетична карта бактеріофага λ (Watson J. D. et al., 2004)
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Важливими компонентами генетичного контролю фага лямбда, як типового помірного вірусу бактерій, є:
• PL – промотор, відповідальний за транскрипцію лівої частини геному
фага (гени N та cIII);
• OL – лівий оператор, коротка некодуюча ділянка геному (50 бп), що розміщується між генами сІ та N поряд із промотором PL;
• PR – промотор, відповідальний за транскрипцію правої частини геному
фага (гени cro, cII та гени структурних білків);
• OR – правий оператор, коротка некодуюча ділянка геному (50 бп), що
розміщується між генами сІ та cro поряд із промотором PR;
• ген сІ (транскрипція відбувається з окремого промотора) – кодує білокрепресор сІ (236 АК), який зв'язується з OR, що запобігає транскрипції
гена cro і не заважає експресії сІ, а також зв'язується з OL, що перешкоджає транскрипції гена N та інших генів лівої частини геному;
• гени сІІ та сІІІ – кодують білки-активатори сІІ та сІІІ, які зв'язуються з
геномом і підвищують рівень транскрипції гена сІ;
• ген cro – кодує білок cro (66 АК), що зв'язує OR, блокуючи таким чином
зв'язування білка-репресора сІ із зазначеним сайтом;
• ген N – кодує білок-антитермінатор N, який стимулює інтенсивну транскрипцію із промоторів PL та PR;
• ген Q – кодує білок-антитермінатор Q, функціонально подібний до білка N, але призводить до підвищеної транскрипції лише з PR (рис. 12.13).
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Рис. 12.13. Частина генетичної карти фага λ, де показані гени,
важливі для регуляції циклу розвитку вірусу
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Апарат перемикання генів утворюють: білки сІ і сro, РНК-полімераза, відповідні промоторні й операторні ділянки. Апарат перемикання генів може
перебувати у двох станах (рис. 12.14):
• стан лізогенії – експресується ген репресора сІ; ген, що кодує білок сro,
не експресується;
• літичний стан – спостерігається протилежна ситуація.

Рис. 12.14. Апарат перемикання генів при лізогенному
та літичному циклах розвитку бактеріофага λ
(Watson J. D. et al., 2004)

Транскрипція генів сІ і сro відбувається у протилежних напрямах. Стартові точки їхньої транскрипції розміщуються на відстані у 80 п. о.; у цій ділянці
містяться промотори й оператори, з якими зв'язуються білки-перемикачі: два
промотори PRM і PR, та три операторних ділянки ОR1, ОR2 і ОR3. Для зв'язування із промотором PRM необхідний білок-репресор.
Функціонально активна форма білка-репресора представлена димерами,
які утворюються шляхом з'єднання С-кінцевих доменів молекул білка;
N-кінцеві домени димеру служать для зв'язування білка-репресора з молекулою ДНК. Кожна ділянка оператора ОR (ОR1, ОR2 та ОR3) здатна зв'язуватися
з одним димером.
Білок сro (66 АК) також виявляє свою функціональну активність у димерній формі.
Білок-репресор сІ здійснює одночасно позитивну (сприяє приєднанню
РНК-полімерази й активує власну транскрипцію – експресію гена сІ із промо252
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тора PRM) та негативну регуляцію (перешкоджає транскрипції гена cro та власній транскрипції (негативна авторегуляція)).
На противагу цьому, білок сro здатен лише до негативної регуляції – його
функція полягає в перешкоджанні транскрипції гена сІ та відповідно синтезу
білка-репресора.
Індукція – перемикання регуляторного апарату. Головним білком фага
лямбда, який необхідний для підтримання лізогенії, є білок-репресор сІ. Як
ішлося вище, за певних умов зазначений білок здатен до стимуляції власної
експресії. Це призводить до накопичення білка сІ у цитоплазмі бактеріальної клітини у великій кількості та подальшого блокування обох операторів –
OR та OL. Внаслідок цього досягається певна рівноважна ситуація, коли підтримання достатньої концентрації білка сІ перешкоджає експресії будь-яких
інших генів вірусу.
Синтез білка-репресора сІ є процесом динамічним і характеризується зворотним зв'язком. Зокрема, експресія гена сІ відбувається із двох промоторів: PRE
(на початковому етапі встановлення лізогенного стану (RE = respression
establishment)) та PRM (на подальших етапах для підтримання лізогенії
(RM = respression maintenance)). Обидва промотори розташовані в ділянці правого оператора OR, що має три ділянки: ОR1, ОR2 та ОR3, кожна з яких може
зв'язуватися (репресуватися) з білком сІ. Важливим аспектом є різна афінність
ділянок ОR1, ОR2 та ОR3 до білка сІ. Зокрема, ОR1 характеризується найбільшою спорідненістю до білка-репресора сІ і перша зв'язується з ним. Внаслідок
цього блокується можливість експресії гена cro, продукт якого необхідний для
літичного шляху розвитку. Надалі білок сІ накопичується у клітині і зв'язується
з ділянками ОR2 та, в останню чергу, з ОR3, що має найменшу афінність до білка сІ. Блокування білком-репресором сІ ділянок ОR2 та ОR3 призводить, фактично, до повного блокування промотора PRM, з якого, власне, і відбувається експресія гена сІ. На цьому експресія зазначеного гена і, відповідно, синтез білка
сІ припиняються (негативна регуляція власної експресії гена сІ своїм продуктом – білком сІ; приклад негативного зворотного зв'язку).
Після певного часу концентрація білка сІ у клітині знижується через дію
протеаз, внаслідок чого звільняються ділянки ОR2 та ОR3, тобто знову стає
можливою експресія гена сІ із промотора PRM. Відбувається транскрипція гена сІ й синтез білка-репресора. Таким чином підтримується лізогенія – рівноважний стан латентної вірусної інфекції.
Описана вище динамічна і рівноважна ситуація є вразливою до впливу багатьох факторів, зокрема УФ-випромінювання, головною мішенню якого у
клітині бактерій є ДНК – молекула, з якою, зокрема, зв'язується білокрепресор сІ для підтримання лізогенії.
Під дією УФ-випромінювання відбувається синтез бактеріального білка
RecA, який у звичайних умовах відповідає за рекомбінацію бактеріальної
ДНК, а при УФ-пошкодженні ДНК виконує репараційні функції і при цьому
розщеплює мономери білка-репресора сІ, які зв'язані з ДНК. Внаслідок цього
звільняються раніше блоковані білком сІ оператори OR та OL. Інтенсивність
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синтезу та вміст білка сІ у клітині знижуються, після чого РНК-полімераза
може зв'язатися із правим промотором PR і відбувається транскрипція гена
сro. Димери білка cro незалежно (некооперативно) зв'язуються з обома операторами OR та OL. При цьому варто зауважити, що білок cro також характеризується різною спорідненістю до ділянок правого оператора ОR1, ОR2 та ОR3,
подібно до білка-репресора сІ. Відмінність полягає в тому, що на противагу
білку-репресору сІ, білок cro насамперед зв'язується з ділянкою ОR3, блокуючи цим самим промотори PRE та PRM і повністю перешкоджаючи можливості
подальшої експресії гена сІ, який необхідний для встановлення та підтримання лізогенії. Відбулося перемикання генів і розпочався літичний цикл. Іншими словами, синтез і накопичення димерних форм білка cro приводить до ініціації літичного шляху розвитку фага лямбда.
Виникає логічне питання: яким чином фаг ухвалює рішення щодо вибору
шляху розвитку і як регулює роботу своїх генів при їхній реалізації?
З'ясувалося, що на зазначений "вибір" впливає стан навколишнього середовища (тобто середовища існування бактерій – хазяїв фагів).
При потраплянні у клітину ДНК замикається в кільце за допомогою "липких" кінців. Нижче описані стадії експресії генів вірусу, перші дві з яких ідентичні для обох шляхів розвитку – як літичного, так і лізогенного.
• Передрання стадія. Клітинна РНК-полімераза зв'язується з лівим промотором РL та правим промотором PR, внаслідок чого відбувається
експресія генів N та cro, відповідно, після чого транскрипція припиняється.
• Рання стадія – експресія генів рекомбінації та реплікації. Білок N відіграє роль позитивного регулятора транскрипції та індукує експресію
гена сІІІ та генів рекомбінації ліворуч від себе, а також експресію генів,
які містяться правіше за ген cro, зокрема гена сІІ та генів реплікації
ДНК – O, P та Q. При цьому транскрипції структурних генів головки та
хвостового відростка, а також гена R із такою ефективністю, яка необхідна для літичного циклу, не відбувається.
Білок-антитермінатор N знімає термінацію транскрипції – проходячи через
сайт Nut, РНК-полімераза пропускає сигнал термінації.
На зазначеному етапі лізогенний і літичний шляхи розвитку фага лямбда
розходяться. При літичному циклі головну роль відіграють білки Q і сro, а
при лізогенії – білки сІІ, сІІІ і, нарешті, сІ.
• Пізня стадія літичної інфекції. Білок Q активує експресію пізніх генів
– генів лізису, структурних білків головки та хвостового відростка. Білок Q працює подібно до білка-антитермінатора N і пригнічує термінацію транскрипції невеликої РНК, яка починається із промотора PR, що
розміщений праворуч від гена Q. Транскрипція цієї мРНК опосередковується бактеріальною РНК-полімеразою. У випадку успішного пригнічення білком Q термінації транскрипції синтез зазначеної мРНК іде
по кільцевій ДНК фага, охоплюючи також гени структурних білків головки та хвоста вірусу.
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Тим часом білок сro зв'язується, насамперед, із ділянкою ОR3, блокуючи
таким чином синтез білка-репресора сІ.
Потім білок cro зв'язується з лівим і правим операторами OL і OR, перешкоджаючи транскрипції з обох промоторів PL та PR. Отже, відбувається пригнічення синтезу ранніх транскриптів білком сro. На пізній стадії накопичується достатня кількість білка Q для активації утворення білкових оболонок,
у які упаковуються новоутворені молекули геномної ДНК. Бактеріальна клітина руйнується, відбувається вихід фагових частинок.
• Пізня стадія лізогенії. Продукт гена сІІ індукує експресію генів сІ та
int. Білок сІІ відіграє роль активатора транскрипції генів – він сприяє
зв'язуванню РНК-полімерази й ініціації транскрипції із двох промоторів
PRE і P1, які без цього білка неактивні. Однак варто згадати, що, як було
зауважено вище, саме білок-репресор сІ є позитивним регулятором
експресії власного гена, гена сІ. Виникає питання: яким чином здійснюється первинний синтез білка-репресора сІ за його відсутності (до
появи перших функціонально активних копій білка)? Річ у тому, що
транскрипція гена сІ може відбуватися із двох альтернативних промоторів, один із яких (PRM) активується власне білком-репресором сІ (уже
після первинного синтезу білка сІ), а другий (PRE) – білком сІІ на початкових етапах лізогенії (до синтезу білка-репресора сІ). Білок сІІ стимулює РНК-полімеразу до транскрипції гена сІ з іншого промотора – PRE.
Починаючи з нього, відбувається транскрипція ліворуч до кінцевої точки гена сІ з утворенням білка-репресора сІ, а не білка сro (оскільки його
транскрипція відбувається у зворотному напрямку).
Примушуючи РНК-полімеразу почати транскрипцію із промотора РІ, білок
сІІ індукує експресію гена int, продукт якого забезпечує вбудовування фагової геномної ДНК у бактеріальну хромосому.
Білок-репресор, перші етапи транскрипції якого відбувалися із промотора PRE, надалі зв'язується з лівим і правим операторами OL і OR та стимулює
таким чином власну експресію (транскрипцію гена сІ) з іншого промотора –
промотора PRM, одночасно перешкоджаючи експресії всіх інших генів. Так
відбувається прогресування лізогенного шляху розвитку фага лямбда. При
лізогенії пізні гени вірусу не експресуються, оскільки немає активатора їхньої транскрипції – білка Q, який не синтезується через відсутність експресії гена N (рис. 12.15).
• Ухвалення рішення. Рішення щодо шляху розвитку вірусної інфекцїї
"ухвалюється" на рівні білків сІІ та сІІІ. У випадку високої активності
білка сІІ відбувається лізогенізація бактерії фагом, а за низької активності – ініціація літичного шляху розвитку.
Функціональна активність білка сІІ залежить від стану довкілля. Цей білок
є нестабільним і може руйнуватися бактеріальними протеазами, активність
яких залежить від навколишніх умов – при рості бактерій на багатому середовищі протеази активні, а при вирощуванні на збідненому середовищі ("голодуванні" бактерій) – ні. Відповідно, фаг лямбда частіше лізогенізує "голод255
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ні" клітини (активність протеаз яких нижча, що сприяє накопиченню білка
сІІ), коли не вистачає компонентів для ефективного літичного циклу фага.
Білок сІІІ сприяє встановленню лізогенії, оскільки його роль полягає у захисті білка сІІ від деградації протеазами.
У клітинах, де білок сІІ швидко руйнується (тобто, у яких висока активність протеаз), білок-репресор сІ не синтезується (або руйнується швидше, ніж синтезується) і відбувається переважний синтез білків Q і сro –
обов'язкових компонентів літичного циклу розвитку вірусної інфекції.
Відповідно, знижується кількість білка Іnt, який синтезується на мРНК,
транскрибованій із промотора PL.

експерсія
надранніх генів

експерсія ранніх
генів

літична
інфекція

лізогенна
інфекція

транскрипція PL і PR
блокована

PL і PR працюють

Рис. 12.15. Експресія генів фага лямбда
при різних шляхах розвитку інфекції
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Якщо ж активність білка сІІ висока (відповідно, низька активність клітинних протеаз), то відбувається інтенсивна транскрипція генів сІ та int із промоторів PRE і РІ, відповідно. Білок Іnt забезпечує інтеграцію фагової ДНК до бактеріальної хромосоми, а білок-репресор сІ зв'язується з операторами OR і OL,
блокуючи експресію всіх фагових генів, окрім гена сІ – наступає стан лізогенії.
• Регуляція інтеграції та ексцизії геному фага лямбда. У регуляції інтеграції беруть участь білки Іnt та сІІ, при регуляції ексцизії – білки Іnt і
Xis та має місце регуляція активності мРНК.
Сайти "приєднання" фага (інтеграції фагової геномної ДНК) – це ділянки
бактеріальної хромосоми, що відповідають за сайт-специфічну рекомбінацію
фагового та бактеріального геномів. Первинний сайт приєднання на хромосомі E. coli, сайт attB, складається із трьох ділянок, які називаються BOB', а
сайт приєднання у геномній ДНК фага лямбда, attP, має три відповідні ділянки POP'. Кросовер відбувається між гомологічними коровими ділянками розміром 15 п. о. (ділянками "О") обох сайтів.
Для рекомбінації необхідні послідовності, довжиною приблизно 150 п. о.
ліворуч від ділянки "О" сайту attP (Р-кінець) та 80 п. о. праворуч від ділянки "О" (P'-кінець). Інтеграза та фактор інтеграції хазяїна IHF зв'язуються зі
специфічними сайтами в межах цих кінців та укладають фагову ДНК у комплексну структуру (інтасому), що прискорює взаємодію із сайтом BOB' на бактеріальній хромосомі та сприяє подальшій рекомбінації. Фермент інтеграза
кодується фаговим геном int і каталізує події рекомбінації. IHF (фактор інтеграції хазяїна) є білком E. coli, який зв'язується із ДНК та викликає її вигинання.
При видаленні нормального сайту attB з бактеріальної хромосоми інтеграза може зв'язуватися із вторинними подібними сайтами на хромосомі (хоча й
із меншою афінністю), що призводить до інтеграції геному фага в іншому
сайті бактеріальної ДНК. Частота інтеграції у вторинних сайтах у 100–
1000 разів нижча за нормальну інтеграцію фагового геному в сайті attB.
Інтеграза зв'язується з лівим і правим кінцями корового сайту та вирізає
ДНК усередині цього сайту, ініціюючи таким чином рекомбінацію.
• Встановлення лізогенії. Для індукції лізогенії із фагового геному має
синтезуватися багато копій білка Іnt і якомога менше продукту гена Xis.
Білок сІІ індукує транскрипцію гена int із промотора РІ (який перебуває в
межах гена хis), але не експресію гена хis. Синтез зазначеної мРНК термінується в кінці гена іnt, внаслідок чого утворюється багато копій білка Іnt. Транскрипція генів int та xis також може відбуватися із промотора PL, проте саме білок
сІІ відіграє ключову роль у забезпеченні надлишкового синтезу білка Іnt.
• Літичний шлях розвитку. У випадку літичного шляху розвитку синтезується білок Xis, але не білок Іnt. Фагова ДНК не вбудовується у
геном бактерії.
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При цьому білок сІІ неактивний, однак працює білок N, за дії якого синтез
мРНК, що починається із промотора PL, проходить через ген N і продовжується далі, охоплюючи гени int та хis. Білок N трансформує РНК-полімеразу в
таку форму, що вона "пропускає" сигнал термінації транскрипції гена int і
продовжує транскрипцію, експресуючи ділянку sib (яка утворює шпильку).
Така мРНК з ділянкою sib на кінці руйнується РНКазою, починаючи з ділянки поблизу sib і до гена N. Оскільки ділянка, що відповідає за трансляцію білка Int, знищується раніше, ніж ділянка з інформацією про будову білка Xis, то
білка Xis із зазначеної мРНК встигає синтезуватися більше, ніж білка Іnt. Такий спосіб регулювання трансляції називають ретрорегуляцією.
• Індукція профага. Для успішного вирізання геному вірусу з бактеріальної хромосоми при індукції лізогена (профага) необхідні обидва білки,
Xis та Іnt. Оскільки йдеться про літичний шлях розвитку, то білок сІІ не
може забезпечити синтез білка Іnt.
Внаслідок транскрипції із промотора PL синтезується мРНК, що кодує інформацію про будову білків Xis та Іnt, але в ній відсутня ділянка sib, оскільки
при інтеграції вона розміщується на іншому кінці інтегрованого геному вірусу. Таким чином, із зазначеної мРНК транслюються обидва білки: і Іnt, і Xis.
• Лізогенна конверсія. Помірні фаги можуть обирати один із двох життєвих циклів у клітині-хазяїні. Більшість генів лізогенного фага не експресуються до початку літичного циклу вірусу. Однак багато лізогенних фагів експресують гени, продукти яких безпосередньо впливають
на фенотипові характеристики клітини-хазяїна. Цей процес називають
лізогенною конверсією (перебудовою властивостей клітини під впливом лізогенного фага).
Лізогенна конверсія, фактично, є одним із видів мінливості бактерій, завдяки якому бактеріальна клітина набуває нових спадкових ознак. Такі зміни
генотипу бактерій виникають внаслідок привнесення до їхнього геному нової
генетичної інформації помірним фагом та її фенотипового вияву.
Одним із прикладів лізогенної конверсії є зміна морфології бактеріальних
колоній бактерії Bacillus megaterium: їхня S-форма (гладенькі колонії) змінюється на R-форму (шорохуваті колонії), а із цією морфологічною особливістю
пов'язана і токсичність бактерій, – вони переходять у токсичні форми.
У деяких бактерій змінюється чутливість до антибіотиків, з'являється здатність до синтезу токсинів, нових нетипових антигенів на поверхні клітинної
стінки. Конвертуючі властивості опосередковуються геномом фага, однак
цілком можливо, що конвертуючий фаг може також "захоплювати" окремі
елементи геному бактеріальної клітини. Деякі приклади фагової конверсії
бактерій наведені в табл. 12.1.
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Таблиця 12.1
Приклади фагової конверсії

F, GRE

St. aureus
Corynebacterium
diphtheriae
E. coli
Vibrio cholerae
Shigella dysenteria

LS-1, LS-2

Корінефаг β

Здатність до синтезу дифтерійного токсину

Qβ1
Фаг CTX
DDP

Здатність до синтезу ентеротоксину
Здатність до синтезу холерного токсину
Модифікація О-антигена

Бактеріофаг
C, D
T12

St. aureus

фаги A, B, F
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Clostridium botulinum
Staphylococcus aureus

тр

St. aureus

Властивість,
набута через інфікування фагом
Здатність до утворення токсину
Здатність до утворення еритрогенного токсину
Підвищення ефективності синтезу
α-гемолізину
Підвищення ефективності синтезу пеніцелази
та стафілокінази
Набуття здатності до синтезу ентеротоксину

Бактерія

Лізогенні бактерії є імунними до враження гомологічним фагом (фагом,
спорідненим із тим, що викликав стан лізогенії). Така стійкість обумовлена
профагом, убудованим у бактеріальну хромосому. Після ексцизії профага з
геному бактерії вона втрачає таку стійкість.
Фагостійкість обумовлена зміною властивостей бактерії (модифікаціями її
клітинної стінки та її поверхневих рецепторів, необхідних для адсорбції фагів), які можуть відбуватися внаслідок певних спадкових змін клітини при
лізогенії помірним фагом.
Бактеріофаги також здійснюють перенесення генетичної інформації між
бактеріями за рахунок явища трансдукції.
Трансдукція (від лат. transductio – переміщення) – це процес передачі ДНК
від клітини-донора до клітини-реципієнта за участі бактеріофагів, який
призводить до зміни спадкових властивостей бактерій.
Отже, відомі два типи трансдукції, що опосередковуються бактеріофагами
– загальна (або неспецифічна) та специфічна.
• Загальна (неспецифічна) трансдукція. Явище неспецифічної трансдукції було відкрито внаслідок експериментів з ауксотрофними мутантами
Salmonella typhimurium та фагом Р22. Було встановлено, що фаг може
трансдукувати (переносити до іншої клітини) будь-яку ділянку геному
бактерії. Трансдукуючі фагові частинки утворюються під час продуктивного інфекційного процесу фага, коли ДНК бактеріальної клітини
деградує, а її фрагменти випадковим чином упаковуються до капсиду
фага. Середня частота появи трансдуктантів (трансдукуючих фагів) за
неспецифічної трансдукції становить 10-5.
Гени, що тісно зчеплені один з одним у бактеріальній хромосомі, котрансдукуються з високою частотою, а віддалено розташовані гени трансдукуються незалежно.
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Абортивна трансдукція. У типовому випадку загальної трансдукції вірусна частинка привноситься до клітини – хазяїна ДНК клітини-донора, яка може рекомбінувати із хромосомою клітини-реципієнта. Проте інколи фаговий
білок зв'язується з кінцями трансдукуючої ДНК (ДНК клітини-донора), призводячи до її циркуляризації та захищаючи від нуклеаз. У цьому випадку така
ДНК набуває плазмідоподібного стану – стає позахромосомним елементом,
нездатним до рекомбінації, через що залишається в цитоплазмі у вигляді так
званого абортивного трансдуктанту.
• Специфічна трансдукція. Фаги, здатні до специфічної трансдукції, є похідними помірних фагів, у яких певна частина власного геному замінена
на іншу генетичну інформацію, набуту від бактеріальної хромосоми.
За специфічної трансдукції можуть трансдукуватися тільки ті гени бактеріальної ДНК, які тісно зчеплені із сайтом інтеграції фагового геному (тобто
перебувають обабіч нього). Оскільки різні фаги вбудовуються в різні ділянки
бактеріального геному, то і трансдукуються ними різні гени. Фактично, специфічна трансдукція є наслідком неправильної, помилкової ексцизії ("вирізання") профага з ДНК бактерії, за якої вирізається геном потрібного розміру
(100 % від розміру геному профага), однак із зсувом ліворуч або праворуч.
Типовим прикладом фага, який опосередковує специфічну трансдукцію
бактеріальної ДНК, є фаг λ. Він здатен трансдукувати сусідні із сайтом його
інтеграції гени E. coli, що відповідають за метаболізм галактози (ген gal) або
контролюють синтез біотину (ген bio) (рис. 12.16).
Фаги, здатні до специфічної трансдукції, утворюються шляхом некоректного виходу профага, який при цьому стає мутантним, хоча може мати всі
функції, необхідні для розвитку. Якщо ж утворюється фаг, який не здатний
до реплікації без фага-помічника, то його називають дефектним фагом.
λ

int

+

gal

tail

cos

attR

attL

bio+

λ dgal

λ bio

Рис. 12.16. Схема специфічної трансдукції генів gal та bio фагом λ

Фаг, який несе бактеріальний ген gal, що міститься ліворуч від профага, не
має правої частини геному профага, у якій перебувають гени лізису (отже,
260

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

лізису зазначеної клітини не відбудеться за відсутності фага-помічника) і,
відповідно, якщо трансдукуючий фаг λ несе бактеріальний ген bio (розміщується праворуч від профага), то в утвореного "фага" не буде генів, необхідних
для встановлення лізогенії. Отже, специфічний трансдукуючий фаг λ, який
несе ген gal (λdgal), здатний до встановлення лізогенії, але є дефектним за
лізисом клітини-хазяїна. Такому фагу необхідний вірус-помічник для наступного лізису клітини (тобто λ "дикого" типу) та виходу трансдукуючого фага
λdgal з неї. Подібним чином, специфічний трансдукуючий фаг λ, який несе
ген bio (λbio), здатен до лізису клітини, але не може самостійно індукувати
лізогенію у клітини-реципієнті.
Значення трансдукціїї: загальна трансдукція може бути використана для
отримання інформації про зв'язки між генами, оскільки можна вирахувати
частоту котрансдукції, специфічну трансдукцію можна використати для
спрямованого перенесення генів між штамами бактерій.
Механізми захисту прокаріотів від вірусів. Головні механізми захисту
прокаріотів від чужорідної генетичної інформації передбачають:
• системи рестрикції-модифікації (RM),
• сRISPR/Cas-системи,
• системи абортивної інфекції.
CRISPR-системи у прокаріотів. Групи коротких паліндромних повторів,
перемежованих з унікальними послідовностями CRISPR (Clustered Regularly
Interspaced Short Palindromic Repeats), записані до бактеріального геному як
згадки про бактеріофагів, які колись потрапляли у клітину. У разі повторної
атаки вірусоспецифічні некодуючі РНК (т. зв. crRNA), що транскрибуються
з CRISPR-локусу, допомагають спеціальним ендонуклеазам знаходити та
знищувати фагову ДНК шляхом утворення дволанцюгових розривів, реалізуючи таким чином набутий імунітет. Механізм трохи подібний до
РНК-інтерференції, але той факт, що він спрямований саме проти дволанцюгової ДНК, а не РНК, робить CRISPR-систему безцінним інструментом
генно-інженерних досліджень.
Практичне значення вірусів мікроорганізмів. Відкриття бактеріофагів
дозволило почати їхнє використання в медицині та ветеринарії як засіб для
лікування, профілактики та діагностики інфекційних захворювань. Залежно
від способу застосування розрізняють кілька типів препаратів бактеріофагів:
• ранові, поверхневого застосування (проти умовно-патогенних мікроорганізмів, що викликають нагноєння і подібні патології: стафілококовий,
піоценус, стрептококовий фагові препарати);
• кишкові (дизентерійний, черевнотифозний, сальмонельозний фагові
препарати, колі-фаг, протейний фаг, колі-протейний та інтестіфаг).
Препарати, призначені для підшкірного, внутрішньом'язового, внутрішньопорожнинного або внутрішньовенного введення утворюють окрему
групу, до якої належать фаги для запобігання генералізації інфекцій, ви261
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кликаних стафілококами, стрептококами, псевдомонадами. В останньому
випадку широке поширення знайшов піофаг – комплексний препарат із
п'яти компонентів: стафілококовий, колі, протейний, стрептококовий та
псевдомонадний бактеріофаги.
Серед переваг фагових препаратів виокремлюють такі:
• висока специфічність (за рахунок біологічних властивостей окремих вірусів препаратів);
• зазвичай широкий спектр дії (як наслідок полівалентності або комплексності препаратів);
• репродукувальна здатність;
• нешкідливість;
• відсутність побічної дії;
• можливість комбінованого застосування з іншими формами терапії (антибіотиками, імунотерапією);
• можливість застосування із профілактичними цілями.
До основних недоліків препаратів на основі бактеріофагів і фаготерапії загалом належать такі:
• полівалентність та/або комплексність практично всіх існуючих препаратів;
• біологічна гетерогенність препарату (через його полівалентність та/або
комплексність), маловивченість його типового складу;
• необхідність регулярної перевірки препаратів на ефективність щодо мікрофлори хворих та їхньої адаптації відповідно до появи нових/змінених штамів мікроорганізмів;
• можливість утворення специфічних антифагових антитіл у людини і
тварин при неодноразовому введенні препарату через власні антигенні
властивості бактеріофагів;
• імовірність індивідуального неприйняття фагових препаратів (алергічні реакції);
• короткочасне підвищення температури у пацієнтів до 38–39 ºС, викликане всмоктуванням у кров продуктів розпаду мікроорганізмів (при фаготерапії важких випадків генералізованих стафілококових інфекцій у
випадку внутрішньовенного введення фагового препарату).

Узагальнення

Нині виділені й описані бактеріофаги проти найрізноманітніших видів
справжніх бактерій, як патогенних, так і сапрофітних, що розвиваються в
аеробних або анаеробних умовах, а також проти синьо-зелених водоростей,
актиноміцетів, мікоплазм.
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Крім практичного застосування, фаги використовуються як модель молекулярно-біологічних досліджень. Усе це стало можливим завдяки простоті
їхньої будови, інтенсивному розмноженню, невисокій вартості отримання,
можливості розробити стандартні умови для проведення дослідів, чітко і точно враховувати результати.
Фаги, порівняно з іншими вірусами, є найбільш вдалим об'єктом для глибокого вивчення взаємовідносин вірусу та клітини, структури вірусного гена
та сутності генетичного коду, молекулярної основи спонтанних та індукованих мутацій. На фагах проводять радіобіологічні дослідження, первинний
відбір противірусних і протипухлинних лікувальних засобів. Підвищений
практичний інтерес до бактеріофагів пов'язаний також із тим, що вони є надзвичайно важливими для багатьох виробництв, що базуються на використанні життєдіяльності мікроорганізмів – антибіотичної, молочної, ферментної
промисловості, виробництва вакцин, бактерійних добрив, препаратів ентомопатогенних бактерій тощо.
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Проаналізуйте елементи структури вірусів мікроорганізмів,
етапи збирання фага Т4.
Охарактеризуйте типи взаємодії бактеріофага з бактеріальною
клітиною: літичний, лізогенний.
Проаналізуйте помірні віруси мікроорганізмів, їхні властивості.
Охарактеризуйте генетичну карту фага λ. Проаналізуйте структуру промоторів та операторів фага λ.
Опишіть генетичний контроль лізогенізації. Охарактеризуйте
репресор та його функцію.
Як відбувається регуляція інтеграції та ексцизії фага λ?
З'ясуйте особливості лізогенних бактерій, імунітету, лізогенізації.
Опишіть лізогенну конверсію.
Охарактеризуйте типи трансдукції: специфічну, загальну,
абортивну.
З'ясуйте практичне значення бактеріофагів у медицині.
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Розділ 13
ВІРУСИ РОСЛИН
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Хоча багато захворювань рослин, які тепер називають вірусними, існували давно,
однак до ХХ ст. лише деякі привертали до себе увагу. Уперше віруси були відкриті
саме завдяки вірусу, що вражав тютюн. Нині віруси рослин досить добре вивчені. Як
і віруси інших організмів, вони мають спільні риси й особливості.

У найперших згадуваннях ідеться про строкатість тюльпанів, симптоми
захворювання яких можна спостерігати на картинах старих голландських
майстрів. У ботанічній літературі згадування про строкатість листків зустрічається вже в 1576 р. Після тюльпанів жертвою вірусних захворювань стала
картопля. У 1775 р. в деяких регіонах Європи мусили припинити її вирощування через розповсюдження захворювання, яке називали "виродження" або
"виснаження" картоплі. Жовтуха персика має теж тривалу історію, вона була
описана ще в 1791 р. Оскільки в ті роки широко досліджували бактерії як
збудників захворювань, то відкриття вірусів стало наслідком невдалого застосування одного із прийомів бактеріальної техніки – нездатності бактеріального фільтра забезпечити стерильність фільтрату. Таким чином, у 1892 р.
Д. Івановським було зроблено відкриття, що започаткувало нову науку, – вірусологію. Відкриття вченого отримали підтвердження в роботах
М. Беєрінка, який незалежно від Д. Івановського також довів, що фільтрати
хворих на мозаїчність листків тютюну залишаються інфекційними, хоча мікроскопічні та культуральні дослідження не виявляють у них бактерій.
М. Беєрінк назвав агента "contagium fluidum vivum". Стало очевидним існування у природі нових інфекційних агентів, які не детектуються мікроскопічним методом, не культивуються на штучних поживних середовищах і здатні
до активного розмноження в чутливому організмі.

Особливості взаємодії вірусів рослин
із рослинною клітиною

Для інфікування рослинного організму віруси, які є облігатними внутрішньоклітинними паразитами, повинні потрапити до рослинної клітини.
Зовнішня поверхня рослин має захисні шари кутикули та пектину, крім
того, кожна клітина рослини оточена клітинною оболонкою. Наразі невідомо,
щоб віруси рослин використовували специфічні клітинні рецептори, як це
роблять віруси тварин і бактерій (рис. 13.1).
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Целюлозна оболонка

Палісадні клітини

Рис. 13.1. Поперечний розріз листової пластинки

Клітинні мембрани непроникні для багатьох, навіть низькомолекулярних
сполук. При нанесенні вірусного інокулюму на непошкоджену поверхню листка сприятливої рослини інфікування не відбудеться. Віруси рослин не мають власних ферментативних систем і тому не здатні долати клітинні стінки
рослин. Віруси рослин використовують порушення механічної цілісності клітинної оболонки, це досягається шляхом передачі вірусу механічно, або за
допомогою вектора. Крім того, віруси рослин можуть передаватися за допомогою пилку, насіння, вегетативно та переносниками (грибами, нематодами,
членистоногими).
При механічному ураженні вірус потрапляє спочатку у клітини епідермісу,
потім переміщається в мезофіл й інші тканини через плазмодесми – цитоплазматичні тяжі. Встановлена кореляція між кількістю ектодесм та чутливістю
рослин до вірусів: чим менша їхня кількість на одиницю площі листової пластинки, тим стійкіші рослини до ураження вірусом. Подальше проникнення
вірусу у клітину пов'язане із функціями плазмалеми, на якій вірусні частинки
можуть адсорбуватися.
Отже, не описана стадія специфічної адсорбції на поверхні чутливих рослинних клітин, тому первинне інфікування можливе лише при порушенні цілісності целюлозної оболонки та цитоплазматичної мембрани, від клітини до
клітини вірус передається через плазмодесми, більшість вірусів рослин передаються векторами, при взаємодії з комахами-векторами деякі віруси рослин
здатні розмножуватися у тканинах переносників.
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Більшість вірусів рослин за своєю структурою належить до простих вірусів без суперкапсидної оболонки з (+)олРНК. Однак зустрічаються і винятки, наприклад, представники родин Rhabdoviridae та Bunyaviridae мають
суперкапсид, представники родини Caulimoviridae мають геном у вигляді
длДНК, а представники родин Geminiviridae та Nanoviridae мають геном у
вигляді олДНК.
За морфологією віруси рослин бувають:
• паличкоподібними (родина Virgaviridae вірус тютюнової мозаїки);
• ниткоподібними (родина Alphaflexiviridae Х-вірус картоплі);
• бацилоподібними (родина Rhabdoviridae вірус мозаїки кукурудзи);
• сферичними (родина Bromoviridae вірус огіркової мозаїки);
• сферичними, що оточені мембраною (родина Bunyaviridae вірус плямистого зів'янення томатів).
Оскільки більшість вірусів рослин є простими, то основними компонентами віріонів є білки та нуклеїнові кислоти.
Нуклеїнові кислоти вірусів рослин представлені:
• (+)олРНК – вірус тютюнової мозаїки;
• (-)ол РНК – вірус плямистого зів'янення томатів;
• длРНК – вірус хвороби фіджі рису;
• віруси з длДНК – вірус мозаїки цвітної капусти;
• віруси з олДНК – вірус жовтого скручування листків томатів.
Зазвичай вірусні капсиди складаються з одного структурного капсидного білка. Крім того, у геномі вірусів рослин можуть бути закодованими й
інші неструктурні білки: репліказа (полімераза) – відповідає за реплікацію
геному, хеліказа відповідає за розплітання длДНК, білок руху – відповідає
за транспортування віріонів та білків, які беруть участь у прикріпленні до
структур переносника.
Інфекція та реплікація. Розглянемо на прикладі етапи життєвого циклу
для більшості простих (+)РНК-вмісних вірусів рослин.
1. Вхід до клітин:
• через поранення (механічно або векторами),
• відкладення у сім'я зав'язі через пилок.
2. РНК звільняється від капсидного білка і виконує функцію мРНК.
3. Клітинні системи транслюють РНК-полімеразу.
4. РНК-полімераза синтезує комплементарний (-)ланцюг РНК.
5. Утворюється дволанцюгова реплікативна форма РНК.
6. Матрицею для синтезу нових молекул (+)олРНК є (-)ланцюг РНК.
7. Трансляція інших генів та утворення вірусних білків (капсидного, транспортного тощо).
8. Збирання віріонів: субодиниці білка збираються навколо РНК у зрілий віріон.
267

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

На відміну від більшості вірусів рослин, існують й інші способи реплікації у
вірусів, геном яких представлений не (+)РНК, зокрема віруси з (-)олРНК містять
РНК-транскриптазу, віруси із длДНК використовують зворотну транскриптазу,
віруси з олДНК реплікуються за механізмом "кільця, що котиться". Реплікація
вірусів рослин може відбуватися як у цитоплазмі – більшість вірусів рослин, так
і в ядрі – представники родини Geminiviridae. Перші нові віріони можуть утворюватися вже через 10 год після інфікування. Віріони можуть розташовуватися
окремо або формувати агрегати (тільця-включення). Наприклад, цитоплазматичні тільця включення, утворені ВТМ, мають назву кристали Івановського.

Транспортування вірусів по організму рослин
У 1934 р. Г. Семюелем була висловлена думка з приводу того, що віруси
можуть пересуватися по організму рослини двома шляхами: від клітини до
клітини – крізь плазмодесми рослинних клітин, та системно – флоемою.
А. Гіббсом та Б. Харрісоном було показано, що комбінація цих двох шляхів
транспортування призводить до генералізації вірусної інфекції у рослині, причому при інокуляції інтактного листка чутливої рослини відбувається спочатку
рух вірусів до кореневої системи, звідки віруси переносяться знову до надземної частини рослини, інфікуючи нижні листки, а потім ті, що розташовані вище
(рис. 13.2). Нині чітко визначено, що фітовіруси передаються від клітини до
клітини та системно по рослині за допомогою використання, а також необхідної модифікації існуючих у рослинному організмі шляхів транспортування макромолекулярних речовин у межах клітини, між клітинами та між органами.

Рис. 13.2. Схема системного транспортування вірусу по рослині
із зазначенням часу
(цифрами позначені дні після інфікування; за даними Гиббс А., Харрисон Б., 1978)
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Віруси рослин кодують специфічні білки, функцією яких є забезпечення
транспортування вірусів – транспортні білки (Movement Protein, МР). Крім
транспортних білків, багато фітовірусів кодують інші структурні білки або
білки реплікації з додатковими функціями в міжклітинному та системному
русі вірусів рослиною.
Слід зауважити, що транспортні білки різних родин вірусів є генетично
подібними в багатьох випадках, внаслідок чого генетичні дефекти MP певного вірусу чи його штаму часто можуть бути комплементовані з допомогою коінфекції цієї ж рослини іншим, часто неспорідненим вірусом,
який є MP-компетентним.
На рівні організму шлях системного транспортування вірусу передбачає
рух крізь декілька типів клітин і тканин. Якщо інфекція починається в епідермальній клітині, то вірус має послідовно рухатися від клітини до клітини у
мезофіл, оболонку провідного пучка, а потім у паренхіму флоеми та клітинисупутники. Системне транспортування вірусу до інших органів прискорюється за рахунок переходу вірусу з паренхіми флоеми та клітин-супутників до
ситоподібних трубок, якими вірус швидко пересувається (сантиметри за годину) разом із потоком фотоасимілятів до їхнього акцептора. Подальша інвазія віддалених від початкового джерела інфекції клітин відбувається внаслідок виходу вірусу із ситоподібних трубок до клітин-супутників, їхнього наступного переходу до оболонки провідного пучка, мезофілу й епідермальних
клітин. Весь цей шлях є частиною симпластичної системи рослини, таким
чином ні в якому разі у вірусу не виникає потреби ще раз перетинати плазмалему клітин, які мають бути інфіковані. Однак при цьому кожен перехід вірусу від клітини до клітини відбувається крізь міжклітинні канали – плазмодесми. Використання міжклітинних каналів для власного поширення, замість
виходу у позаклітинний простір і приєднання до специфічних рецепторів клітинної поверхні, є, імовірно, найважливішою еволюційною адаптацією, яка
відрізняє віруси рослин від вірусів тварин.
На рівні міжклітинного локального транспортування більшість вірусів (але
не всі) не потребує повноцінних зібраних віріонів чи навіть присутності капсидного білка. Цей процес за своєю суттю є, радше, транспортуванням геному вірусу до сусідньої клітини. Внаслідок цього міжклітинний рух вірусів
доцільно розглядати як три окремі етапи: 1) рух новосинтезованих геномів
вірусу від сайтів реплікації до внутрішньоклітинних систем транспортування;
2) спрямоване прискорене транспортування геномів до плазмодесм; 3) транзитний рух геномів крізь плазмодесми.
Рух геномів від сайтів реплікації до систем внутрішньоклітинного транспортування. Реплікація геному (+)РНК-вмісних вірусів, які становлять аб-

солютну більшість вірусів рослин, відбувається в цитоплазмі у тісній асоціації з мембранними поверхнями. Реплікація деяких інших вірусів, серед яких
джемінівіруси з одноланцюговою ДНК та окремі віруси з одноланцюговою
(-)РНК, відбувається в ядрі рослинної клітини.
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Побутує думка, що локальне і системне транспортування вірусів передбачає обов'язкову взаємодію між апаратом реплікації вірусу та системою його
транспортування, включаючи МР. Взаємодія транспортних білків вірусу з
білками реплікативного комплексу або ж безпосередньо з новоутвореними
геномами вірусу може ініціювати процес транспортування та до деякої міри
забезпечити специфічність перенесення вірусної РНК. Більше того, нині вже
є докази ролі реплікаційних білків окремих фітовірусів як модуляторів локального та системного транспортування.
Прискорене внутрішньоклітинне транспортування вірусних геномів.
Для внутрішньоклітинного транспортування геному вірусу до плазмодесм є
необхідною взаємодія між геномом та вірусним МР й, у деяких випадках, іншими вірусними білками, а також взаємодія між вірусним нуклеопротеїновим
комплексом та системою внутрішньоклітинного транспортування.
ДНК джемінівірусів синтезується в ядрі, що потребує подолання ядерної
мембрани для транспортування геномів. Біпартитні джемінівіруси кодують
2 МР (BR1 та BL1). Білок BR1 містить сигнали ядерної локалізації, які спрямовують його до ядра інфікованої клітини. Крім того, BR1 здатний високоафінно зв'язувати олДНК джемінівірусів. Отже, роль BR1 окремо від BL1
зводиться до транслокації геному вірусу до ядра новоінфікованої клітини. Проте за одночасної експресії обох білків (BR1 та BL1) у рослинних клітинах, білок BR1 спрямований не до ядра, а до периферії клітини, що свідчить про
кооперативну дію обох білків в інфікованих клітинах. Білок BL1 є асоційованим із фракцією клітинної стінки та прискорює транспортування вірусоспецифічних макромолекул крізь плазмодесми. Ці дані підтверджують модель, яка
стверджує, що BR1 забезпечує доставку вірусної ДНК у цитоплазму з ядра, а
BL1 опосередковує транслокацію ДНК до плазмодесм та крізь них (рис. 13.3).
Внутрішньоклітинне транспортування цитоплазматичних РНК-вмісних вірусів найзмістовніше досліджене на прикладі ВТМ. Біохімічні дані свідчать
на користь здатності МР утворювати комплекси з геномною РНК вірусу. МР
властиве неспецифічне зв'язування одноланцюгових РНК чи ДНК, причому
мономер МР агрегує із 4–7 нуклеотидами нуклеїнової кислоти. Комплекс
ВТМ РНК/МР є тонкою неукладеною первинною структурою. Подібні відомості були отримані для транспортних білків інших подібних вірусів, серед
яких, наприклад, ВОМ та ВМЛ.
Декілька інших груп цитоплазматичних вірусів кодують транспортні білки
зі структурними чи функціональними відмінностями від МР ВТМ та
ВТМ-подібних вірусів. Деякі групи вірусів мають потрійний блок генів
(Triple Gene Block, TGB), що кодує сукупність із трьох МР, кожний із яких
бере безпосередню участь у системному транспортуванні вірусів рослиною.
Найбільший із них, як було показано для потексвірусу мозаїки лисохвосту
(foxtail mosaic potexvirus, білок ORF2) та гордеівірусу штрихуватої мозаїки
ячменю (білок βb), зв'язує одноланцюгову РНК, має АТФазну активність та
містить висококонсервативні мотиви, подібні до гелікази.
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Рис. 13.3. Моделі міжклітинного транспортування геномів
джемінівірусів та ВТМ.
Позначення в тексті: КС – клітинна стінка; ПД – плазмодесми; МТ – мікротрубочки;
МФ – мікрофіламенти; вДНК – вірусна ДНК; вРНК – вірусна РНК; BR1 та
BL1 – транспортні білки джемінівірусів
(за даними Carrington J. C., 1996)

Є докази того, що транспортні білки вірусів можуть використовувати цитоскелет клітини для транслокації вірусних геномів. Оскільки мікротрубочки
та мікрофіламенти прискорюють спрямований рух макромолекулярних комплексів, органел, везикул та мРНК крізь цитоплазму, то фахівці вважають
імовірним, що ці ж клітинні структури опосередковують рух транспортних
комплексів вірусу до плазмодесм (рис. 14.3). Згідно із цією моделлю віруси
використовують нормальні шляхи внутрішньоклітинного транспортування
для перенесення своїх геномів у складі нуклеопротеїнових комплексів до
плазмодесм. Синтез вірусних геномів у своїй більшості відбувається на поверхні мембран ендоплазматичного ретикулуму (ЕПР). Відомо, що ЕПР часто
перетинає плазмодесми й утворює суцільні конгломерати із сусідніми клітинами. Побутує думка, що новоутворені вірусні геномні РНК транспортуються
до плазмодесм за допомогою клітинної системи ЕПР та мікротрубочок.
Шляхи передавання вірусів рослин у природі. Для вірусів рослин існує багато шляхів передавання, причому один вірус може передаватися кількома
шляхами. Наприклад, ВОМ передається механічно, комахами, насінням і пилком, на противагу йому ВТМ має тільки один шлях передавання – механічний.
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Отже, у вірусів рослин є такі шляхи передавання:
1 – механічним контактом (пряме передавання);
2 – у процесі вегетативного розмноження;
3 – за допомогою насіння;
4 – за допомогою пилку.
За допомогою переносників:
5 – комах;
6 – нематод;
7 – грибів.
Крім того, передавання вірусів здійснюється також і за допомогою повитиці.
Взаємодія вірусів рослин із переносниками. Один із шляхів передавання
вірусів рослин переносниками є передавання за допомогою переносниківкомах. Комаху, що містить інфекційний вірус, називають вірофорною. Для
визначення характеру передавання вірусів рослин за допомогою комахпереносників ураховують тривалість збереження інфекційності вірусу в переноснику (неперсистентне, напівперсистентне і персистентне передавання)
та поведінку вірусу в переноснику (циркулятивна, нециркулятивна, пропагативна, непропагативна):
• циркулятивна взаємодія – вірус циркулює в гемолімфі переносника
тривалий час (тижні і місяці), циркулятивна взаємодія може бути пропагативною (вірус має здатність розмножуватися у клітинах переносника – Bunyaviridae, Rhabdoviridae, Reoviridae) та непропагативною (вірус не має здатності розмножуватися у клітинах переносника –
Luteoviridae, Geminiviridae);
• нециркулятивна взаємодія – вірус асоціюється з кутикулою ротових органів або верхніми відділами травного тракту переносника –
Potyviridae, Bromoviridae;
• неперсистентна взаємодія – переносник є носієм вірусу впродовж короткого часу (від кількох хвилин до кількох годин);
• напівперсистентна взаємодія – переносник є носієм вірусу впродовж
досить тривалого періоду (від однієї доби до семи днів –
Caulimoviridae, Closteroviridae);
• персистентна взаємодія – переносник є носієм вірусу впродовж
усього життя.
Крім комах, кліщі також є переносниками вірусів рослин, таких як вірус
смугастої мозаїки пшениці, вірус мозаїки ячменю, вірус часнику С. Існують й
інші переносники – трипси переносять вірус плямистого зів'янення томату,
жуки переносять вірус плямистості бобів.
Крім того, віруси можуть передаватися через ґрунт за допомогою таких
переносників, як нематоди (вірус кільцевої плямистості тютюну, вірус кільцевої плямистості малини, вірус чорної кільцевої плямистості томату) та гриби (вірус некрозу огірка, вірус некрозу тютюну, вірус некротичного пожов272
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тіння жилок буряка, вірус моп-топ картоплі, вірус жовтої мозаїки ячменю,
вірус мозаїки вівса).
Передавання вірусів через насіння рослини. Приблизно 18 % відомих вірусів рослин передаються за допомогою насіння в одному чи більше хазяях.
Встановлено, що кожен третій вірус передається насінням щонайменше в одному хазяїні, і належать ці віруси до різних таксономічних груп.
Хоча далеко не кожна взаємодія вірус – хазяїн призводить до передавання
вірусу насінням, цей шлях передавання вірусів може мати величезне як екологічне значення для збереження, циркуляції та поширення вірусу, так й економічний сенс. Передавання вірусу насінням має важливе економічне значення
щонайменше для десяти відомих груп вірусів. Найвідомішими прикладами вірусів, що передаються насінням, є ВЗКМО, ВОМ, ВБТ та ВМЛ. Для деяких
вірусів тільки в лабораторних умовах описаний шлях передавання насінням,
хоча у природних умовах вони можуть і не передаватися цим шляхом.
Передавання за допомогою насіння може відбуватися кількома способами, а саме – вірус може перебувати всередині насіння (наприклад, вірус
кільцевої плямистості тютюну, вірус штрихуватої мозаїки ячменю, вірус
мозаїки квасолі, вірус кільцевої плямистості сливи та ін.), або вірус може
перебувати на поверхні насіннєвої шкірки (наприклад, вірус зеленої крапчастої мозаїки огірка). Передавання вірусів у процесі вегетативного розмноження рослин може здійснюватися за допомогою бульб (наприклад,
Х-вірус картоплі), цибулин, живців тощо.
Вплив вірусної інфекції на ріст та розвиток рослинного організму. Фітовіруси викликають у рослин різні патологічні зміни, оскільки вірусна інфекція може зачіпати практично всі сторони життя рослини. Найчастіше ми спостерігаємо зміну забарвлення (пожовтіння, хлороз), відмирання тканин (некроз) або деформацію вегетативних органів рослин.
Розрізняють чотири основні типи реакцій рослин на ураження їх вірусом:
• імунність – коли рослини не уражуються вірусом (синонім – стійкість);
• надчутливість – коли рослини уражуються з утворенням місцевих некрозів, що з'являються внаслідок відмирання клітин біля точки зараження;
• толерантність – коли вірус транспортується по тканинах рослини,
але симптоми захворювання слабко виражені або не виражені зовсім
(замасковані);
• системне ураження – коли вірус транспортується по всіх тканинах рослини і репродукується із чітким виявом симптомів захворювання.
Віруси можуть уражувати рослину як системно, так і локально. Локальні
ураження проявляються на листку поряд із місцем ураження, це – хлоротичні місцеві ураження, ураження некротичного типу та кільцева плямистість.
Симптоми системного ураження поширюються по рослині; серед них затримка росту (карликовість), наприклад, викликана вірусом жовтої карликовості ячменю. Крім карликовості, рослини, що інфіковані вірусом, мо273
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жуть мати й інші типи аномального росту, такі як енації, деформація листової пластинки, пухлинні нарости у вигляді бородавок. Порівняно з листковими пластинками корені та стебла рідше підлягають змінам під впливом
вірусної інфекції, проте при зараженні вірусом коротковузля винограду часто спостерігаються фасціації стебел, а вірус деформації пагонів какао викликає здуття на стеблах і коренях цих рослин.
Одним із найбільш розповсюджених симптомів на листках є поява світлоі темно-зелених ділянок, що утворюють мозаїчний візерунок. Границі між
темними і світлими ділянками можуть бути або чіткими, або розпливчатими.
Залежно від розміщення мозаїчних плям розрізняють прижилкову, міжжилкову, жовту мозаїки.
При деяких вірусних захворюваннях (жовтуха цукрового буряка, ксантоз
суниці) характерним є хлоротичне забарвлення листкової пластинки, що зумовлено змінами у хлоропластах. У темно-зелених ділянках листка хлоропласти
рівномірно розміщуються, у світліших ділянках агрегують, а в найсвітліших
зливаються та руйнуються. Для деяких груп вірусів досліджено, що в темнозелених ділянках міститься значно менше вірусу, ніж у світло-зелених.
Віруси відрізняються за здатністю інфікувати різні рослини: кількість
сприятливих рослин варіює у різних вірусів. Коло господарів вірусу і симптоми, які вони викликають, є характерними ознаками для зазначеного вірусу і використовуються поруч з іншими для ідентифікації вірусу. Вірусна
інфекція проявляється на зовнішньому вигляді рослини, хоча це є відображенням внутрішніх змін, викликаних вірусом. Симптоми ураження можуть
бути різними і залежать від рослини-хазяїна, тривалості інфекції, штаму
вірусу й умов зовнішнього середовища. Наприклад, симптоми захворювання найбільш чітко виражені у рослин, що вирощені при яскравому світлі за
помірної температури. Для ідентифікації вірусів за візуальними симптомами використовують так звані рослини-індикатори.
Рослини-індикатори – це рослини, які дають чітку специфічну реакцію на
зазначений вірус, що легко відрізняється від реакції цієї рослини на інший вірус.
Гени стійкості рослин до вірусних інфекцій. Нині доведено існування лише
генів рослин, відповідальних за їхню резистентність до вірусних інфекцій. Першим був відкритий ген N, який забезпечує гіперчутливу відповідь на інфікування вірусом тютюнової мозаїки в деяких представників роду Nicotiana, до
яких, як вважається, він був природно інтродукований із Nicotiana glutinosa.
Штучне перенесення зазначеного гену рослинам томатів також призвело до
набуття ними гіперчутливого фенотипу при інфікуванні ВТМ.
Був також ідентифікований ген Rx у рослинах Solanum tuberosum, який
опосередковує стійкість рослин картоплі до інфікування Х-вірусом картоплі.
Експресія зазначеного гена у представниках роду Nicotiana також приводила
до набуття рослинами стійкості до PVX. Було визначено, що індуктором за274
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значеного гена є капсидний білок вірусу, а набута стійкість спостерігається
внаслідок активації відповіді, яка виявилася неспецифічною щодо вірусу.
Стосовно інфекції ВТМ у рослинах томатів було згодом виявлено: одним із
господарських факторів, що впливає на системне транспортування ВТМ, є
продукт гена стійкості Tm-2. Саме прямі чи непрямі взаємодії клітинного білка
Tm-2 та вірусного MP визначали неспроможність до системного руху вірусу.
Гени N та Rx мають багато подібних рис організації з іншими рослинними
генами, відповідальними за стійкість до інших типів патогенів. Вони містять
певні консервативні елементи (наприклад, багаті на лейцин повтори) та декілька доменів кіназ, які відіграють роль сайтів зв'язування нуклеотидів. Однак,
на відміну від інших рослинних генів стійкості до бактерій, грибів чи комах,
ці два гени резистентності N та Rx не кодують мембраноасоційований білковий домен. Це свідчить на користь того, що продукти зазначених генів взаємодіють із вірусом лише після його проникнення до клітини господаря.
Захисні механізми хазяїна. Тонка регуляція генів має місце й у випадку
захисту рослинного організму від вірусної інфекції. Упродовж 90-х рр. ХХ ст.
феномен посттранскрипційного мовчання генів був спочатку відкритий у
рослин, але незабаром знайдений також у грибів та тварин. У рослин цей
механізм іноді називають імунітетом. Результатом зазначених досліджень
було створення концепції посттранскрипційного мовчання генів, або
РНК-сайленсингу. Наслідком PTGS (Post-transcriptional gene silencing) є специфічна інактивація або цитоплазматична деградація невеликих (21–25 нуклеотидів) фрагментів цілевої послідовності РНК. Вважають, що така високоспецифічна деградація є наслідком існування природного захисного механізму, спрямованого на знищення аберантних чи чужорідних молекул РНК.
У випадку рослин, імовірно, головними функціями PTGS є захист від вірусних інфекцій та порушень експресії генів, викликаних транспозонами.
Етапи PTGS:
1. Утворення siRNAs (small interfering RNAs; малі інтерферуючі РНК)
довжиною 20–25 нт за участі DICER-комплексу неспецифічних ендонуклеаз.
2. Збирання комплексів RISC (комплекс високоспецифічних ендо- та екзонуклеаз, геліказа, білки впізнавання мРНК-мішені).
3. Упізнавання цілевих мРНК у цитоплазмі інфікованої рослини.
4. Розщеплення цілевих мРНК.
5. Вивільнення комплексів RISC.
Якщо PTGS є захисним механізмом рослин щодо вірусних інфекцій, то не
було б дивним, якби деякі фітовіруси винайшли способи подолання цього захисного механізму. Так, ще у 1920-х рр. було продемонстровано явище синергізму вірусних захворювань рослин, які викликаються одночасно неспорідненими вірусами. Перше детальне дослідження було присвячене коінфекції рослин Х- та Y-вірусами картоплі. Було показано, що сумісна інфекція рослин цими двома вірусами спричинювала розвиток суворого некрозу жилок – симпто275
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мів, нетипових для жодного із згаданих вірусів. Нещодавні молекулярні дослідження зазначеного феномена продемонстрували, що експресія потівірусного
гена P1/HC-Pro (як у ролі трансгена, так і при введенні в рослину у складі вектора на основі PVX) призводила до підсилення акумуляції та патогенності
Х-вірусу картоплі. Отже, механізми клітинного захисту (PTGS) можуть бути
інгібовані потівірусним білком HC-Pro. Паралельно було виявлено, що потівіруси можуть тимчасово та високоспецифічно інгібувати експресію кількох генів рослин, що, ймовірно, пов'язано з репресією механізмів, які лежать в основі
PTGS. Крім потівірусів, деякі інші віруси також мають здатність стимулювати
синергічну відповідь рослини при коінокуляції з неспорідненим вірусом і дерепресувати сайленсовані трансгени, імовірно, інгібуючи господарські механізми, які в нормі обмежують розвиток вірусної інфекції.
Способи запобігання втрат урожаю від вірусних інфекцій. Методів прямого антивірусного захисту рослин від вірусних інфекцій не існує, оскільки
не розроблені антивірусні препарати, які б вибірково інактивували фітовірус і
не впливали негативно на рослину. З огляду на це нині застосовують систему
інтегрованого захисту проти вірусних інфекцій рослин, яка націлена на зменшення джерел, резервуарів і переносників вірусної інфекції.
Основними напрямами захисту є:
• боротьба із природними джерелами вірусних інфекцій та переносниками;
• використання безвірусного посадкового матеріалу – насіння, бульб,
цибулин;
• термотерапія дозволяє знизити інфекційність вірусів, або повність позбутися його, особливо якщо вірус перебуває на поверхні насінини;
• хіміотерапія – обробка хімічними речовинами, які впливають на інфекційність вірусів;
• оздоровлення посадкового матеріалу за допомогою методу апікальних
меристем. Кращий ефект оздоровлення від вірусних інфекцій отримують при комбінуванні цього методу з термотерапією та хіміотерапією;
• імунізація рослин слабкопатогенними штамами вірусів (вакцинні штами як, наприклад ВТМ-V-69, "ВИРОГ-43");
• селекція стійких до вірусів рослин, які несуть гени природної стійкості;
• створення генетично-модифікованих рослин, стійких до вірусів;
• застосування агротехнічних заходів боротьби;
• державний і внутрішньогосподарський карантин для запобігання потрапляння та розповсюдження карантинних вірусів рослин (вірус шарки
сливи, вірус некротичного пожовтіння жилок цукрового буряка тощо).
Оскільки віруси рослин – це внутрішньоклітинні паразити, то основною
ідеєю в боротьбі з ними є запобігання проникнення вірусу до чутливої рослини, тому що "вилікувати" рослину неможливо.
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Віруси рослин є численною групою серед царства Vira. Хоча вони мають
загальні характеристики вірусів, але також вони мають і свої особливості порівняно з вірусами прокаріот і ссавців. Зокрема:
• Для вірусів рослин не описана стадія специфічної адсорбції на поверхні
чутливих клітин рослин.
• Первинне інфікування рослини можливе лише при порушенні цілісності целюлозної оболонки та цитоплазматичної мембрани рослинної клітини.
• Від клітини до клітини вірус передається через плазмодесми.
• Більшість вірусів рослин передаються векторами.
• При взаємодії з комахами-векторами деякі віруси рослин здатні розмножуватися у тканинах переносників.
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Проаналізуйте основні властивості фітовірусів.
З'ясуйте, яким чином віруси рослин потрапляють до рослинної клітини.
Які типи реакцій рослини на вірусну інфекцію вам відомі?
З яким типом реакції найбільше вірусу накопичується у
рослинах?
Охарактеризуйте шляхи передавання вірусів рослин.
Назвіть вектори вірусів рослин.
Які вам відомі типи взаємодії у системі вірус – переносник?
Охарактеризуйте циркулятивне передавання вірусів рослин.
Проаналізуйте пропагативне передавання вірусів рослин.
Векторами яких вірусів є трипси?
З'ясуйте, які віруси передаються без переносників.
Охарактеризуйте агротехнічні заходи, які можна використовувати для боротьби з вірусними захворюваннями на злакових
культурах.
З'ясуйте, як впливають фітовіруси на процеси фотосинтезу у
рослин.
У яких вегетативних органах рослини накопичується більше
вірусу і чому?
Проаналізуйте особливості розповсюдження вірусів по рослині.
Охарактеризуйте вірус тютюнової мозаїки.
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Розділ 14
НЕКАНОНІЧНІ ВІРУСИ
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У процесі еволюції на нашій планеті з'явилися різноманітні види органічного
світу, яскравими представниками якого є віруси. Розмаїття вірусів, їх мінливість, а
також їхня величезна кількість у природі вражають. І, водночас, поряд із вірусами у
класичному розумінні (канонічними вірусами), існують також неканонічні віруси або
субвірусні агенти. Деякі з них не здатні до самостійної реплікації і для ефективного
відтворення потребують вірусу-помічника. Часто при цьому вони пригнічують
репродукування останнього. Інші реплікуються самостійно, але використовують
незвичні способи реплікації та розповсюдження. Багато таких субвірусних агентів
викликають небезпечні захворювання в рослин і тварин, зокрема й у людини.

Неканонічні віруси або субвірусні агенти – це агенти, що мають менші розміри, ніж віруси, і володіють лише деякими їхніми властивостями. До субвірусних агентів належать сателіти (сателітні віруси, сателітні нуклеїнові кислоти), дефектні інтерферуючі частинки, віроїди та пріони.
Сателіти – субвірусні агенти, що не здатні заражати хазяйські клітини
без вірусу-помічника. Вони реплікуються на матриці власної нуклеїнової кислоти і залежать від розмноження вірусу-помічника. У цих агентів існують
такі способи інкапсидації нуклеїнової кислоти: у білок оболонки вірусупомічника разом із вірусним геномом та у свій власний білок (вірусисателіти). Окреме становище займає вірус гепатиту D.
Нині відомі дволанцюгові ДНК (длДНК) сателітні віруси (вірофаги), одноланцюгові ДНК (олДНК) сателітні віруси й одноланцюгові РНК (олРНК)
сателітні віруси.
До сателітних вірусів із дволанцюговою ДНК належать вірофаги. Вірофаги – сателітні віруси, що пригнічують або порушують репродукування вірусу-помічника. Як і в інших сателітів репродукування вірофагів залежить від
коінфекції хазяїна іншим вірусом (помічником), і ставить під загрозу його
репродукування.
Відомими нині вірофагами є вірус Супутник, вірус Супутник 2, мавірус,
вірус органічного озера.
Вірофаг Супутник (англ. Mimivirus-dependentvirus Sputnik, раніше
Sputnikvirophage) – субвірусний агент, що розмножується в амебах
Acanthamoeba polyphaga, заражених мімівірусом. Цей вірофаг був відкритий у
2008 р. у клітинах Acanthamoeba polyphaga, заражених мімівірусом.
Мімівіруси – представники групи Великих нуклеоцитоплазматичних
ДНК-вмісних вірусів (Nucleocytoplasmic large DNA viruses, NCLDV). Комплексність
та розмір геному NCLDV дозволяє вбудовуватися в нього вірофагам.
Зазвичай хазяїном вірофага Супутника є мімівірус, що вражає амеб. Однак
Супутник може успішно коінфікувати амебу Acanthamoeba castellani і разом із
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мамавірусом. Супутник виявляє специфічність щодо вірусу-хазяїна, тобто його
хазяями можуть бути тільки мамавірус, мімівірус і подібні до нього віруси.
Частинки вірофагу мають ікосаедричний тип симетрії та діаметр 50 нм
(рис. 14.1). Під білковою оболонкою капсиду у віріоні Супутника міститься
ліпідний бішар, причому ліпіди становлять від 12 до 24 % маси частинки, а головним ліпідним компонентом віріону є фосфатидилсерин. Ліпідна мембрана
оточує ДНК Супутника, підвищуючи її щільність, тому щільність ДНК у частинці Супутника зіставна з такою у вірусів із набагато більшими геномами.

а

б
Рис. 14.1. Вірофаг Супутник:
а – електронно-мікроскопічне зображення, б – геном
(Claverie J.-M., Abergel Ch., 2009)

Геном вірофагу Супутника є кільцевою длДНК, що містить 18 343 п. нт.
Припускають, що в геномі існує 21 відкрита рамка зчитування, їхні продукти
мають розмір від 88 до 779 амінокислотних залишків. Домінуючими старт- і
стоп-кодонами у Супутника є AUG і UAA, відповідно. Загалом геном Супутника має організацію, подібну до організації інших вірусних геномів: відкриті
рамки зчитування розташовуються дуже щільно, іноді між ними є невеликі
перекривання. Велика частина білоккодуючих генів Супутника (17 генів) розміщується на ланцюзі позитивної полярності. Низький вміст GC-пар (27 %)
наближує геном Супутника до геномів мама- та мімівірусу.
Вірофаг супутник залежить від вірусу-хазяїна через відсутність деяких
ферментів, ключових для здійснення його життєвого циклу. У його геномі
присутні регуляторні елементи, характерні для мімівірусу, що упізнаються за
допомогою транскрипції апаратом мімівірусу (послідовності, близькі до піз280
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нього промотору мімівірусу, сигнали поліаденілювання). Крім того, присутність Супутника знижує продуктивність розмноження мімівірусу: лізис клітини-хазяїна відбувається пізніше, утворюються дефектні віріони.
Супутник нерідко виявляли пов'язаним із поверхневими фібрилами мамавірусу, і було висловлено гіпотезу, що супутник потрапляє разом із мамавірусом в одну і ту саму ендоцитозну вакуолю амеби (рис. 14.2). Експериментальні
дані свідчать на користь того, що такий самий механізм (спільний ендоцитоз)
працює і при зараженні амеби мімівірусом і вірофагом Супутником.

Лізис амеби

T0–H1

H1–4

H24

H4

H16

1

H8

2

Ранні вірусні фабрики

Рис. 14.2. Життєвий цикл Супутника мамавірусу
на T0-H1, H4, H8, H16 та H24
(Claverie J.-M., Abergel Ch., 2009)

На рисунку подано схематичне зображення (центр), імунофлюоресценція (IFF) та
трансмісійна ЕМ (TEM). IFF отримана за допомогою кролячих анти-Mіmіvirus (1) та
мишачих анти-Sputnik (2) антитіл. Відмічені вірусні фабрики (Vf) та ядра (Nu)
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Механізм, що забезпечує проникнення геному Супутника в цитоплазму
амеби, ще не описаний, але, ймовірно, він залежить від доставки геному мімівірусу в цитоплазму. Коли мімівірус перебуває в ендосомі, то він випускає
свій геном у цитоплазму через тунель, який утворюється при злитті мембрани
ендосоми і внутрішньої вірусної мембрани. За даними електронної мікроскопії, після виходу в цитоплазму геном мімівірусу оточений мембраною, яка,
ймовірно, утворилася із внутрішньої вірусної мембрани. Ця частинка має назву вірусного кора, або вірусної фабрики.
Дочірні віріони Супутника починають відділятися від одного полюса вірусної фабрики мімівірусу до початку відділення віріонів мімівірусу. Однополярність формування віріонів Супутника може бути пояснена наявністю різних зон упакування віріонів у вірусній фабриці. До виходу із клітини віріони
Супутника можуть перебувати в цитоплазмі у вільному стані або накопичуватися у вакуолях.
В амебах, одночасно уражених мімівірусом та вірофагом, збільшується частка дефектних мімівірусів (зниження кількості недефектних мімівірусів зменшується на 70 %, а також зменшується відсоток смертності серед амеб). Він
використовує вірусні фабрики мімівірусу для репродукування, оскільки самостійно розмножуватися у "здорових" амебах не здатний.
Отже, Супутник підвищує виживаність амеб за мамавірусної інфекції. Через 24 год після введення тільки мамавірусу лізується близько 92 % клітин у
культурі амеб, а після введення мамавірусу і Супутника – лише 79 %.
У 2011 р. був описаний новий субвірусний агент – Mavirus – скорочено від
Maverick virus. Він є "паразитом" вірусу Cafeteria roenbergensis, який уражує
багато видів морського зоопланктону (рис. 14.3). У ДНК мавірусу знайшли
ділянки, подібні до транспозонів еукаріот.

0.5 μm

0.5 μm

Рис. 14.3. Електронномікроскопічне зображення:
(а) вільних від мавірусу клітин Cafeteria roenbergensis virus (CroV) та
(в) фабрики CroV (відмічені стрілками), інфіковані мавірусом
(Krupovic M., Cvirkaite-Krupovic V., 2011)
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Незабаром в Антарктиді був виявлений вірофаг органічного озера (OLV,
Organic Lake virophage). Як з'ясувалося, він є специфічним щодо вірусу з
родини Phycodnaviridae (уражують хлорел). Вірофаг має діаметр 100 нм,
оточений ліпідною оболонкою (рис. 14.4). Розмір геному 26 421 п. нт. Кодує
38 білків (зокрема АТФазу, ДНК-полімеразу/праймазу, ДНК-метилтрансферазу тощо). Вірофаг OLV, паразитуючи на вірусі водорості, підвищує
продуктивність хлорели та підтримує екосистему озера. OLV, як й інші
вірофаги, вбудовує свою ДНК у геном вірусу та використовує вірусний
"білковий апарат" для власного розмноження.
А

100 nm

В

С

50 nm

50 nm

Рис. 14.4. Електронно-мікроскопічне зображення фікоднавірусу (А),
вірофагу OLV (В) та бактеріофагу (С)
(La Scola В., 2008)

Паразитуючи таким чином на вірусі, він пригнічує розвиток вірусних частинок і допомагає тим, на кому паразитує сам вірус.
Як було зазначено вище, жертвами всіх вірофагів є величезні нуклеоцитоплазматичні ДНК-віруси (NCLDV), що мають серед усіх вірусів найскладніший структурований геном. Величина і комплексність останнього дозволяють убудовуватися в нього вірофагам, які не можуть захоплювати геноми
дрібніших вірусів. У ДНК мавірусу знайшли ділянки, подібні до мобільних
елементів (транспозонів) еукаріот. Існує гіпотеза, що мобільні елементи, або
"гени, що стрибають", зобов'язані своєю появою вірофагам. Незважаючи на
численні підтвердження концепції вірофагів, існують також деякі суперечки
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про її визначення. Деякі вчені вважають, що вірофаги є радше незалежною
групою, ніж іще одним із прикладів вірусів-сателітів.
Віруси сателіти з одноланцюговим ДНК-геномом. До сателітних вірусів з
одноланцюговим ДНК-геномом належать аденоасоційовані віруси (ААВ).
Вони були виявлені у 1960-х рр. групою Р. Атчисона за допомогою
електронної мікроскопії у препаратах аденовірусу мавп у первинній культурі
клітин макаки резус. Ці віруси мали вигляд сферичних частинок діаметром
24 нм на тлі більших частинок аденовірусів діаметром 80 нм (рис. 14.5).

Рис. 14.5. Електронно-мікроскопічне зображення частинок
аденоасоційованого вірусу та його вірусу-помічника (аденовірусу)
(за мат. сайту https://web.stanford.edu/group/virus/parvo/2008/AAV.html)

Такі парвовіруси, що інфікують клітини людини й інших приматів, ефективно реплікуються лише у присутності вірусу-помічника (адено- чи герпесвірусу). Вірус-помічник надає ранні білки, що необхідні для реплікації парвовірусів (трансактивація). Оскільки аденоасоційований вірус не кодує власну ДНК-полімеразу, то для розмноження йому потрібний вірус-помічник.
Геном аденоасоційованого вірусу містить олДНК позитивної або негативної полярності, розміром близько 4,7 тис. нт. На кінцях молекули геномної
ДНК розташовуються інвертовані кінцеві повтори. Геном має дві відкриті
рамки зчитування: rep и cap. Перша містить чотири гени, що перекриваються
і кодують білки Rep, які необхідні для життєвого циклу вірусу. Друга рамка
зчитування вміщує нуклеотидні послідовності, які перекриваються, білків
капсиду: VP1, VP2 и VP3, що формують ікосаедричну структуру капсилу.
Аденоасоційований вірус може інфікувати як клітини, що діляться, так і
ті, що не діляться. Він може вбудувати свій геном у геном клітини хазяїна у
специфічних ділянках (AAVS1) дев'ятнадцятої хромосоми. Ці особливості
роблять ААВ особливо привабливим кандидатом щодо створення вірусних
векторів для генної терапії.
Віруси сателіти з одноланцюговим РНК-геномом. Сателітні віруси з одноланцюговим РНК-геномом нині поділяють на дві групи: група сателітного
вірусу паралічу бджіл і група сателітного вірусу некрозу тютюну (сателітний
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вірус білої лінійної мозаїки кукурудзи, сателітний вірус мозаїки проса,
сателітний вірус мозаїки томатів, сателітний вірус некрозу тютюну).
Вірус гепатиту D. Був виявлений у 1977 р. Цей агент є представником
роду Deltavirus. Рід належить до групи одноланцюгових РНК-сателітних
вірусів, до якої входять сателіти з олРНК-геном, що не кодує капсидний білок.
Частинки, що містять сателітні РНК-вмісні віруси, антигенно споріднені із
вірусами-помічниками та можуть іноді відрізнятися від них деякими
фізичними властивостями, серед яких, наприклад, коефіцієнт седиментації.
Вірус гепатиту дельта – дефектний та потребує чітко визначеного
помічника для виконання функції реплікації. Ці функції можуть бути виконані
вірусом гепатиту В та вірусом гепатиту качок.
Віріони – сферичні, близько 34 нм у діаметрі без зовнішніх виступів
(рис. 14.6). Оболонка, що надається вірусом-помічником (HВsAg, у випадку
ВГВ), оточує сферичну серцевину діаметром 18 нм. Серцевина сформована з
єдиного структурного білка – HDAg. Цей білок існує у двох формах, що
відрізняються за 19 амінокислотними залишками С-кінця білка. Менша
форма необхідна для реплікації геному, а більша – для збирання віріонів.

Рис. 14.6. Електронномікроскопічне
зображення
частинок вірусу гепатиту D
(Hunt R., 2016)

Геном складається з єдиної циркулярної молекули, негативної олРНК,
розміром близько 1700 нт (рис. 15.7). Геном є нерозгалуженою, паличкоподібною жорсткою структурою, сформованою за рахунок внутрішньомолекулярних зв'язків. Структура геному та каталітичні активності вірусу
гепатиту дельта споріднені до деяких рослинних віроїдів та сателітних вірусів.
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Рис. 14.7. Будова геному вірусу гепатиту D та його транскрипція
(Hunt R., 2016)

Вірусний геном транспортується за допомогою немодифікованого HDAg
до ядра клітини, де і відбувається реплікація РНК. Реплікація геному передбачає стадію прямого РНК-залежного синтезу РНК за рахунок механізму
кільця, що котиться. Внаслідок цього утворюються комплементарні
олігомерні форми та відбувається сайт-специфічний автокаталітичний розпад,
зшивання та формування мономерів. Комплементарні проміжні форми
розглядаються як антигеном.
Дефектні інтерферуючі частинки (Ді-частинки) – делеційні форми
вірусних геномів. Вони не можуть реплікуватися самостійно, а свій геном
"одягають" у білок вірусу-помічника. Ці частинки конкурують (інтерферують)
під час розмноження з вірусом-помічником. Ді-частинки є однією із причин
формування персистентних вірусних інфекцій (див. розд. 6).
Сателітні нуклеїнові кислоти. До сателітних нуклеїнових кислот
належать: дл сателітні ДНК (α та β), ол сателітні ДНК, дл сателітні РНК, ол
сателітні РНК, великі сателітні ол РНК, малі лінійні сателітні ол РНК та
циркулярні сателітні ол РНК (вірусоїди).
Термін "сателіти" не слід плутати з терміном "сателітна ДНК" – великими
тандемними повторами некодуючої ДНК, основного компонента центромер
хромосом.
Прикладом дволанцюгових сателітних ДНК є cателітна ДНК вірусу
скручування листків томатів.
До сателітних РНК належать сателітні одно- та дволанцюгові РНК.
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До групи дволанцюгових сателітних РНК входять сателіт М-вірусу
дріжджів пивних і сателіт T1-вірусу трихомонади піхвової.
Одноланцюгові сателітні РНК мають геном – це одноланцюгова РНК,
близько 500–2000 нуклеотидів. Геном сателіту не подібний за своїми
нуклеотидними послідовностями до вірусу-помічника. Реплікація сателіту
інтерферує з реплікацією вірусу-помічника (не як у дефектних вірусів).
Сателіти реплікуються в цитоплазмі клітини з використанням РНК-залежної
РНК-полімерази.
Сателітні РНК високоструктуровані, що підвищує їхню стійкість до
рибонуклеаз (забезпечує виживання без вірусу-помічника).
За розміром одноланцюгові сателітні РНК поділяють на дві групи –
великі та малі. Також виокремлюють групу циркулярних сателітних й
одноланцюгових РНК.
Великі сателітні РНК мають розмір 700–1500 нт і кодують неструктурні
білки. Деякі сателітні РНК, зокрема сателітна РНК вірусу чорної кільцевої
плямистості томату, мають подібність у кінцевому нетрансльованому регіоні з
вірусом-помічником.
Ці агенти асоційовані із представниками родів Nepovirus та Pоtexvirus. При
одночасному ураженні вони послаблюють симптоми, що викликає вірус-помічник. Прикладом таких сателітних РНК є: великий РНК-сателіт вірусу мозаїки
гусимця, РНК-сателіт вірусу мозаїки бамбука, великий РНК-сателіт вірусу
жовтої плямистості цикорію, РНК-сателіт болгарського прихованого вірусу
винограду,
РНК-сателіт
вірусу
скручування
листків
винограду,
РНК-сателіт прихованого вірусу кільцевої плямистості Миробанану,
РНК-сателіт вірусу чорної кільчастості томатів, РНК-сателіт вірусу
кільцевої плямистості буряка.
Малі одноланцюгові сателітні РНК мають розмір менше 700 нт та не
кодують жодного білка. Вони асоційовані із представниками родів Cucumo-,
Tombus- та Carmovirus. Прикладом таких сателітних РНК є: РНК-сателіт
вірусу огіркової мозаїки, РНК-сателіт вірусу кільцевої плямистості
цимбідіуму, РНК-сателіт вірусу мозаїки гороху, РНК-сателіт вірусу
розетковості арахісу, малий РНК-сателіт вірусу мозаїки проса,
РНК-сателіт
вірусу
карликовості
арахісу,
РНК-сателіт
вірусу
зморшкуватості редиски, РНК-сателіт вірусу кущистої карликовості
томатів В10, РНК-сателіт вірусу кущистої карликовості томатів B1.
Циркулярні сателітні одноланцюгові РНК (вірусоїди) не можуть
реплікуватися без вірусу-помічника. Вони мають виражену вторинну
структуру та рибозимну активність. "Одягаються" у білок вірусу-помічника
(Sobemo- та Nepovirus).
Зазначені РНК реплікуються в цитоплазмі за допомогою РНК-залежної
РНК-полімерази вірусу-помічника (за механізмом "кільце, що котиться").
Прикладами таких сателітних РНК є: малий РНК-сателіт вірусу мозаїки
гусимця, РНК-сателіт RPV-вірусу жовтої карликовості злаків, РНК-сателіт
вірусу жовтої цятковості цикорію, РНК-сателіт вірусу тимчасових смуг
люцерни, РНК-сателіт вірусу цятковості пасльону голоквіткового,
РНК-сателіт вірусу цятковості конюшини середземноморської, РНК-сателіт
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вірусу кільцевої плямистості тютюну, РНК-сателіт вірусу цятковості
оксамитового тютюну.
Віроїди є дуже малими (267–467 нт) псевдокомплементарними суперспіралізованими одноланцюговими молекулами РНК, замкненими в кільце,
які на відміну від вірусів не мають білкової оболонки. Віроїди не кодують
білків, реплікуються з використанням клітинної РНК-полімерази II. Віроїди
викликають захворювання в рослин.
У 1971 р. Теодор О. Дінер довів, що цей інфекційний агент не є вірусом, а
патогеном абсолютно нового типу, розмір якого становить 1/80 від розміру
типового вірусу, і запропонував для нього термін "віроїд" (тобто
"вірусоподібний").
Зазвичай кільцева РНК віроїдів існує у вигляді паличкоподібної форми
через спарювання азотистих основ усередині ланцюга, внаслідок чого
утворюються дволанцюгові ділянки з одноланцюговими петлями.
Деякі віроїди містяться в ядерцях інфікованої клітини, де може бути
присутнім від 200 до 100 тис. копій геному віроїдів. Інші віроїди
розташовуються у хлоропластах.
Геном віроїдів складається із п'яти доменів (рис. 14.8): термінальні петлі
TR і ТL, патогенності (Р), центральний із консервативною ділянкою (С),
варіабельний регіон (V). Іншими структурно-функціональними ділянками є
повтори, що беруть участь в утворенні шпильок I-III, GC-boxes
(РНК-полімераза), RY-motiv (VirP1), TCR (terminal conserved region),
УФ-чутлива петля Е. У доменах Т, Р і V перебувають щонайменше три
детермінанти патогенезу. Петля Е: окрема патогенна детермінанта у позиції
257, сайт зв'язування для RIPs (ribosome-inactivating-proteins).
На основі порівняльного аналізу послідовностей і наявності центральної
консервативної ділянки в молекулі геномної РНК усі відомі нині віроїди
поділяють на дві родини: Avsunviroidae та Pospiviroidae (табл. 14.1).
Таблиця 14.1

Родина

Avsunviroidae

Pospiviroidae

Класифікація віроїдів
Властивості
Роди (представники)
РНК, що самостійно Avsunviroid (віроїд плямистості авокадо,
вирізається,
ASBVd)
самолігування;
Elaviroid (латентний віроїд баклажана, ELVd)
реплікація у
Pelamoviroid (віроїд латентної мозаїки
хлоропластах
персика, PLMVd) тощо
Apscaviroid (віроїд рубців на шкірці яблук,
ASSVd)
Cocadviroid (віроїд каданг-кадангу кокосової
пальми, CCCVd)
РНК, нездатна до
Coleviroid (віроїди колеуса Блюме 1-3,
самовирізання;
CbVd-1…3)
реплікація в ядрі
Hostuviroid (віроїд карликовості хмелю, HSVd)
тощо
Pospiviroid (віроїд веретеноподібності
картоплі, PSTVd) тощо
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Домен патогенності

Центральний домен

Рис. 14.8. Організація геному віроїдів
(Flores R., 2012)
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У представників родини Avsunviroidae як плюс-, так і мінус-ланцюги
віроїдної РНК здатні самовирізатися з РНК-мультимерів. РНК віроїдів родини
Pospiviroidae має консервативну ділянку і не здатна до самовирізання (рис. 14.9).

Рис. 14.9. Представники родини Avsunviroidae – віроїди
латентної мозаїчності персика та віроїди хлоротичних плям хризантеми –
мають складніші вторинні структури, у яких від центральної (корової)
частини відходять кілька шпильок
(Flores R., 2012)

Нуклеїнові кислоти віроїдів не кодують жодних білків, тому віроїди не
можуть реплікуватися самостійно. За припущенням фахівців, для цього
вони використовують ДНК-залежну РНК-полімеразу хазяйської клітини –
фермент, який зазвичай використовують для синтезу РНК на матриці
ДНК. Однак в інфікованій віроїдами клітині зазначений фермент як матрицю для синтезу РНК використовує РНК віроїдів. Цю молекулу РНК,
комплементарну геному віроїдів, використовують як матрицю для синтезу
нових РНК віроїдів. Прийнято вважати, що форма віроїдної РНК, яка найбільш поширена і часто зустрічається, умовно має позитивну полярність, а
комплементарний їй ланцюг – негативну.
Реплікація віроїдів здійснюється за механізмом "кільця, що котиться", за
якого на кільцевій РНК, яку використовують як матрицю, синтезуються лінійні мультимери. РНК-полімераза клітини-хазяїна синтезує на кільцевій
РНК, що має позитивну полярність, одноланцюговий лінійний комплементарний мінус-ланцюг (рис. 14.10). Оскільки на РНК-матриці немає виражених
сигналів термінації для РНК-полімерази, то транскрипція може йти по колу в
кілька циклів, внаслідок чого утворюється лінійна мультимерна РНК.
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У представників родини Avsunviroidae ці мультимерні РНК далі
розрізаються на окремі мономерні мінус-ланцюги, що замикаються в кільці.
Такі кільцеві мінус-РНК надалі служать для аналогічного процесу – синтезу
мультимерних лінійних плюс-ланцюгів РНК, які розрізаються на мономери і
замикаються в кільці. Зазначений цикл може давати кілька нових дочірніх
плюс-ланцюгів РНК із вихідними плюс-матрицями, оскільки і в першому, й у
другому випадках матриця транскрибується більше, ніж один раз. Таку
реплікацію називають симетричною, тому що і плюс-, і мінус-ланцюги
реплікуються однаково.

Рис. 14.10. Реплікація віроїдів
(Daròs J., 2006)

Представники родини Pospiviroidae реплікуються за подібною схемою, але
в них лінійні мультимерні мінус-конкатомери, що утворюються в першому
раунді транскрипції, не розрізаються на мономери, а безпосередньо
копіюються в лінійні мультимерні плюс-ланцюги. Ці плюс-мультимери надалі
розрізаються на мономери, які замикаються в кільці під дією ферментів
клітин, продукуючи дочірні кільцеві молекули позитивної полярності. Таку
реплікацію називають асиметричною.
Описаний вище цикл реплікації за типом кільця, що котиться, потребує
роботи трьох ферментів: РНК-залежної РНК-полімерази, що синтезує мультимерні лінійні ланцюги; РНК-розщеплюючий фермент (ендорибонуклеаза),
який розрізає мультимерні ланцюги на лінійні мономери та РНК-лігази, що
замикає лінійні мономери в кільце. Фахівці вважають, що в реплікації
Pospiviroidae бере участь клітинна ДНК-залежна РНК-полімераза II (RNAPII),
а полімеризація в Avsunviroidae вимагає участі іншого ферменту.
Можливо, ця відмінність пов'язана з різними клітинними компартментами,
у яких локалізуються віроїди цих двох груп: віроїди родини Pospiviroidae розміщуються в ядрі клітини, а Avsunviroidae – у хлоропластах, які перебувають
у цитоплазмі клітини-хазяїна. РНК-полімераза хлоропластів подібна до бак291
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теріальної РНК-полімерази, отож, можливо, у хлоропластах віроїди реплікуються, використовуючи РНК-полімерази хлоропластів.
Віроїди родини Avsunviroidae можуть розрізати свої лінійні мультимерні
РНК на лінійні мономери in vitro за відсутності білків. Таке нарізання
молекулою РНК самої себе називають саморозрізанням, а молекули РНК,
здатні до саморозрізання, називають рибозимами, оскільки вони здатні
виявляти ферментативну активність під час відсутності білків.
Невідомо, як розрізаються на мономери мультимерного плюс-ланцюга
Pospiviroidae: у них не було виявлено здатності до саморозрізання. Було висловлено припущення, що для цієї мети можуть використовуватися клітинні
ферменти. Зокрема, вважається, що мультимери можуть розрізатися на плюсмономери РНКази III. У 2015 р. було показано вплив Dicer-подібного білка 4
(DCL4), відомого рослинного білка з активністю РНКази III, на накопичення
вірусу веретеноподібності бульб картоплі в тютюні Nicotiana benthamiana.
Лігування РНК для представників родини Avsunviroidae може відбуватися
без участі білків клітини-хазяїна. Навпаки, віроїди родини Pospiviroidae потребують ферментів клітини-хазяїна для здійснення всіх етапів життєвого циклу: полімеризації, розрізання та лігування. Показано, що РНК-лігаза проростків пшениці, яка бере участь у сплайсингу інтронів тРНК, може замикати в
кільце лінійні мономери віроїду веретеноподібності бульб картоплі. Іншим
можливим кандидатом на роль лігуючого ферменту в життєвому циклі віроїдів є ДНК-лігаза 1; можливо, у цьому випадку знову має місце перемикання
ферменту, що працює з ДНК, на РНК.
Найімовірнішим способом передавання віроїдів є передавання через механічні пошкодження. Потрапивши в нову рослину, віроїди починають реплікацію і розмноження, переміщуючись в інші клітини за допомогою міжклітинних містків – плазмодесм.
Молекулярний механізм, за допомогою якого віроїди викликають захворювання в рослин, залишається нез'ясованим. Було висловлено припущення,
що першими мішенями віроїдів є і нуклеїнові кислоти, і білки клітини-хазяїна. Наприклад, послідовність частини РНК віроїду веретеноподібності бульб
картоплі має подібності з послідовністю РНК U1 ссавців (ця РНК бере участь
у сплайсингу), а деякі віроїди можуть комплементарно з'єднуватися із
7S рРНК. Проте залишається невідомим, як зміна кількох нуклеотидів може
перетворити високопатогенний віроїд на слабкий, оскільки ці зміни зазвичай
не розташовуються в тих ділянках, які гібридизуються із клітинними РНК.
Патогенність віроїдів може також бути наслідком мімікрії на молекулярному рівні. Через особливості структури або послідовності нуклеотидів віроїдна РНК може заміщати собою деякі клітинні РНК. Так, були виявлені гомології між віроїдом веретеноподібності бульб картоплі й інтронами I групи, а
також РНК U3B, які беруть участь у сплайсингу РНК. З огляду на це віроїдні
РНК можуть заважати проходженню сплайсингу, заміщаючи функціональні
клітинні РНК в комплексах, що сплайсуються.
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У патогенезі віроїдів також може бути задіяна РНК-інтерференція (у клітинах рослин виявлені siРНК, ідентичні віроїдним послідовностям).
З іншого боку, можливо, існують білки клітини-хазяїна, які розпізнають і
взаємодіють із різними віроїдними структурами. Дволанцюгова РНК-залежна
протеїнкіназа (PKR) ссавців активується віроїдом веретеноподібності бульб
картоплі, а її вторинна структура нагадує таку длРНК. Був показаний зв'язок
між рівнем активації цього ферменту і ступенем вираження симптомів захворювання в рослини. Активована PKR фосфорилює альфа-субодиницю еукаріотичного фактора ініціації синтезу білка (eIF2), внаслідок чого відбувається
інгібування синтезу білка у клітині. Активація рослинного гомолога PKR може запускати віроїдний патогенез, оскільки у клітинах ссавців активність
PKR індукується інтерферонами й активується длРНК.
Розвиток віроїдної інфекції може залежати і від інших білків клітинихазяїна (бромодомен-умісний білок масою 65 кДа (VIRP1 BRP1), що має
РНК-зв'язуючий домен, флоемний білок лектин РР2, гістони, TFIIA та eIF1A).
Основи патогенності віроїдів ще не визначені, однак, як було зауважено
вище, для неї необхідні певні ділянки віроїдної РНК. Деякі дані свідчать
про те, що віроїди викликають хворобу, активуючи механізми
РНК-сайленсингу в еукаріотичній клітині, які в нормі працюють для захисту клітини від длРНК-вмісних вірусів. При РНК-сайленсингу клітина розпізнає длРНК і селективно руйнує їх. Віроїди можуть втручатися в цей процес, комплементарно зв'язуючись (гібридизуючись) зі специфічними молекулами РНК клітини-хазяїна. Утворення гібридних длРНК з РНК віроїдів і
клітини запускає РНК-сайленсинг, спрямований на руйнування гібридного
комплексу. Внаслідок цього руйнується мРНК клітини-хазяїна і відбувається сайленсинг її певних генів. Неможливість експресувати важливий ген
обумовлює хворобу у рослині-хазяїні.
Віроїди потрапляють у клітину рослини-хазяїна при вегетативному розмноженні, за допомогою комах або механічним шляхом при пошкодженні тканин.
Віроїди поширені на всіх континентах і спричиняють захворювання економічно важливих культурних і декоративних рослин. У 2014 р. Європейська середземноморська організація охорони (захисту) рослин додала до списку патогенів рослин, що потребують оголошення карантину, три види віроїдів із родини Pospiviroidae: віроїд каданг-кадангу кокосової пальми, віроїд
карликовості хризантеми та віроїд веретеноподібності бульб картоплі. Віроїд карликовості томатів потрапив до списку "патогенів, що викликають серйозне занепокоєння".
Пріони. Одним із визначних наукових досягнень ХХ ст. в галузі біології та медицини стало відкриття в 1982 р. американським молекулярним
біологом, професором Стенлі Прузінером нового типу інфекційних агентів
– пріонів. Це відкриття ознаменувало початок нової ери розвитку біології
та медицини, оскільки був виявлений принципово новий тип збудників
інфекційних захворювань.
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Пріони (від англ. proteinaceous infectious particles, PrP – інфекційні білкові
частинки) є особливим класом інфекційних агентів, що викликають невиліковні захворювання ЦНС людини та тварин – губкоподібні енцефалопатії
(табл. 14.2). Нині не виявлено жодної нуклеїнової кислоти, яка б була асоційована із пріонами. Інфекційний пріонний білок з аномальною тривимірною
структурою здатний каталізувати структурне перетворення гомологічного
йому нормального клітинного білка у собі подібний – пріонний.
При детальному дослідженні було показано, що пріони, як збудники
інфекційних хвороб, мають низку унікальних властивостей:
• відсутність нуклеїнових кислот;
• схильність до агрегації;
• виникають не лише внаслідок зараження (відомі спорадичні та спадкові
форми губчатих енцефалопатій);
• незалежно від походження захворювання воно може бути передано далі
інфекційним шляхом;
• передавання збудника між різними біологічними видами ускладнене
через відмінність у первинній структурі PrP. Проте це не перешкоджає,
а лише ускладнює передавання інфекції від особин одного виду
особинам іншого. З огляду на це існує можливість зараження людини
пріонними хворобами тварин. Підтвердженням цьому може бути
ідентичність ліній пріонів, виділених від хворих із новим варіантом
хвороби Крейтцфельдта – Якоба та від корів із трансмісивною
губкоподібною енцефалопатією.
Таблиця 14.2

Агенти губкоподібних енцефалопатій

Назва

Скрепі
Трансмісивна енцефалопатія норок
Синдром хронічного виснаження
Губкоподібна енцефалопатія корів
Губкоподібна енцефалопатія котів

Екзотична енцефалопатія копитних

Куру
Хвороба Крейтцфельдта – Якоба
Синдром Герстмана – Штраусллера
– Шейнкера
Фатальне родинне безсоння

Природний
хазяїн
Вівці та кози
Норки
Олені
ВРХ
Коти
Ніала та великі
куду
Людина
Людина

Пріон

Ізоформа Prp

Пріон скрепі
ТМЕ пріон
CWD пріон
BSE пріон
FSE пріон

OvPrPSc
MkPrPSc
MDePrPSc
BovPrPSc
FePrPSc

EUE пріон

NyaPrPSc

Куру пріон
CJD пріон

HuPrPSc
HuPrPSc

Людина

GSS пріон

HuPrPSc

Людина

FFI пріон

HuPrPSc

На відміну від більшості інших збудників інфекційних захворювань,
зокрема вірусів, пріони дуже стійкі до різноманітних фізико-хімічних
факторів (табл. 14.3).
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Таблиця 14.3
Відмінності між пріонами та вірусами
Пріон

+

+

+
+
+
Деякі
Для більшості
+
Залежить від виду

+
Тривалий

тр

Вірус
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Чутливість

Характеристика
Здатність до фільтрації через бактеріальний
фільтр
Наявність нуклеїнової кислоти
Присутність білка
до формальдегіду
до протеаз
до нагрівання (80 о C)
до дії іонізуючого та УФ-опромінення
Інкубаційний період

Основним компонентом фібрил, які виявляються у мозку хворих на
губчаті енцефалопатії, є білок із молекулярною масою 27–30 кДа (PrP 27–30).
За фізико-хімічною характеристикою це сіалопротеїн (олігосахаридумісний мембранний білок із залишками сіалової кислоти). Він
складається із 254 амінокислот, серед яких 22-членний N-кінцевий
сигнальний пептид (рис. 14. 11).

Рис. 14.11. Карта пріонного білка
(за Покровський В. І., 2004)

Пріонні білки формують стрижнеподібні частинки, діаметром 10–20 нм та
довжиною 100–200 нм. За структурою вони нагадують амілоїд (аномальний
білок, який зазвичай утворюється при хронічних захворюваннях, наприклад
туберкульозі легень, кісток тощо) та є полімерною формою пріону: кожен
містить близько тисячі молекул пріону.
Клітинним аналогом інфекційного пріонного PrPSc (від англ. scrapie) є
нормальний білок PrPс (від англ. cell). Відмінність між ними полягає у
високій резистентності PrPSc до дії протеаз, нерозчинністю після екстракції,
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здатністю накопичуватися у вторинних лізосомах та посттрансляційною
модифікацією.
Встановлено, що перетворення (конверсія) нормального пріонного білка
на його інфекційну форму – посттрансляційний процес. Аналіз вторинної
структури PrPSc показав, що цей перехід характеризується значними структурними змінами самого пріону. Незважаючи на однакову первинну структуру
(амінокислотну послідовність), клітинна форма PrPс містить 42 % α-спіралей і
майже не місить β-ланцюгів (лише 3 %), а інфекційна PrPSc – 30 % α-спіралей
та 43 % β-ланцюгів (рис. 14.12).
В експериментальних дослідженнях було показано, що обробка неінфекційного білка агентами, які знижують утворення β-ланцюгів, приводила до
зменшення інфекційного переродження пріона. Водночас знижувалася стійкість PrPSc до протеїнази К.

Рис. 14.12. Зміна третинної структури клітинного білка
при перетворенні на інфекційний:
А – клітинна форма – PrPс; Б – інфекційна форма – PrPSc

Для пояснення перетворення білка PrPс у PrPSc запропоновано дві моделі
(рис. 14.13):
• "Гетеродимерна" модель. Пріонний стан притаманний мономеру білка
PrP, а конформаційне перетворення молекули PrPС у форму PrPSc
відбувається під час її зв'язування з мономером PrPSc. Після того, як
білок PrPС набуває пріонних властивостей, димер дисоціює, і дві
звільнені молекули PrPSc можуть брати участь у нових конформаційних
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переходах. Процес нагадує ланцюгову реакцію та потенційно може
забезпечувати швидке перетворення більшості молекул PrP у пріонну
форму. Агрегацію молекул PrPSc при цьому розглядають як вторинне
явище, не пов'язане з конформаційною перебудовою як такою.
• "Полімеризаційна" модель. Процеси конформаційної перебудови білка
PrP та його агрегація нерозривно пов'язані, і перетворення білка PrPС у
форму PrPSc відбувається під час його приєднання до олігомеру, що
складається із молекул PrPSc. Отже, цей процес нагадує кристалізацію.
Олігомери PrPSc є "зародками" кристалізації. Агрегація білка PrPSc
(бляшки) у тканинах мозку хворих на пріонні захворювання зазвичай
містить ниткоподібні чи паличкоподібні скупчення цього білка, що
свідчить про його упорядковану полімеризацію. "Полімеризаційна"
модель була підтверджена дослідами in vivo з перетворення PrPС у PrPSc.
У цих дослідах показано, що пріоноутворюючі властивості мають лише
високомолекулярні агрегати PrPSc, а не мономерні форми.
PrPC

PrPSc

Гетеродимер

гомодимер

PrPSc

PrPSc

А

Зміна конформації

Зв'язування

Б

PrPSc-зародок

Полімеризація

Подвоєння білка
шляхом фрагментації

Рис. 14.13. Схеми перетворення
нормального пріонного білка на інфекційний:
А – гетеродимерна модель, Б – полімеризаційна модель

Синтезувавшись в ендоплазматичному ретикулюмі (нормальний білок
швидко – за 5–6 год деградує), обидві ізоформи PrP проходять через апарат
Гольджі, де їхні аспарагін-зв'язані олігосахариди модифікуються. PrPС зазвичай транспортується секреторними везикулами до зовнішньої поверхні клітини, де осідає, зв'язуючись із глікозилфосфатиділінозитолом (ГФІ). Надалі нормальний білок переноситься вздовж аксону за допомогою швидкого актив297
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ного (антероградного) транспортування. На відміну від PrPС, PrPSc накопичується первинно в межах клітини, де відкладається у цитоплазматичних пухирцях, багато з яких є вторинними лізосомами. На наступному етапі PrPSc вивільняється в позаклітинний простір і відкладається в амілоїдних бляшках.
Накопичення інфекційного пріонного білка у синаптичних структурах, що
супроводжується його агрегацією й утворенням високовпорядкованих фібрил
(амілоїдів) і пов'язана із цим дезорганізація синапсів, вочевидь, стає причиною глибоких неврологічних дефектів і деменції.
Клітинний ген, що кодує нормальний PrP, у людини розташований у короткому плечі 20-ї хромосоми і позначається PRNP. Ген PRNP присутній і
експресується як у хворих, так й у здорових, незалежно від захворювання.
Значення цього гена та білка, який він кодує, остаточно не зрозуміле. Білок
PrPС необхідний та еволюційно консервативний, оскільки виявлений у багатьох ссавців, птахів та в нижчих еукаріот. При аналізі первинної структури
PrPС було виявлено, що 80 % послідовностей PrPС у різних видів тварин гомологічні, за винятком курячого PrPС, де гомологія становить лише 30 %.
Однак 24 амінокислотні послідовності, що розташовані між 112-м та 135-м
залишками, наявні у всіх ссавців, а також курей.
В експериментах на мишах, гомозиготних за втратою гена PRNP (у мишей
міститься у другій хромосомі), було показано, що ці тварини після народження росли "нормальними", але після 70 тижнів у них розвивалися прогресуючі
симптоми атаксії (порушення координації). Крім того, було встановлено, що
PrPС відіграє важливу роль у регуляції циркадних (добових) ритмів, можливо,
бере участь в активації лімфоцитів, а також виконує функцію трофічного фактора для деяких популяцій нейронів. "Сталість" PrPС має значення для реалізації нормальної функції синапсів.
Останнім часом з'явилися дані, що свідчать про роль клітинного білка PrP
у регуляції сну. На користь цього свідчить той факт, що порушення нормальної функції зазначеного білка призводить до розвитку смертельного родинного безсоння. У дослідженнях in vitro було показано, що PrPС бере участь у
процесах регуляції вмісту внутрішньоклітинного Ca2+ у нейронах. Доведено
значення нормального клітинного білка PrPС у збереженні резистентності
нейронів та астроцитів до окиснювального стресу, й участь цього білка у метаболізмі міді в головному мозку. Були отримані дані про участь PrPС у трансдукції сигналів у нервовій тканині.
Усього виявлено близько 20 мутацій гена PRNP, які достовірно пов'язані зі спадковими хворобами (рис. 15.14). Точкові мутації в кодонах 178,
180, 183, 200, 208, 210 та 232, а також 8-членні амінокислотні повтори в
кодонах 51–91 пов'язані з родинною хворобою Крейтцфельдта – Якоба
(ХКЯ), точкові мутації в кодонах 102, 105, 117, 145, 198 та 217 – із синдромом Герстмана – Шрауслера – Шейнкера (СГШШ), а в кодоні 178 – із
фатальним родинним безсонням (ФРБ).
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Описані мутації викликають конформаційні перетворення білка PrPС із α –
спіралей у β-ланцюги. При спорадичній формі ХКЯ не виявлені специфічні
мутації PrP. Генетичний поліморфізм (амінокислотні заміни, що не призводять до захворювання) у кодоні 129, який кодує метіонін, може впливати на
сприйнятливість до інфекційних пріонних захворювань.
Пріонні хвороби належать до групи нейродегенеративних захворювань.
У загальній популяції зустрічаються дуже рідко та реєструються у вигляді
спорадичних, інфекційних і спадкових форм. У людини відомо чотири хвороби, які викликаються пріонами: Куру, ХКЯ, СГШШ та ФРБ.

Рис. 14.14. Мутації в гені PRNP, що призводять
до розвитку нейродегенеративних захворювань
(за Завалишин И. А., 2000)

Людина може заразитися пріонами, що містяться в їжі, оскільки вони не
руйнуються ферментами травної системи. Безперешкодно проникаючи через
стінку тонкого кишечнику, вони потрапляють у центральну нервову систему.
Так переноситься новий варіант хвороби Крейтцфельдта – Якоба (nvCJD,
нвХКЯ), якою люди заражаються після вживання в їжу яловичини, що містить нервову тканину з голів худоби, хворих на губчату енцефалопатію корів
(BSE, коров'ячий сказ).
Пріони можуть проникати в організм і парентеральним шляхом. Були описані випадки зараження при внутрішньом'язовому введенні препаратів, виготовлених із гіпофізу людини (головним чином гормони росту для лікування
карликовості), а також зараження мозку інструментами при нейрохірургічних
операціях, оскільки пріони стійкі до застосовуваних у цей час термічних і
хімічних методів стерилізації. До такої форми належить ятрогенна хвороба
Крейтцфельдта – Якоба (1CJD, яХКЯ).
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За поки що невідомих умов, в організмі людини може відбутися спонтанна трансформація пріонного протеїну в інфекційний пріон. Таким чином
виникає так звана спорадична хвороба Крейтцфельдта – Якоба (sCJD,
сХКЯ), уперше описана в 1920 р. Г.-Г. Крейтцфельдтом й А. Якобом незалежно один від одного. Припускається, що спонтанне виникнення цієї хвороби пов'язане із фактом постійного виникнення в нормі в людському організмі невеликої кількості пріонів, які ефективно ліквідуються клітинним
апаратом Гольджі. Порушення цієї здатності до "самоочищення" клітин
може призвести до підвищення рівня пріонів вище гранично припустимої
норми та до їхнього подальшого неконтрольованого поширення. Причиною
виникнення сХКЯ, згідно із цією теорією, є порушення функції апарату
Гольджі у клітинах.
Особливу групу пріонних захворювань становлять спадкові хвороби,
спричинені мутацією гена пріонного білка. Ці мутації призводять до зростання схильності клітинного білка до спонтанної зміни просторової конфігурації
та перетворення його на інфекційний пріон. До цієї групи захворювань належить і спадкова форма хвороби Крейтцфельдта – Якоба (fCJD, спХКЯ), що
спостерігається в низці країн світу.
Діагностика пріонних захворювань здійснюється специфічними імунологічними тестами. Більшість діагностичних тестів для виявлення пріонів базується на відносній стійкості PrPSc до дії протеїнази К, що дозволяє відрізнити
його від PrPc у поєднанні з такими методами: імунофлуоресцентним, імуноферментним та імуноблотингом. Низку таких тестів затверджено до застосування Європейським співтовариством.
Надійних методів лікування пріонних захворювань поки що не існує, хоча
їхній пошук здійснюється досить ефективно.
Пріоноподібні білки, поведінка яких схожа на поведінку PrP, були відкриті
у природних популяціях дріжджів й інших мікроміцетів. На відміну від
пріонів ссавців вони не призводять до загибелі клітин, а навпаки, можуть
підвищувати життєздатність клітин у певних умовах.
Дослідження пріонів дріжджів підтвердили гіпотезу про те, що
перетворення білків у пріонний стан залежить тільки від білків. Було
показано, що пріони, екстраговані із клітин, можуть служити "осередком"
утворення пріонів in vitro.
Один із найкраще вивчених білків, схильних до утворення пріонів у дріжджів – фактор термінації трансляції (eRF3), який утворює так звані
PSI+клітини. Такі клітини мають змінений фізіологічний стан і змінений
рівень експресії деяких генів. Het-s-детермінант є необхідним елементом
системи вегетативної несумісності, що обмежує можливість схрещування
між далекоспорідненими штамами цього гриба. Вищеподані факти дозволили висунути гіпотезу про те, що в нижчих еукаріот утворення пріонів
може відігравати адаптативну роль.
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Залежно від характеристик геному, особливостей будови і розмноження,
розрізняють канонічні та неканонічні віруси. Такі "незвичайні" віруси володіють унікальними фізичними та біологічними властивостями, у зв'язку із
чим існує багато гіпотез про їхнє походження.
Відкриття пріонів у нижчих еукаріот розширило уявлення про їхню природу. Виявилося, що пріони є не лише інфекційними агентами, але й загальнобіологічним явищем.
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Питання для самоконтролю

Надайте характеристику вірусів-сателітів.
Проаналізуйте вірус гепатиту дельта.
Надайте загальну характеристику віроїдів.
Охарактеризуйте організацію геномів віроїдів та з'ясуйте
схеми їхньої реплікації.
Надайте загальну характеристику пріонних інфекцій.
Порівняйте властивості віроїдів і пріонів
Серед яких тварин були виявлені губкоподібні енцефалопатії?
Проаналізуйте механізми розвитку пріонного захворювання.
З'ясуйте унікальні властивості пріонів.
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Розділ 15
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІРУСІВ
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Розвиток науки – це і розвиток методів дослідження, однак, у зв'язку з тим, що
розміри більшості вірусів субмікроскопічні, для їхнього вивчення ми повинні користуватися різноманітними техніками та приладами. Нині вірусологи застосовують як
суто вірусологічні методи, так і методи молекулярно-біологічні, серологічні тощо.

Об'єктом дослідження вірусології є віруси та їхні компоненти. Для отримання оптимального результату при дослідженні вірусів необхідно добре собі
уявляти завдання експерименту, чітко його спланувати та дотримуватися
правил постановки, тобто чітко сформулювати завдання та вибрати оптимальний спосіб його розв'язання. Плануючи експеримент, потрібно ставити перед
собою завдання у вигляді запитання, а не у вигляді методу, який необхідно
застосувати. Слід подумати, перед тим як "трусити пальму". Зазвичай
співвідношення часу, який потрачено на обмірковування експерименту та
його виконаня 1:10 – 1:100. Водночас гарна ідея (грамотно написана
стратегія) може зменшити час роботи у 2–3 рази. Отож, іноді дуже вигідно
поміркувати! Спочатку ми вирішуємо для себе завдання експерименту – а
потім знаходимо його оптимальне розв'язання.
У бактеріології для доказу того, що зазначене захворювання дійсно викликається певним мікроорганізмом, необхідно виконати так звані постулати
Коха (які він запропонував разом із Луї Пастером у 1880):
• показати, що зазначений мікроорганізм регулярно детектується в
організмі;
• отримати культуру цього мікроорганізму на штучному живильному
середовищі;
• відтворити зазначене захворювання ураженням експериментального
чутливого хазяїна виділеною культурою;
• повторно виокремити мікроорганізм, але тепер – з організму ураженого
хазяїна.
Ті ж постулати справедливі і для вірусних захворювань (за винятком вирощування збудника на поживному середовищі). У цьому випадку, згідно з
Ріверсом (1937), постулати формулюються так:
• виділення вірусу з організму хазяїна;
• культивування вірусу в організмі або у клітинах експериментального
хазяїна;
• доказ фільтрації інфекційного агента (для того, щоб усунути інші патогени, наприклад бактерії);
• відтворення зазначеного захворювання в іншого представника цього чи
іншого виду;
• повторне виділення того ж вірусу.
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Для діагностики вірусів використовують різні за ступенем складності,
методологічним підходом, вартістю методи. Їх можна умовно розділити на
три категорії:
• пряма детекція вірусу,
• опосередковані дослідження вірусу (виділення вірусу),
• серологічні методи дослідження вірусів.
У прямій детекції зразок досліджується на наявність безпосередньо вірусних частинок, антигенів вірусу та його нуклеїнових кислот. Цей пул методів
охоплює такі методи, як:
• візуальна діагностика,
• електронна мікроскопія/імуноелектронна мікроскопія,
• світлова мікроскопія (дослідження включень),
• імунофлюоресцентна мікроскопія (детекція антигена за допомогою
флюоресцентної мітки),
• молекулярні методи дослідження вірусних геномів (полімеразна ланцюгова реакція та її модифікації).
В опосередкованій детекції використовують методи виділення, накопичення вірусу на різних модельних об'єктах (ЦПД на культурі клітин і курячих
ембріонах; гемадсорбція, підтверджена нейтралізацією) тощо.
Серологічні методи досліджень використовують для визначення рівня
титру антитіл при гострих захворюваннях та при одужанні, детекції імуноглобулінів класів G та М безпосередньо при захворюваннях, детекції антигенів вірусів, які уражують різних хазяїв, пріонів. У табл. 15.1 представлено
умовний розподіл серологічних методів на класичні та новітні.
Таблиця 15.1

Основні серологічні методи досліджень

Класичні методи
Метод фіксації комплементу
Гальмування гемаглютинації
Імунофлюоресцентні методи
Реакція нейтралізації
Одиночний радіальний гемолізис

Новітні методи
Радіоімунний аналіз
Імуноферментний аналіз
Вестерн-блотинг

Методи виділення й очищення вірусів

Для того, щоб вивчати властивості вірусів та їхніх компонентів, необхідно
вміти отримувати препарати більш-менш вільні від компонентів клітини-хазяїна, але таких, що зберігають свою інфекційність. З огляду на це не дивно, що
першими виділеними та накопиченими вірусами були саме прості віруси,
стійкі до факторів оточуючого середовища, та які накопичуються в організмі
хазяїна у великій кількості: наприклад ВТМ, ХВК – у вірусів рослин, вірус
поліомієліту – у вірусів людини та тварин. Однак нині відомо багато
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різноманітних вірусів, які нестійкі до фізичних та хімічних факторів і
накопичуються в низьких концентраціях. Зважаючи на це, виникають
проблеми при виділенні таких вірусів. Необхідно наголосити, що методи,
ефективні для одного вірусу, можуть бути неефективними для іншого, та
навіть до іншого штаму одного і того ж вірусу.
Кількісна оцінка препарату. У процесі виділення дуже важливо мати можливість визначити інфекційність вірусу в різних отриманих фракціях. Найчастіше для роботи з вірусами людини та тварин користуються реакцією гемаглютинації, а при роботі із фітопатогенними вірусами краще мати рослини,
які реагують на введення вірусів місцевими ураженнями. У ході попередніх
досліджень велика точність зазвичай не обов'язкова, однак необхідні методи,
що дають швидкі результати.
Якісна оцінка препарату. Залежно від мети експерименту відбирають різні критерії оцінки якості препарату. Це може бути: оцінка інфекційності (біологічні тести, серологічні дослідження), оцінка гомогенності препарату
(центрифугування, гель-фільтрація, спектрофотометрія, електрофорез), або
оцінка біохімічної чистоти вірусного препарату (яка визначається спектрофотометрично за спектром поглинання УФ-випромінення). Віруси характеризуються визначеною формою УФ-спектра та величиною максимуму поглинання, зазвичай локалізованого в межах 260 нм. Порівняння спектра отриманого препарату зі стандартними значеннями для зазначеного вірусу дозволяє
з достатньою точністю визначити ступінь чистоти. Також важливою характеристикою якості препарату є співвідношення Е260/Е280. Наприклад, якщо
воно менше стандартного (для очищеного вірусу), то це свідчить про наявність у препараті домішок білків (хазяйських чи вірусних).
Вихідний матеріал. Вибір моделі для розмноження вірусів може мати
вирішальне значення для успішного виділення вірусів. Однією з важливих
особливостей є чутливість моделі до зазначеного вірусу, яка надасть можливість накопичуватися вірусу у великих кількостях. Щодо вірусів людини
та тварин це можуть бути: курячі ембріони, культура клітин, лабораторні
тварини. Для фітопатогенних вірусів – рослини, у яких відсутні речовини,
що перешкоджають розвитку вірусу, такі як фенольні сполуки, органічні
кислоти, деякі білки та ферменти, особливо рибонуклеази. Наприклад, багато вірусів кісточкових плодових культур дуже важко, а іноді неможливо
виділити із природних хазяїв, оскільки в листках більшості представників
родини Rosaceae містяться таніни у великих кількостях. Виділення декількох таких вірусів стало можливим після виявлення таких хазяїв, які не належать до родини Rosaceae, наприклад огірка (Cucumus sativus L.). Нині існує невелика група рослин, які використовуються для накопичення низки
вірусів, наприклад Nicotiana tabaccum, Datura stramonium, Chenopodium
amaranticolor, Petunia hybrida. Однак навіть ці рослини можуть мати компоненти, які руйнують вірус під час виділення.
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Також необхідно підбирати умови ураження (час ураження, дозу вірусу),
умови утримання (температура, освітленість, вологість). Наприклад, для
ураження вірусом грипу відбирають 10–11-денні ембріони, уражують ембріон в алантоїсну порожнину, витримують уражені ембріони впродовж
24–48 год при температурі 37–38 °С. Для багатьох вірусів найвища концентрація спостерігається через декілька днів або тижнів після зараження, а
потім швидко падає.
Підбір середовища для екстракції вірусів. Таке середовище як,
наприклад, сироватка, є природним для більшості вірусів людини та тварин.
Аналогічні середовища відсутні у випадку вірусів бактерій і вірусів рослин.
Після руйнування клітин-хазяїв віруси потрапляють у незвичайні для себе
умови. З огляду на це дуже важливо при виділенні вірусів знайти умови, за
яких вірус може зберігатися в інфекційному, інтактному та неагрегованому
стані, тобто знайти середовище, оптимальне для утримання вірусу на різних
етапах очищення. Важливими у цьому сенсі є рН та буферна система.
Багато вірусів стабільні в досить вузькому діапазоні значень рН, і при
виділенні вірусу рН екстракту не повинен перевищувати ці межі. Важливе
значення може мати вибір буфера та його іонна сила. При роботі з вірусами
рослин найчастіше застосовують фосфатні буфери.
Іони металів й іонна сила. Для зберігання інфекційності деяких вірусів
необхідна присутність у середовищі дивалентних іонів (кальцію або магнію).
Важливим фактором є іонна сила буферного розчину. У середовищах з
іонною силою менше ніж 0,2 М деякі віруси руйнуються, тоді як інші
нестабільні за вищої іонної сили.
Методи екстракції. У багатьох випадках (при роботі з рослинним
матеріалом або з органами тварин) необхідна попередня гомогенізація
матеріалу. Із цією метою використовують при роботі з невеликими об'ємами
ступку та товкачик, а з більшими – спеціальний гомогенізатор. Гомогенізовані рослинні тканини найчастіше віджимають через марлю, тваринні –
центрифугують.
Першим етапом виділення вірусу є видалення якомога більшої частини
макромолекулярних компонентів (клітинного дендриту) клітини-хазяїна; вірус при цьому лишається в розчині. При очищенні деяких вірусів може бути
ефективним додавання органічних розчинників, наприклад етанолу. Також це
може бути хлороформ. Оброблений екстракт центрифугують на низьких
швидкостях. В осад зазвичай випадають клітинні залишки.
Концентрація вірусу та видалення низькомолекулярних домішок. Потім
використовують диференційне центрифугування (чергування центрифугувань за різних швидкостей (низько- та/або високошвидкісних)).
Центрифугування на великих швидкостях упродовж достатнього
проміжку часу приводить до осадження вірусу. Якщо при цьому вірус не
денатурує, то його можна перевести знову в розчин в активній формі. Цей
етап дуже важливий, по-перше, при цьому відбувається концентрація вірусу,
а по-друге, препарат вірусу звільняється від низькомолекулярних домішок.
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Однак не слід застосовувати для ультрацентрифугування препарати вірусу в
низьких концентраціях, оскільки втрати вірусу дуже великі.
Центрифугування у градієнті щільності. Багато вірусів, особливо
паличкуваті, можуть утворювати після центрифугування осади, які необхідно
дуже швидко ресуспендувати. Центрифугування у градієнті щільності дає
можливість концентрувати такі віруси без осадження. Останнім часом цей
метод дедалі ширше застосовують для первинної концентрації вірусів. Для
виконання зазначеної методики на дно пробірки наливають сахарозу високої
щільності товщиною кілька міліметрів, на неї нашаровують сахарозу низької
щільності шаром 2 см, потім нашаровують вірус. За певних умов вірус може
бути зібраний у ділянці інтерфази між двома шарами сахарози.
Висолювання та кристалізація. Цей метод застосовували ще до того, як
з'явилися високошвидкісні центрифуги, і донині його використовують для
тих вірусів, що зберігають свою інфекційність у концентрованих сольових
розчинах. Найчастіше застосовують сульфат амонію в концентрації 1/3
насиченої, хоча інші солі також можуть кристалізувати віруси та їх
осаджувати. Після витримування впродовж декількох годин або днів
препарат вірусу осаджують шляхом диференційного цетрифугування та
знову розчиняють у невеликій кількості буферу.
Осадження в ізоелектричній точці. Багато білків мають низьку
розчинність в ізоелектричній точці або близько неї (тобто за цих значень
рН-вірус може випадати в осад). При цьому інфекційність вірусу частково
втрачається, але при поверненні рН на рівень, за якого вірус переходить у
розчин, знову відновлюється. Після осадження в ізоелектричній точці
препарат центрифугують, осад збирають і розчиняють у буфері.
Гель-фільтрація. За допомогою гель-фільтрації на сефадексі, агарі або
агарозі з розчину вірусу видаляють домішки невеликих молекул. Екстракт
нашаровують на вершину колонки гранульованого гелю, урівноваженого
відповідним середовищем. Вірусні частинки, не проникаючи всередину
гранул гелю, будуть рухатися швидше, ніж низькомолекулярні речовини, що
можуть проникати у гранули. Гель-фільтрацію використовують зазвичай на
останньому етапі очищення вірусу.
Діаліз. Для видалення низькомолекулярних речовин або для заміни
середовища можна провести діаліз через целюлозні мембрани. Цей метод
триваліший, порівняно із гель-фільтрацією (упродовж ночі або доби), але
його частіше застосовують при видаленні солей після висолювання вірусу, а
також після фракціонування у градієнті щільності сахарози, втрати вірусу
менші при діалізі, ніж при фільтрації.
Вірусні препарати, що пройшли один етап очищення та концентрування,
все ще мають низько- та високомолекулярні домішки із клітини-хазяїна.
Більшість цих домішок може бути видалена при подальших стадіях
очищення. Метод, який слід використати, залежить у великій мірі від
стабільності вірусу, кількості виділеного препарату і мети, для якої буде
використано вірус.
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Нині існує низка базових методів, за допомогою яких можливо швидко детектувати вірус. Це такі методи, як серологічні методики – найчастіше імуноферментний аналіз із використанням поліклональних або моноклональних
антитіл, також молекулярні методи діагностики, головною серед яких є полімеразна ланцюгова реакція. Усі наведені методи за своєю чутливістю та надійністю відрізняються.
Імунна електронна мікроскопія. Важливим етапом у розвитку
електронної мікроскопії при дослідженні вірусів була розробка методу
імуноелектронної мікроскопії (ІСЕМ). Д. Андерсен й У. Стенлі в 40-х рр.
минулого сторіччя за допомогою електронного мікроскопа почали вивчення
серологічних реакцій. Цим самим вони заклали основу поєднання двох
методів. Е. Балл і М. Бракке в 1968 р. запропонували комбінування методу
занурення (раніше розробленого в 1957 р. Д. Брандесом для електронної
мікроскопії) із серологічними методами діагностики.
Ідея застосування імунологічних методів в електронній мікроскопії була
розвинена К. Дерріком. Принцип методу полягає в тому, що взаємодія
антигена зі специфічною антисироваткою призводить до створення
комплексу (видимого в електронному мікроскопі) з агрегатів віруса й ореола
з антитіл, які оточують вірусну частинку. При роботі із фітовірусами
найчастіше використовують такі модифікації імуносорбентної електронної
мікроскопії: попередня сорбція антитіл на плівку-підкладку з подальшим
нанесенням антигена та декоруванням антитілами утвореного комплексу, або
безпосередня адсорбція вірусних частинок на сіточку із наступним покриттям
їх антитілами. Методу ІСЕМ притаманна висока чутливість. За допомогою
цього методу можна виявити фітопатогенні віруси в концентрації до 0,1 нг.
Імуноферментний аналіз. Від самого початку вивчення вірусних
захворювань постала актуальна проблема їхнього розпізнавання та швидкої
діагностики. Був потрібний швидкий і надійний метод. Візуальне
спостереження зовнішніх симптомів не є надійним методом, адже поява
симптомів залежить від взаємодії вірусу та хазяїна. У 1974 р. було
запропоновано новий серологічний метод – ІФА або ELISA (Enzyme-linked
immunosorbent assay). Цей метод неодноразово модифікувався та нині
широко використовується для діагностики вірусів. Завдяки специфічності,
антитіла реагують лише із тими антигенними детермінантами, у відповідь
на які вони утворились, або із вірусами, подібними за антигенною
структурою. Інша перевага імунохімічних методів – швидкість отримання
результатів і надійність.
Однак, незважаючи на розробку великої кількості ELISA-тестів, вони
часто дають помилкові результати та мають свої недоліки в детекції деяких
вірусів, особливо тих, які можуть убудовуватися в геном. Достовірність
результатів залежить від концентрації вірусів в організмі. Чим нижча
концентрація вірусу, тим більше псевдонегативних результатів може бути.
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Одним із пріоритетних напрямів сучасної лабораторної діагностики нині є
молекулярна діагностика. Перевага молекулярної діагностики – її універсальність, можливість використовувати для аналізу як тотальну ДНК чи РНК
із клітин, так і клітинні та тканинні зрізи, висока специфічність аналізу, а
також його точність. Головне завдання молекулярної клінічної діагностики
полягає в тому, щоб максимально точно встановити причини захворювання і
механізми його розвитку.
Молекулярна клінічна діагностика в тому сенсі, який ми вкладаємо в це
поняття зараз, почала по-справжньому розвиватися тільки з початку 70-х рр.
минулого століття. Цьому сприяли дві великі наукові події, що сталися в
1975 р.: відкриття моноклональних антитіл і розробка методу гібридизації
на фільтрах. Завдяки першій з'явилася можливість отримувати у великих
кількостях антитіла, які взаємодіють з певними епітопами (антигенними
детермінантами). Друга мала не менш важливі наслідки. Е. Саузерн
запропонував метод перенесення ДНК після електрофорезу з гелю на
фільтри з подальшою гібридизацією іммобілізованих молекул зі
специфічними ізотопно-міченими зондами, які зв'язуються тільки з певними
молекулами ДНК. Потім були розроблені методи норзерн- і вестерн-блотингу, що дозволяють виявляти індивідуальні РНК і білки відповідно, за
тим же принципом. Дещо згодом відразу дві групи вчених описали методи
визначення первинної структури нуклеїнових кислот і, нарешті, ще однією
важливою подією в молекулярній біології та її використанні в молекулярній
клінічній діагностиці стало відкриття в 1983 р. полімеразної ланцюгової
реакції. Це досягнення разом з усіма попередніми повністю змінило суть
молекулярної клінічної діагностики. Молекулярні діагностичні дослідження
можна проводити на інтактних специфічних клітинах або тканинних і
клітинних екстрактах.
Застосування молекулярних методів незамінне в разі:
• негативних результатів діагностики класичними методами;
• використання для діагностики зразків, узятих після антивірусної терапії
або на пізніх стадіях хвороби;
• необхідності отримання термінового діагностичного результату;
• діагностики інфекцій, що викликаються вірусами, які вбудовуються в
геном або мають низьку концентрацію в організмі.
До класичних методів молекулярної діагностики можна віднести
різноманітні гібридизаційні методи, рестрикційний аналіз, аналіз
поліморфізму довжини рестрикційних фрагментів, так званий ПДРФ-аналіз
(Restriction Fragment Length Polymorphism – RFLP analysis) та метод
ДНК-зондів. Сучасні молекулярні методи базуються на ПЛР. Наразі жодне
молекулярно-біологічне дослідження генів, зокрема і вірусних, не обходиться
без її застосування. ПЛР використовують не тільки для детекції аномальних
генів і вірусів, але і для фундаментальних досліджень у галузі молекулярної
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біології. Завдяки ПЛР стало можливим досліджувати віруси, убудовані в
геном клітини-хазяїна, а також віроїди та вірусоїди. ПЛР дає можливість
упродовж дня з однієї молекули ДНК отримати 100 млрд подібних за
структурою молекул. Ця реакція дуже проста у виконанні, необхідні лише
пробірка, кілька відносно простих реагентів, джерело тепла й охолодження.
Препарат ДНК, який необхідно копіювати, може бути очищеним або
сумішшю біологічних речовин. Джерелом ДНК може бути і біоптат із
тканини пацієнта, і тотальна нуклеїнова кислота з рослин, й одна волосина, і
крапля крові, знайдена на місці злочину, і мозок мумії і, навіть, тіло мамонта,
який пролежав 40 тис. років у вічній мерзлоті.
Нині існує величезна кількість модифікацій класичної ПЛР, які
розширюють її діагностичні можливості, а саме:
• класична ПЛР;
• ПЛР зі зворотною транскрипцією. Використовують для вивчення РНК
вірусів. За допомогою зворотної транскриптази на РНК синтезується
копія ДНК – кДНК, яку ампліфікують у стандартній ПЛР;
• гніздова ПЛР (Nested PCR). Розроблено для збільшення чутливості та
специфічності реакції. Дозволяє визначати нуклеїнові кислоти,
присутні в дуже низькій концентрації. ПЛР проводять послідовно із
двома різними парами праймерів. ДНК-продукти, утворені в першому
раунді ПЛР, здатні взаємодіяти із другою парою праймерів;
• мультипраймерна ПЛР (Multiplex PCR). Одночасне використання
кількох пар праймерів дозволяє проводити ампліфікацію кількох
генетичних детермінант, що скорочує час і витрату реактивів;
• ПЛР у реальному часі (Real-time PCR). Використовують для визначення
точкових мутацій у ДНК та кількісного вмісту ДНК/РНК у пробі, а
також визначення експресії генів. Існує кілька підходів:
– Taq-man методологія. Заснована на реєстрації у процесі проведення
ПЛР флуоресцентного сигналу, що посилюється внаслідок вивільнення флюоресціюючої речовини. Особливістю цієї реакції є використання олігонуклеотидних проб із приєднаними до різних кінців молекулами сигналізатора (reporter) і стабілізатора сигналу (quencher).
Така проба, зв'язавшись із комплементарною ділянкою ДНК, руйнується ДНК-полімеразою (що виявляє екзонуклеазну активність). Це
приводить до вивільнення сигналізатора з-під дії стабілізатора сигналу, що супроводжується вивільненням флюоресценції.
– SYBRgreen-методологія. Реєструє збільшення флюоресценції внаслідок приєднання флюорофора SYBRgreen до утвореного дуплексу
ДНК з наступною його емісією;
• широкодіапазонна ПЛР. Використовують для визначення присутності
мікроорганізмів, зокрема невідомих, тих, що не культивуються, у клінічному матеріалі від хворого. Для цього застосовують універсальні
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праймери, які взаємодіють із висококонсервативними ділянками ДНК,
що зустрічаються у багатьох мікроорганізмів (гени 16S рРНК);
• асиметрична ПЛР. Один із праймерів беруть у концентрації в 10 разів
більшій, ніж інший, та досягають переважання серед продуктів реакції
одноланцюгових ДНК над дуплексами (важливо для сиквенування).
Найбільш перспективним для діагностичних лабораторій, які проводять
рутинні аналізи, є методи ПЛР у форматі FLASH (FLuorescent Amplificationbased Specific Hybridization), або у форматі реального часу. Обидва формати
засновані на флуоресцентній детекції продуктів ампліфікації й обидва
дозволяють реєструвати результати ПЛР безпосередньо під час реакції (ПЛР
у форматі реального часу) або після її проведення (ПЛР у форматі FLASH),
без відкривання пробірок. Завдяки цьому розв'язується проблема контамінації
приміщення продуктами ПЛР, спрощуються вимоги до організації
ПЛР-лабораторії, значно знижується трудомісткість і час проведення стадії
детекції. Методи забезпечують також можливість простої й ефективної
документації та зберігання результатів ПЛР у комп'ютерній базі данних. Слід
зауважити, що ПЛР у форматі реального часу вимагає досить дорогого
обладнання, тоді як вартість обладнання для ПЛР у форматі FLASH можна
зрівняти з обладнанням для гель-електрофорезу й у 5–8 разів дешевше
обладнання для ПЛР у реальному часі.

Узагальнення

Отже, нині розроблені як методи швидкої та рутинної діагностики вірусів,
так і методи, що дозволяють дослідити компоненти вірусу, його взаємодію із
клітиною на різних рівнях, або ж провести визначення всіх нуклеотидних
послідовностей, які нагадують віруси з різноманітних матеріалів
(метагеномний аналіз). Це дозволить у майбутньому детальніше вивчити
роль вірусів в оточуючому середовищі.
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Питання для самоконтролю

Назвіть властивості вірусів, які важливі для їхньої детекції.
З якою метою використовують ПЛР у вірусологічних дослідженнях?
Визначте, що можливо виявити за допомогою ПЛР.
З'ясуйте переваги та недоліки використання ПЛР у реальному часі.
Порівняйте методи детекції вірусів.
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Розділ 16
ВИКОРИСТАННЯ ВІРУСІВ У БІОТЕХНОЛОГІЇ
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У розділі наведено досвід, умови, переваги та недоліки практичного використання вірусів бактерій, людини і тварин у генетичній інженерії та біотехнології для
адресної доставки, накопичення та/або експресії певної генетичної інформації. Також обговорюються перспективи використання вірусів для генної терапії людини.

Історично склалося так, що молекулярна біологія та біотехнологія завдячують більшістю своїх успіхів саме вірусам, на моделі яких були не тільки відпрацьовані різноманітні методики (зокрема сиквенування білків та нуклеїнових
кислот), але й створені та підтверджені важливі гіпотези і теорії. Наприклад,
перші вирішальні експерименти, які підтвердили, що носієм спадкової інформації є нуклеїнова кислота, були проведені саме з РНК вірусу тютюнової мозаїки, капсидний білок якого був першим сиквенованим білком. Завдяки множинності інфекції та короткотривалому життєвому циклу віруси виявилися
зручними об'єктами в генетиці, а згодом – й у генетичній інженерії.
Генетичною інженерією називають сукупність експериментальних процедур, що дають можливість здійснювати перенесення генетичного матеріалу з одного організму в інший. З погляду хімії ДНК усіх живих істот однотипні, таким чином, in vitro можна об'єднати фрагменти генетичного матеріалу
практично будь-яких організмів. Звичайна генетична рекомбінація потребує
гомології послідовностей ДНК, а отже, може відбуватися лише в межах одного або близькоспоріднених видів. Рекомбінація in vitro відрізняється тим, що
відкриває можливості для перенесення генів у межах усіх живих організмів.
Віруси можна розглядати як природні системи горизонтального перенесення генів. Ще в 1956 р. було відкрито явище специфічної трансдукції бактеріальних генів деякими помірними фагами.
У генетичній інженерії віруси, або їхні фрагменти, використовують переважно як вектори (від лат. vector – той, що несе; носій; переносник) для перенесення рекомбінантної ДНК у відповідну клітину. На основі вірусів мікроорганізмів (бактеріофагів), безхребетних і хребетних тварин та людини створено
цілу низку векторів для клонування нуклеїнових кислот й отримання рекомбінантних білків. Перший фаговий вектор був сконструйований у 1974 р.
Часто при створенні різноманітних генетичних конструкцій використовують вірусні регулятори реплікації, транскрипції та трансляції. Не можна уявити технології рекомбінантних ДНК без використання вірусних ферментів,
таких як зворотна транскриптаза ретровірусів, ДНК- та РНК-полімерази, лігаза фага Т4 тощо.
Окрім того, у сучасних генно-інженерних технологіях для виявлення рекомбінантних молекул (генетичних конструкцій) набули застосування гени
деяких вірусів, наприклад kil-гени фага Mu, ген тимідинкінази вірусу герпесу.
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Зрештою, геноми рекомбінантних вірусів використовують для дослідження процесів регуляції реплікації, транскрипції та трансляції, ідентифікації відповідних регуляторів, а також для визначення нуклеотидних
послідовностей молекул ДНК.
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Загальні уявлення про перенесення генетичної інформації
та векторні системи

Нині практично будь-яку послідовність ДНК можна клонувати в бактеріальних клітинах. Для маніпуляцій із рекомбінантними ДНК зазвичай використовують клітини E. coli.
Клонувальний вектор – вірус, що забезпечує "перенесення" і реплікацію чужорідної ДНК у вигляді інертної частини свого геному в реципієнтній клітині.
Класифікацію векторів можна здійснювати за різними ознаками.
За застосуванням розрізняють вектори:
• клонувальні – використовують для клонування будь-яких фрагментів ДНК;
• експресійні – застосовують для синтезу мРНК і білків;
• спеціалізовані – використовують для секвенування і мутування генів,
дослідження особливостей регуляції клонованих генів, ідентифікації у
клонованій ДНК регуляторних ділянок, зокрема промоторів тощо.
За походженням вектори поділяють на:
• плазмідні – здатні існувати у клітині і поза її межами у вигляді ДНК;
• вірусні (фагові) – можуть існувати у вигляді ДНК і віріонів;
• гібридні – поєднують окремі властивості плазмід і вірусів.
За структурою розрізняють:
• кільцеві вектори,
• лінійні вектори.
За способом підтримання у клітині вектори поділяють на:
• автономні – реплікуються самостійно;
• інтегративні – реплікуються у складі клітинного геному.
За кількістю молекул у клітині:
• однокопійні та низькокопійні – представлені у клітині 1–4 (до 10) копіями;
• висококопійні (мультикопійні) – представлені у клітині 10–100 копіями.
За кількістю реплікаторів у векторній молекулі їх поділяють на:
• монорепліконні – містять один сайт ініціації реплікації;
• бірепліконні1 – містять більше одного сайту ініціації реплікації.
Вибір вектора залежить від мети експерименту. Для ефективного виконання своїх функцій вектор має відповідати таким основним вимогам:
• повинен містити ділянку, куди чужорідна ДНК може бути вбудованою
без порушення важливих функцій;
1

Бірепліконні вектори називають човниковими або шатл-векторами, якщо вони
здатні реплікуватися у клітинах різних видів.
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• вектор має містити хоча б один унікальний сайт рестрикції (сайт клонування), куди можна інтегрувати вставку;
• вектор має ефективно реплікуватися в реципієнтній клітині;
• вектор повинен мати хоча б один селективний маркер, за яким можна
відбирати трансформовані цим вектором клітини.
Щодо вірусних векторів існує ще одна вимога – розмір молекули. Для переважної більшості таких векторів існують верхня і нижня межі розміру фрагмента-вставки, що визначається розміром нуклеїнової кислоти, яка може
запакуватися в капсид.

Клонувальні вектори на основі бактеріофагів

Фагові вектори створюють на базі ДНК бактеріофагів таким чином, щоб
зберігалася інформація, яка забезпечує збирання віріонів in vivo.
Особливості фагових векторів:
• при використанні фагових векторів життєздатним продуктом, що містить рекомбінантну ДНК, є популяція віріонів бактеріофага;
• не потрібно здійснювати клонування і відбір клітин, які містять вектор
– рекомбінантний фаговий геном можна клонувати безпосередньо (на
газоні чутливих клітин утворюються бляшки);
• рекомбінантні фагові геноми можна внести у клітини пермісивного хазяїна шляхом трансфекції (ізольованої ДНК) чи інфекції (у складі реконструйованих вірусних частинок);
• фагові вектори ефективніші, ніж плазмідні, для клонування великих
вставок;
• виявляти потрібну вставку з негативних колоній фага легше, ніж із бактеріальних колоній.
Для клонування ДНК у клітинах E. coli переважно використовують вектори на основі бактеріофагів λ та М13.
Фаг λ можна вважати природним вектором перенесення чужорідної ДНК.
Розмір геному фага становить 48 502 п. о. Приблизно третина геному між 20
та 38 тисячами пар нуклеотидів (т. п. н.) містить гени, необхідні для лізогенізації клітини, але не важливі для літичної інфекції. Неістотною також є ділянка nin розміром близько 3,5 т. п. н., розташована між генами P і Q.
Стратегія створення λ-векторів полягає в тому, що центральна ділянка, несуттєва для літичного циклу, замінюється вставкою.
Для λ-векторів, як і для переважної більшості векторів на основі вірусів, існує обмеження розміру фрагмента-вставки. Для фага λ максимальний розмір
ДНК, що може запакуватися в головку, становить 52 т. п. н., а мінімальний –
38 т. п. н. Гени, необхідні для літичного розвитку фага λ, займають близько
29 т. п. н. Отже, максимальна можлива ємність λ-вектора становить 23 т. п. н.
Фагові вектори поділяють на:
• вектори включення – несуть один сайт для обраної рестриктази та їхньої довжини і дорівнюють сумі довжин вектора і вставки (вектор λgt,
наведений на рис. 16.1);
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Рис. 16.1. Генетична карта фага λ та деяких векторів, створених на його основі:
L-ділянка – "ліве плече" фагової ДНК, містить переважно гени структурних білків;
R – ділянка – "праве плече" фагової ДНК, містить переважно гени літичного циклу розвитку фага;
I/E – центральна ділянка фагової ДНК, несуттєва для літичного циклу розвитку вірусу,
яка містить гени, що відповідають за інтеграцію профага у бактеріальну ДНК і його вирізання;
supE – бактеріальний ген, супресор амбер-мутації в гені lac E. coli
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• вектори заміщення – несуть два сайти для обраної рестриктази; фрагмент
ДНК, який клонується, убудовується замість обмеженого цими сайтами
буферного (баластного) фрагмента (вектор λ781, наведений на рис. 16.1).
Ниткоподібний бактеріофаг М13 та споріднені з ним фаги fd і fl придатні
для клонування одноланцюгових ДНК, які можуть бути безпосередньо використані для визначення нуклеотидної послідовності (сиквенування).
Геном фага М13 складається із 6407 нуклеотидів і містить 10 генів, 7 із
яких залучені до морфогенезу капсиду (рис. 16.2).
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Рис. 16.2. Генетична карта фага М13:
ori(-) – сайт ініціації реплікації комплементарного вірусного (-)-ланцюга ДНК;
ori(+) – сайт ініціації реплікації (+)-ланцюга ДНК

Віріон фага – білкова трубка розміром 1000 · 6 нм, побудована з білка VІІІ,
усередині якої міститься молекула кільцевої одноланцюгової ДНК. Важливо,
що розмір паличкоподібного віріона залежить від довжини фагового геному і
може змінюватися в досить широких межах. Окрім того, вірусні частинки
секретуються клітиною постійно без її лізису ("хронічна" інфекція). Вірус
затримує ріст культури на 25–50 %.
Виокремлюють такі переваги фага М13 для створення векторів:
• у геномі фага між генами ІІ і ІV розташовується міжгенна ділянка –
спейсер, куди можна вбудовувати чужорідні гени;
• розмір капсиду залежить від розміру ДНК, що упаковується, тобто можна клонувати великі фрагменти;
• М13 продукується клітиною постійно, його концентрація може сягати
1012 частинок в 1 мл;
• у складі М13-вектора зручно клонувати одноланцюгову ДНК для визначення нуклеотидної послідовності.
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Недоліком М13-векторів є нестабільність ДНК, яка в них клонується. Це
пов'язано з тим, що фаги з великими вставками розвиваються повільніше.
Конструювання векторних ДНК здійснюється з використанням дволанцюгових реплікативних форм. Стратегія створення векторів полягає у вбудовуванні у спейсерну ділянку унікальних сайтів рестрикції та селективних маркерів.
Широкого розповсюдження набули вектори серії М13mp, у яких селективною ознакою є утворення активної форми β-галактозидази, наступне розщеплення субстрату X-Gal й утворення продукту синього кольору у присутності
відповідного індуктора.
Уведення в бактеріальні клітини векторної ДНК здійснюється трансфекцією клітин, при цьому дволанцюгова ДНК трансфікується ефективніше за одноланцюгову.
На основі споріднених з М13 фагів fd і fl (гомологія близько 97 %) також
створено низку векторів для клітин E. coli. Використані при цьому методичні
підходи загалом збігаються з такими для фага М13.
Гібридні вектори на основі бактеріофагів і плазмід

Косміда – один із гібридних векторів, сконструйований на основі плазмі-

ди, у яку вбудовано cos-сайти бактеріофага λ. Такі вектори здатні пакуватися
in vitro у фаговий капсид і потрапляти у клітину шляхом інфекції, проте їхня
реплікація відбувається за плазмідним типом.
Розмір космід у середньому становить близько 5 т. п. н., отже, їх можна
використовувати для клонування фрагментів ДНК розміром від 33 до
47 т. п. н. (корисний розмір вставки визначається розміром ДНК, яка може
упакуватися у головку фага λ) (рис. 16.3). Космідні вектори використовують
для створення банків генів.
Фагміди – плазмідні вектори, які містять ori-сайт ниткоподібних фагів.
Вектори такого типу отримують включенням до плазмідного вектора міжгенної (спейсерної) ділянки фагів, яка містить рас-сайт, необхідний для морфогенезу фагових віріонів, та сайти ori(+) і ori(-). У присутності фага-помічника
фагміди здатні реплікуватися з ori(+)-сайта як фагові ДНК і пакуватися у вірусний капсид.
Отже, за допомогою фагмід фрагмент ДНК, що клонується, може бути
отриманий в одно- і дволанцюговій формах. На відміну від векторів М13 mp, у
фагмідних векторах можна стабільно клонувати великі фрагменти ДНК.
Фазміди – гібриди між фагами та плазмідами, здатні існувати у клітині
й у вигляді фага, й у вигляді плазміди. Фазміди не є винятково штучною конструкцією. Наприклад, бактеріофаг Р1 може розвиватися у клітинах E. coli літичним шляхом або підтримуватися у вигляді низькокопійної плазміди завдяки наявності двох реплікаторів: oriL – для літичного розвитку та oriR –
для плазмідного.
318

EcoRI, BamHI, EcoRI,
Cla I, Hind III

Фрагмент ДНК, вирізаний Sau3A,
оброблений лужною фосфатазою

Ampr
cos
ori

Sma I

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

cos

тр

Kanr

BamHI
Sma I

cos

Sma I

Ampr

cos

ori

Sma I

ДНК-лігаза фага Т4+АТФ

Ampr

cos

ori

cos

38-52 т. п. н.

Пакування in vitro в головку фага і збирання віріона

Рис. 16.3. Схема створення рекомбінантної косміди
і пакування її у фаговий капсид

У фазмідних векторах штучно поєднуються корисні властивості фагових і
плазмідних векторів. Сучасні фазмідні вектори складаються з лінеаризованої
плазміди, фланкованої сегментами геному бактеріофага λ, які містять усі гени,
необхідні для літичної інфекції. На рис. 16.4 наведено карту фазміди λpMYF131.
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Рис. 16.4. Генетична карта фазмідного вектора λpMYF131
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Модифікація правого плеча фага λ полягає у видаленні 2,8 т. п. н. у ділянці
nin та зміні гена сІ на чутливий до температури сІts. Між L- та R-ділянками перебуває інтегрована плазміда pUC19. Отже, при температурі 28–30 °С функціонуватиме плазмідний реплікатор, а при підвищенні температури до 42 °С –
фаговий. Сумарна довжина фазміди – близько 33,3 т. п. н. – недостатня для її
пакування в мономерній формі і надто велика для пакування димерів. З огляду
на це негативні колонії можуть утворювати лише рекомбінантні молекули.
Фазмідні вектори, як і фагові, використовують для клонування геномних і
кДНК. Ефективність пакування рекомбінантних фазмід у фаговий капсид із
наступним інфікуванням бактеріальних клітин перевищує ефективність трансформації плазмідами на два порядки.

Системи експресії чужорідних генів
у прокаріотичних клітинах
на основі вірусних векторів

Основним завданням біотехнологічного процесу є отримання кінцевого
продукту, найчастіше – білка. Слід зауважити, що сам факт отримання рекомбінантної ДНК та її успішного введення у клітину ще не означає, що вбудований ген буде експресуватися.
Механізми експресії генів у E. coli досить добре вивчені, а методичні підходи, які застосовуються під час роботи із цим мікроорганізмом, можуть бути
використані й відносно інших систем. Єдиної універсальної стратегії оптимізації експресії трансгенів2 не існує. Більшість генів має специфічні молекулярні властивості, й оптимальні умови їхньої експресії доводиться створювати
індивідуально.
Експресійний вектор – система, що забезпечує експресію, тобто транскрипцію і трансляцію трансгена впродовж певного часу. Кожній експресійній
системі притаманні свої позитивні і негативні риси. Вибір тієї чи іншої системи обумовлюється природою та бажаними властивостями кінцевого продукту (біологічна активність, розчинність, здатність секретуватися тощо).
Експресійна касета – конструкція, що містить промотор (Р), сайт зв'язування рибосом (RBS) та термінатор (t) транскрипції, специфічні для тих клітин, у яких має відбуватися експресія (рис. 16.5).
RBS

Р

полілінкер

t

Рис. 16.5. Схема будови експресійної касети

2

Трансгеном називають чужорідний ген, який переноситься у складі вектора у
реципієнтну клітину з метою його експресії.
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Убудовування трансгена в експресійну касету зазвичай приводить до його
експресії у відповідному типі клітин.
Вектори, створені на основі бактеріофагів, можуть забезпечувати не
лише клонування, а й експресію трансгенів. Фагові вектори здатні лізувати клітину-продуцент, вивільняючи внутрішньоклітинні білки. При цьому
векторна ДНК передається наступній клітині при подальшій інфекції. Зокрема, як експресійні можуть бути використані вектори λgt11 та λZAP на
основі фагу λ (рис. 16.6).
Обидва зазначені вектори містять змінений температурочутливий ген репресора сІts, в обох видалено 2,8 т. п. н. ділянки nin, а в ген S внесено супресорчутливу мутацію, що знижує здатність цих векторів виживати у клітинах
E. coli дикого типу, тобто підвищує біологічну безпеку векторів.
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Рис. 16.6. Генетичні карти експресійних λ-векторів: λgt11 і λZAP

Технологія "фагового дисплея"
Експресійні фагові вектори дають змогу виділяти із клітини рекомбінантні
білки не лише при руйнуванні клітини, а й методом "фагового дисплея".
Фаговий дисплей – синтез та накопичення рекомбінантного білка у прокаріотичних клітинах шляхом зливання його гена з геном структурного білка
(білка капсиду) бактеріофага. Так створюється "химерний" ген, експресія
якого веде до синтезу химерної білкової молекули (структурного білка вірусу
в поєднанні з досліджуваною амінокислотною послідовністю), яка надалі буде репрезентована на поверхні капсиду фага (звідки й назва "дисплей").
У зв'язку з особливостями будови капсиду вірусів, точною тривимірною
взаємодією його капсомерів та суворою регуляцією процесу упакування нуклеїнової кислоти у фагів зі сферичною голівкою (Т4, λ та ін.) для фагового
дисплея зазвичай використовують бактеріофаги з паличко- або ниткоподібними частинками – їхня морфологія є більш "толерантною" до збільшення
розміру чи структури білкових субодиниць капсиду. Також застосовують білки чохла у випадку Т-подібних фагів.
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Для "дисплея" можна використовувати різні фагові вектори. При використанні векторів на основі фагів М13 чи fd, зокрема, доцільно модифікувати
ген ІІІ. Білок ІІІ є мінорним білком капсиду фага М13 і забезпечує його адсорбцію на F-пілі бактеріальної клітини. На кінці ниткоподібної вірусної частинки містяться 3–5 субодиниць білка ІІІ N-кінцем назовні. Приєднання послідовності трансгена до 5'-кінця гена ІІІ приводить до появи віріонів, які несуть
на поверхні капсиду рекомбінантний білок (на N-кінці білка ІІІ) (рис. 16.7).
Трансген
Трансген

Дисульфідний
Дисульфідний
зв'язок
зв’язок

Капсид
Капсид
фага
фага

Геном фага
Геном
фага

Білок, щощо
Білок,
кодується
кодується
трансгеном
трансгеном

Ген ІІІ
III
Ген

Білок III
Білок
ІІІ

Рис. 16.7. Химерна вірусна частинка із трансгеном,
який приєднаний до гена ІІІ. Утворений рекомбінантний
білок містить чужорідну частину, що експонується зверху
і приєднана дисульфідним зв'язком

На рис. 16.8 відображено принцип генетичної модифікації гена ІІІ фага
М13 для "дисплея".
Р RBS LP Трансген

ІІІ

t

Рис. 16.8. Генетична карта фрагмента М13-вектора,
що забезпечує фаговий дисплей

Недоліком такої системи є те, що збирання віріона відбувається при проходженні вірусної ДНК через цитоплазматичну мембрану. Вставка трансгена
до 5'-кінця гена ІІІ може призвести до порушень у збиранні вірусних частинок через змінену просторову структуру білка та менш ефективної секреції
утвореного модифікованого білка.
При використанні λ-векторів рекомбінантний білок може бути експонований як на головці вірусу, так і на хвостовому відростку, що є типовішим.
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Фаговий дисплей використовують головним чином для вивчення білок-білкових, білок-пептидних і ДНК-білкових взаємодій. Завдяки цьому технологія
фагового дисплея набула широкого використання в галузі пошуку нових активних антитіл та створення бібліотек антитіл, вивчення імунної відповіді,
отримання терапевтичних антитіл і розробки ліків протиракової та протизапальної дії. Також фагові частинки використовують у діагностичних тестсистемах багатьох вірусних захворювань, для ідентифікації пухлиноспецифічних маркерів для діагнозу і прогнозу ракових захворювань тощо.

Системи експресії чужорідних генів
в еукаріотичних клітинах
на основі вірусних векторів

У прокаріотичній системі навіть за успішної експресії не завжди вдається
отримати функціонально активний рекомбінантний білок. Активація еукаріотичних білків може відбуватися після посттрансляційної модифікації: протеолізу, глікозилювання, фосфорилювання тощо. Чужорідні білки не завжди
здатні правильно модифікуватися, а інколи і взагалі не здатні. У таких випадках для отримання кінцевого продукту доводиться використовувати клітини
організмів, близьких до того, з якого взято гени. За таких умов можна отримати аутентичні рекомбінантні білки, що потенційно можуть бути використані для лікування різних захворювань людини.
Позахромосомні (неінтегративні) еукаріотичні вектори також застосовують для вивчення функцій і регуляторних механізмів еукаріотичних генів.
При створенні еукаріотичної експресійної системи всі підготовчі етапи,
які містять виділення відповідної нуклеотидної послідовності і її клонування,
проводять переважно на E. coli. Часто із цією метою використовують човникові вектори (рис. 16.9), які здатні реплікуватися як у прокаріотичних, так і в
еукаріотичних клітинах і мають для цього окремі точки ori.
Експресійні еукаріотичні вектори, подібно до прокаріотичних, створюються на основі рекомбінантних часто гібридних плазмід і вірусів. При цьому, якщо вектор не забезпечує інтеграцію трансгена в геном хазяїна, то в
більшості випадків відбувається тільки тимчасова експресія.
Стандартний експресійний "позахромосомний" вектор, наведений на
рис. 16.9, містить прокаріотичний (oriE. coli) та еукаріотичний (orieuk) сайти ініціації реплікації, прокаріотичний (МE. coli) та еукаріотичний (Мeuk) селективні
маркери й експресійну касету (ЕК). В експресійних касетах часто використовують регуляторні послідовності різних вірусів – SV40, цитомегаловірусу
людини, вірусу простого герпесу тощо.
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Рис. 16.9. Загальна схема човникового
експресійного еукаріотичного вектора

Системи експресії на основі бакуловірусів

Бакуловіруси – великі ДНК-вмісні віруси, що уражують безхребетних.
В інфікованих клітинах бакуловіруси утворюють дві форми вірусного
"потомства":
• віріони, що здатні вивільнятися назовні й інфікувати інші клітини;
• поліедри – білкові включення, у яких містяться вірусні частинки.
Основою поліедрів є поліедрин – вірусний білок із молекулярною масою
29 кДа. Ген поліедрину контролюється дуже сильним промотором, його
експресія розпочинається через 36–48 год після зараження і триває до загибелі клітини-хазяїна (4–5 днів).
Найчастіше для створення бакуловірусних векторних систем використовують вірус множинного ядерного поліедрозу Autographa californica
(AcMNPV). Геном цього вірусу – кільцева дволанцюгова ДНК, розміром близько 128 т. п. н. Вірус здатен уражувати понад 30 видів комах. При роботі з
рекомбінантним AcMNPV зазвичай використовують культуру клітин, отриману з гусениць Spodoptera frugiperda.
Експресійні бакуловірусні вектори створюються шляхом заміни гена поліедрину, від якого цикл розвитку вірусу не залежить, трансгеном. Через великий розмір вірусного геному з ним не проводять безпосередні маніпуляції in
vitro при створенні рекомбінантного вірусу. Конструювання рекомбінантного
AcMNPV можна розділити на такі етапи:
1. Створення транспортного плазмідного вектора в системі E. coli
(рис. 16.10).
2. Трансфекція культури клітин комах ДНК AcMNPV.
3. Трансфекція культури клітин комах транспортним вектором.
4. Ідентифікація рекомбінантного вірусу.
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Рис. 16.10. Фрагмент генетичної карти (експресійна касета)
транспортного вектора для конструювання
рекомбінантних бакуловірусів

Експресійна касета транспортного вектора містить промотор (РРН) і термінатор (tРН) транскрипції поліедрину і фланковану двома послідовностями ДНК AcMNPV, які в геномі вірусу розміщуються по обидва боки від
цього гена. У клітині між транспортним вектором і вірусною ДНК може
відбутися рекомбінація (подвійний кросинговер), внаслідок якої ген поліедрину буде заміщений трансгеном. Ефективність такої технології для
отримання рекомбінантного вірусу не перевищує 1 %, через що були розроблені рекомбінантні підходи для зменшення розміру конструкції та підвищення частоти кросинговеру.
Відмінності бакуловірусних від інших експресійних векторних систем:
• Високий рівень експресії гетерологічних генів порівняно з іншими
еукаріотичними системами експресії, особливо для внутрішньоклітинних білків. У багатьох випадках рекомбінантні білки є розчинними та
легко репродукуються у клітинах комах на пізніх стадіях інфекції, коли
синтез білків клітини-хазяїна є пригніченим.
• Можна досягти експресії гетероолігомерних білкових комплексів одночасним інфікуванням клітин двома або більше вірусами, також інфікуванням клітин рекомбінантними вірусами, що містять дві чи більше
експресійні вставки.
• Бакуловіруси мають вузьке коло організмів-хазяїв, обмежене видами
безхребетних. Ці віруси є більш безпечними при використанні порівняно з вірусами ссавців, адже вони неінфекційні для хребетних. Більшість чутливих клітинних ліній комах не трансформуються під дією
патогенних або інфекційних вірусів та можуть зберігатися за мінімальних умов утримання.
Для полегшення роботи з геномами бакуловірусів було створено гібридний вектор, усі генно-інженерні операції з яким можна проводити в системі E. coli.
Бакміда – човниковий вектор для E. coli і клітин комах, створений на основі геному бакуловірусів.
Створення бакміди методично мало відрізняється від отримання рекомбінантного вірусу (рис. 16.11). Ген поліедрину внаслідок подвійного кросинговера заміщується фрагментом плазміди E. coli.
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Рис. 16.11. Конструювання бакмідного вектора

Вектори на основі вірусу SV40

SV40 (Simian virus 40) – це невеликий поліомавірус, здатний реплікуватися
в культурі клітин нирки мавпи, продукуючи 104–105 віріонів на клітину. Інші
культури клітин, зокрема гризунів (мишей, пацюків), цей вірус може онкотрансформувати.
Геном вірусу – кільцева длДНК розміром 5243 п. н. (рис. 16.12) кодує два
ранні білки – великий (Т) і малий (t) Т-антигени – та три пізні структурні білки (VP1, VP2, VP3). Однією із функцій великого Т-антигена є ініціація реплікації ДНК SV40.

ori

Рис. 16.12. Експресійна карта геному SV40
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На основі SV40 конструюють три типи векторів:
• трансдукуючі SV40 вектори – реплікуються у клітинах-хазяях (культура клітин нирки африканської зеленої мартишки – Cercopithecus
aethiops) і пакуються у віріони;
• плазмідні SV40 вектори – реплікуються у клітинах-хазяях, але не здатні
пакуватися у віріони;
• пасивні трансформуючі SV40 вектори – нездатні до реплікації чи упакування у віріони; це молекули ДНК, до складу яких уведено невеликі
сегменти геному SV40, що сприяють експресії генів.
При створенні трансдукуючих векторів необхідно виконати такі умови:
• вектор повинен містити сегмент розміром близько 300 п. н., який має в
собі ori-сайт;
• сумарна довжина векторної ДНК має становити 3,9–5,3 т. п. н.
• у клітині мають бути присутні Т-антиген і структурні білки VP1,
VP2, VP3.
Ємність трансдукуючих векторів не перевищує 2,5 т. п. н. Їх створюють
шляхом заміщення ранніх або пізніх генів. Білковий продукт втраченого гена
постачається хелперним вірусом чи самою клітиною-хазяїном.
У першому випадку культура клітин трансфікується ДНК рекомбінантного вірусу й інфікується вірусом-помічником3. Після лізису клітин рекомбінантний вірус виділяється із суміші.
Використання хелперних культур клітин не потребує додаткового розділення рекомбінантного вірусу та помічника. Як допоміжні, використовують
COS-клітини, що походять від культури клітин CV-1 нирки африканської зеленої мартишки і містять у геномі ген А SV404. У COS-клітинах може реплікуватися будь-яка кільцева ДНК, що містить ori-сайт SV40. Це відкриття започаткувало створення плазмідних SV40 векторів.
Підґрунтям існування плазмідних векторів є:
• наявність фрагмента розміром близько 300 п. н., який містить ori-сайт
SV40;
• у клітині мусить бути присутній Т-антиген.
Плазмідні SV40 вектори не мають обмеження в розмірі вставки, і в більшості випадків це човникові вектори. Усі генно-інженерні маніпуляції з ними
здійснюють у клітинах E. coli, а клітини ссавців, переважно мавп, використовують для отримання білкового продукту трансгена. У клітині накопичується
понад 105 копій рекомбінантної плазміди, проте плазмідні вектори нестабільні, нездатні довго зберігатися у трансфікованих клітинах5. З огляду на це

3
Доцільно використовувати вірус-помічник, дефектний за тими генами, які збереглися у векторі. У такому випадку всі бляшки міститимуть суміш рекомбінантного і
хелперного вірусів. Якщо помічник – вірус дикого типу, то бляшки утворюватимуться
незалежно від того, чи перебувають у клітині обидва віруси, чи лише помічник.
4
Ген А кодує великий і малий Т-антигени SV40.
5
Відносно стабільної "трансформації" можна досягти при використанні COS-клітин.
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зазначені вектори використовують для спостереження тимчасової експресії.
Із частотою 10-5–10-3 плазмідні SV40 вектори можуть інтегруватися в геном
хазяїна, зумовлюючи стабільну трансформацію.
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Вектори на основі вірусу папіломи
великої рогатої худоби

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
л
н
дл ів ігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

Геном вірусу папіломи великої рогатої худоби (BPV) – це кільцева дволанцюгова молекула ДНК розміром 7954 т. п. н. (рис. 16.13), що містить гени
онкотрансформації, пізні гени структурних білків і невелику некодуючу ділянку.
Вектори, створені на основі BPV, мають низку ознак, пов'язаних з особливістю самого вірусу:
• векторна ДНК реплікується у вигляді стабільної плазміди у клітинах
гризунів і багатьох клітинах великої рогатої худоби (близько 102 копій
на клітину);
• віріони не утворюються внаслідок того, що синтез капсидного білка
відбувається лише в термінально диференційованих епідермальних
клітинах;
• інфіковані клітини не гинуть, а вектор може передаватися дочірнім
клітинам;
• вектори здатні трансформувати клітину, якщо збережені гени трансформації; трансформовані клітини утворюють фокуси (колонії клітин, які
здіймаються над моношаром);
• стабільна трансформація клітини не пов'язана з інтеграцією вектора в
геном.
Ori

Рис. 16.13. Схематичне зображення генетичної карти вірусу папіломи
великої рогатої худоби
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Створюють вектори шляхом заміщення генів структурних білків вставкою. Човникові вектори BPV містять фрагмент плазміди pBR 322 з реплікатором (OriE. coli) і маркерним геном (Ampr) (рис. 16.14), який перед трансфекцією еукаріотичних клітин може бути вирізаний за допомогою рестриктази
Hind III. Це сприяє видаленню "отруйної" послідовності.

Hind III

Ampr

Hind III

Гени
трансформації

BamHI

Вставка

- фрагмент плазміди pBR 322

Рис. 16.14. Схематичне зображення генетичної карти плазмідного вектора,
створеного на основі вірусу папіломи великої рогатої худоби

Розмір вставки необмежений. Вона містить стандартну експресійну касету
і може містити стандартний еукаріотичний селективний маркер (gpt, neo тощо), який спрощує процес ідентифікації трансформантів.

Використання вірусів у ДНК-терапії

Генна терапія (ДНК-терапія) – сукупність біотехнологічних і медичних

підходів для зміни генетичного апарату соматичних клітин людини з метою
лікування захворювань. Метою застосування генної терапії є виправлення дефектів, викликаних мутаціями (змінами) у структурі ДНК, або надання клітинам нових функцій.
Нові підходи до генної терапії соматичних клітин можна поділити на дві
великі категорії: генна терапія ex vivo й in vivo.
Генна терапія ex vivo зазвичай має такі етапи (рис. 16.15):
1. Отримання клітин з організму пацієнта.
2. "Виправлення" генетичного дефекту шляхом перенесення терапевтичного гена (ТГ) в отримані клітини.
3. Добір і накопичення генетично "виправлених" клітин.
4. Інфузія чи трансплантація цих генетично "виправлених" клітин в організм пацієнта.
Використання аутологічних (тобто власних) клітин гарантує відсутність
імунологічної відповіді після їхньої інфузії чи трансплантації.
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Для генної терапії ex vivo можуть бути використані вектори, створені на
основі ретровірусів.

Рис. 16.15. Послідовність етапів при генній терапії ex vivo

Генна терапія in vivo передбачає доправлення "терапевтичного" гена безпосередньо у клітини певного типу тканин пацієнта (рис. 16.16). Система доправлення при генній терапії in vivo має забезпечувати високу ефективність
поглинання "терапевтичного" гена клітинами-мішенями, стійкість штучної
генетичної конструкції у клітині та підтримання достатньо високого рівня її
експресії. Для генної терапії in vivo можуть бути використані вектори, створені на основі аденовірусів, аденоасоційованого парвовірусу та герпесвірусів.

Рис. 16.16. Схема генної терапії in vivo

Для ДНК-вакцинації можна застосовувати вектори на основі вірусу вісповакцини.
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Ретровірусні вектори
для генної терапії ex vivo
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Ретровіруси – унікальні високоспецифічні РНК-вмісні віруси хребетних.
Їх можна розглядати як природну систему трансдукції клітинних генів, включених внаслідок рекомбінації у вірусний геном.
Геном ретровірусів – дві ідентичні одноланцюгові молекули РНК розміром 3,5–9 т. н. (рис. 16.17), фланковані прямими повторами 30–60 нуклеотидів (R) і послідовностями U5 (80–120 нуклеотидів) та U3 (170–1200 нуклеотидів), розташованими відповідно на 5'- і 3'-кінцях. Ці послідовності беруть участь у формуванні кДНК у процесі зворотної транскрипції й утворюють довгі кінцеві повтори (LTR). Важливими для зворотної транскрипції також є послідовності Р (18 нуклеотидів) – місце зв'язування тРНК-праймера
при синтезі першого ланцюга ДНК і Pu (10–20 нуклеотидів), що виконує роль
праймера при синтезі другого ланцюга. У геномі всіх ретровірусів міститься
три необхідні для реплікації гени: gag, pol і env.
S

R U5
ψ+
5`
P
Кеп

S

Gag

Pol

Env

U3 R

Pu

3`
Poly(A)

РНК-ретровірусів

S

5`LTR

ψ+

S

Gag

Pol

U3 R U5

Env

3`LTR

U3 R U5

кДНК-ретровірусів

Рис. 16.17. Генетичні карти геномної РНК та кДНК ретровірусів

Життєвий цикл ретровірусів містить обов'язкову стадію інтеграції вірусної
кДНК у геном хазяїна.
Вектори на основі ретровірусів мають низку переваг і недоліків порівняно
з іншими вірусними векторами. Їхні переваги є такими:
• ретровіруси мають широкий спектр чутливих клітин,
• інтеграція в геном сприяє стабільній генетичній трансформації клітини,
• структура інтегрованої ретровірусної ДНК унеможливлює перебудову
трансгена,
• інфіковані клітини не гинуть.
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Недоліками ретровірусних векторів є:
• здатність викликати злоякісну трансформацію клітин;
• можуть викликати мутації при випадковій інтеграції в геном;
• максимальний розмір вставки обмежений приблизно 8 т. п. н;
• здатні переносити генетичний матеріал лише у проліферуючі клітини;
• дуже низька ефективність транспортування інтродукованої ДНК ретровірусного вектора в ядро та її інтеграції в геном хазяїна, тому виникає
потреба в пакуванні вектора у вірусний капсид;
• існує ймовірність реверсії вектора до вірусу дикого типу при пакуванні;
• існує ймовірність контамінації вектора клітинними РНК, деякі з них
здатні до зворотної транскрипції й інтеграції в геном трансдукованих клітин;
• порівняно низький титр (105–107 в 1 мл) рекомбінантних вірусних частинок, що отримують для трансдукції.
Для отримання векторів на основі ретровірусів використовують їхні
кДНК. Структурні гени ретровірусу частково або повністю заміщають
трансгеном і маркером. При цьому вірус стає дефектним. Проте якщо в
ньому в цис-положенні збережені LTR, сайти P та Pu, то для пакування
необхідні ψ+-послідовність і сайти сплайсингу (S) (рис. 16.17), а відсутні
структурні білки компенсовані за рахунок генів у транс-положенні у
складі вірусу-помічника або пакувальної лінії клітин, то такий рекомбінантний вірус зможе пакуватися в капсид.
Конструювання ретровірусних векторів зазвичай здійснюється у клітинах
E. coli. Вірусна кДНК інтегрується у клонувальний плазмідний вектор, після
чого заміщуються структурні гени вірусу. Для зменшення довжини рекомбінантної ДНК можуть частково бути видалені фрагменти плазміди.
Як уже зазначалося, гени структурних білків, необхідних для пакування
ретровірусного вектора, можуть перебувати in trans у складі вірусупомічника або в геномі клітини. Використання хелперного вірусу методично простіше, але має низку недоліків, пов'язаних з особливостями вірусу.
Зокрема, існує можливість онкотрансформації клітини, а також є ймовірність рекомбінації між вектором і вірусом, що у випадку використання
дефектного за пакуванням хелперного вірусу може спричинити його реверсію до дикого типу.
Безпечнішим для отримання інкапсидованого ретровірусного вектора є
використання "пакувальної" лінії клітин (рис. 16.18).
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5`LTR Δψ

Синтез структурних білків

Транскрипція

Збирання віріонів

"Геномна" РНК
+
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Відбір клітин, які продукують
інкапсидований вектор

Вихід інкапсидованого вектора з клітини

Рис. 16.18. Пакування ретровірусного вектора
за допомогою "пакувальної" лінії клітин

"Пакувальна" лінія містить у геномі дві окремі трансгенні вставки, позбавлені ψ+-послідовності (Δψ):
• 5'LTR – gag – 3'LTR;
• 5'LTR – pol – env – 3'LTR.
Обидві послідовності можуть експресуватися, проте збирання вірусу не
відбувається. Внаслідок транскрипції вектора у клітині з'являються мРНК
відповідної довжини, які містять ψ+-послідовність. Такі молекули пакуються
у вірусний капсид і виходять із клітини. Експресія еукаріотичного селективного маркера сприяє відбору клітин, які містять векторну ДНК.
Інкапсидований ретровірусний вектор може доправлятися у клітини-мішені
двома шляхами:
• при спільному культивуванні пакувальної лінії клітин і клітин сприйнятливої культури,
• при зараженні сприйнятливої культури клітин очищеним препаратом
рекомбінантного вірусу.
Після інфікування ретровірусним вектором культуру клітин тестують
для визначення рівня синтезу продукту трансгена і перевірки того, чи не
інтегрувалась векторна ДНК в життєво важливий для клітини сайт, необхідний для зростання клітин та їхнього нормального функціонування.
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Вектори на основі геномів вірусів людини
для генної терапії in vivo
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Крім того, здійснюється моніторинг відсутності утворення компетентних
за реплікацією ретровірусів.
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Як уже зазначалося, для генної терапії in vivo можуть бути використані вектори, створені на основі аденовірусів, аденоасоційованого парвовірусу та
герпесвірусів.
Вектори на основі аденовірусів. Аденовіруси – прості ДНК-вмісні віруси
хребетних, здатні інфікувати диференційовані клітини, зумовлюючи їхню
загибель. Вони можуть викликати в зараженому організмі утворення переважно доброякісних пухлин.
Геном аденовірусів – лінійна дволанцюгова молекула ДНК розміром близько
36 т. п. н. з інвертованими кінцевими повторами 100–140 п. н.
Аденовіруси мають низку переваг для використання їх як векторів:
• аденовіруси і вектори на їхній основі здатні інфікувати диференційовані клітини, які вже не діляться;
• велика множинність інфекції: до 105 вірусних частинок у клітині, приблизно 1011 в 1 мл культурального середовища;
• заражені клітини залишаються живими і можуть підтримувати експресію білків до пізніх стадій інфекції;
• рекомбінантна ДНК не інтегрується в геном хазяїна, знижуючи ризик
активації онкогенів.
Одним із підходів до створення векторів на основі аденовірусів є заміщення трансгеном гена Е1, необхідного для реплікації вірусної ДНК. Розмір вставки становить 6–8 т. п. н. Дефектні за геном Е1 віруси здатні реплікуватися і
пакуватися в капсид у лінії клітин, у яких Е1 експресується конституційно.
У такі клітини (рис. 16.19) вводиться фрагмент ДНК аденовірусу, позбавлений
5'-кінцевої ділянки, що містить Е1 (Δ5'-Ad ДНК), і трансген із приєднаними
нуклеотидними послідовностями аденовірусу, які фланкують Е1 (5'-Ad ДНК).

5'-Ad ДНК

Δ5'-Ad ДНК

Трансген

Рекомбінація
Ad ДНК

Рис. 16.19. Отримання рекомбінантної ДНК аденовірусу
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Внаслідок рекомбінації між цими молекулами відновлюється повнорозмірна геномна ДНК (Ad ДНК), яка може пакуватися в капсид. Окремі
фрагменти аденовірусної ДНК мають недостатню для пакування довжину.
Продукт Е1 надається клітиною, рекомбінантна вірусна ДНК реплікується,
пакується в капсид і вивільняється із клітини. Вихід вірусів супроводжується лізисом клітини.
Спроби використання векторів на основі аденовірусів для ДНК-терапії виявили низку недоліків:
• рекомбінантна ДНК зберігається у клітині недовго, і для підтримання
експресії терапевтичного гена потрібно повторно вносити вектор через
певні проміжки часу;
• низький рівень експресії трансгена у складі аденовірусного вектора;
• розвиток імунної відповіді і загибель трансдукованих клітин при багаторазовому введенні аденовірусного вектора.
Для розв'язання зазначених проблем було створено експресійний вектор,
здатний пакуватися в аденовірусний капсид, проте позбавлений вірусних генів (рис. 16.20).
ДНК аденовірусу, дефектного за реплікацією і пакуванням
Синтез вірусних білків

Пакування вектора в капсид аденовірусу

Вихід інкапсидованого
вектора із клітини

Е1 у геномі клітини

Реплікація вектора

Експресія Е1

4 т. п. н.

OriAd
та сигнал
пакування

28 т. п. н.

Вставка

Вектор

4 т. п. н.

Плазмідна ДНК Сигнал
термінації
реплікації

Рис. 16.20. Пакування вектора, позбавленого вірусних генів,
у капсид аденовірусу

На першому етапі створення векторної ДНК лінеаризується клонувальний плазмідний вектор, що разом зі вставкою має розмір 28 т. п. н. Лінеаризована плазміда фланкується двома нуклеотидними послідовностями аденовірусу по 4 т. п. н., які містять сайти ініціації (OriAd) та термінації реплікації,
а також сигнал пакування. Таким чином, сумарна довжина рекомбінантної
молекули становить 36 т. п. н. Після цього здійснюється котрансфекція культури клітин, у якій експресується Е1, рекомбінантним вектором і молеку335
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лою ДНК дефектного за реплікацією і пакуванням аденовірусу. Рекомбінантна векторна ДНК в такій культурі клітин здатна реплікуватися і пакуватися
в капсид аденовірусу, усі необхідні для пакування білки постачаються дефектним вірусом. Після лізису клітини віріони вивільняються, при цьому
частка інкапсидованого вектора досягає 99 %.
Ємність такої експресійної системи досягає 28 т. п. н., якщо нуклеотидними послідовностями аденовірусу фланкується сама вставка.
Вектори на основі аденоасоційованого вірусу. Аденоасоційовані віруси
(AAV) для репродукування потребують присутності у клітині вірусу-помічника
– аденовірусу або вірусу герпесу, при цьому здатні розмножуватися практично у будь-яких клітинах.
Геном аденоасоційованого вірусу людини – одноланцюгова лінійна молекула ДНК довжиною 4675 нуклеотидів, на її кінцях містяться по 145 нуклеотидів інвертованих повторів.
Вектори на основі аденоасоційованого вірусу людини через його "непатогенність" вважаються перспективними для генної терапії. Максимальна ємність AAV-вектора не перевищує 4,5 т. п. н., проте для більшості "терапевтичних" генів цього достатньо.
Вектор, створений на основі аденоасоційованого вірусу, – це експресійна
касета, фланкована інвертованими кінцевими повторами AAV. Для пакування
такого вектора інфікована аденовірусом культура клітин трансфікується двома
плазмідами (рис. 16.21). Одна з них несе вектор, інша – вірусні гени rep і cap
відповідно ранніх і капсидних білків VP1, VP2, VP3. Ранні білки потрібні для
реплікації вектора, який згодом у формі одноланцюгової ДНК інкапсидується.
Після лізису клітини суміш аденовірусу і вектора вивільняється в культуральне
середовище. Розділити віруси можна центрифугуванням у градієнті CsCl.

Ori E.coli

Ori E.coli

rep

cap

Рис. 16.21. Пакування AAV-вектора
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Ефективність AAV-вектора для адресної доставки генів у відповідні клітини доведено на лабораторних тваринах.
Вектори на основі герпесвірусів. Для конструювання герпесвірусних векторів найчастіше використовують нейротропний вірус простого герпесу
1 типу (HSV-1), який може інфікувати широке коло клітин і тканин. Репродукування цього вірусу відбувається в ядрі. Літична фаза передбачає експресію
вірусних генів, реплікацію ДНК і збирання нових віріонів. У латентній фазі
спостерігається низький рівень експресії обмеженої кількості вірусних послідовностей – латентно-асоційованих транскриптів (LATs).
Геном HSV-1 – дволанцюгова лінійна ДНК, довжиною близько 152 т. п. н.
Вектори на основі HSV-1 створюються заміщенням трансгенною вставкою
ранніх генів – трансактиваторів літичного циклу. Корисний розмір вставки
може становити до 30 т. п. н.
Основними перевагами векторів, створених на основі вірусу простого
герпесу, є:
• широкий спектр клітин-хазяїв,
• високоефективна передача вектора шляхом інфікування,
• високі титри рекомбінантного вірусу,
• розмір вставки до 30 т. п. н.
Проте такі вектори також мають низку недоліків:
• низька ефективність пакування,
• складність регуляції і цитотоксичність дефектних за реплікацією
мутантів,
• великий розмір геному.
Для подолання зазначених недоліків було створено векторну конструкцію,
здатну пакуватися в капсид вірусу простого герпесу, що отримала назву амплікон, або амплікон-плазміда. Цей вектор є плазмідою E. coli, у яку інтегровано дві некодуючі послідовності HSV-1 (рис. 16.22):
• сайт ініціації реплікації (ОriHSV),
• послідовність розщеплення/пакування (РасHSV).
Трансген

Pac HSV

Ori HSV

Ori E.coli

Рис. 16.22. Будова амплікон-плазміди
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Експресійна касета із трансгеном може бути розташована між цими послідовностями. Ємність амплікона становить до 8 т. п. н., його сумарна довжина
за такої вставки досягає 15 т. п. н. Усі білки, необхідні для реплікації і пакування, надаються вірусом-помічником, дефектним за реплікацією. Вихід вектора коливається в межах від 108 до 109 експресійних частинок у мл.
Вектори, створені на основі вірусу простого герпесу, були перевірені на лабораторних тваринах щодо їхнього застосування в генній терапії. HSV-вектори
забезпечували ефективне транспортування, експресію та тривале зберігання
трансгенів у клітинах центральної і периферійної нервової системи.
Іншим герпесвірусом, що використовується для створення векторів, є вірус Епштейна – Барр (EBV). Цей вірус інфікує В-лімфоцити приматів, часто
викликаючи їхню неопластичну трансформацію. На основі вірусу Епштейна
– Барр створено низку човникових плазмідних векторів.

Вектори на основі вірусу вісповакцини для ДНК-вакцинації

Вірус вісповакцини – великий ДНК-вмісний вірус хребетних, здатний репродукуватися у клітинах безхребетних. Транскрипція і реплікація вірусу
відбуваються в цитоплазмі.
Геном вірусу вісповакцини – лінійна дволанцюгова ДНК із ковалентно замкненими кінцями, довжиною близько 186 т. п. н.
При використанні для створення векторів цей вірус має низку переваг:
• широке коло чутливих клітин як хребетних, так і безхребетних, здатних
підтримувати репродукування вірусу;
• розмір вставки до 25 т. п. н.;
• безпечність вірусу.
Особливістю векторів, створених на основі вірусу вісповакцини, є їхня локалізація в цитоплазмі, що передбачає використання власних ферментних
систем транскрипції і реплікації, а отже і використання для експресії трансгена вірусних регуляторів транскрипції.
Принцип створення векторів на основі вірусу вісповакцини подібний до
векторів на основі HSV-1. Послідовностей, несуттєвих для репродукування,
куди можна інтегрувати вставку, у геномі вірусу вісповакцини небагато.
Найбільш ефективним виявилося заміщення (розрив) гена тимідинкінази
(ТК), що надає можливість здійснювати селективний відбір рекомбінантного
вірусу за фенотипом негативних колоній.
Сучасні вектори на основі вірусу вісповакцини, окрім цільового гена, містять ще й маркерний, зазвичай neo або gpt.
Вірус вісповакцини використовують як живу вакцину проти натуральної віспи. Рекомбінантний вірус вісповакцини – як вектор для
ДНК-вакцинації. У геном вірусу вводять послідовності, що кодують антигени різних патогенів. Уперше цю ідею було реалізовано щодо
HBs-антигена вірусу гепатиту В. Ефективність такої вакцинації доведено
на лабораторних тваринах, серед яких примати (шимпанзе). Нині вектори
338
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на основі вірусу вісповакцини використовують для дослідження імунної
відповіді організму на білки вірусу імунодефіциту.
Отже, у розділі узагальнено основи перенесення генетичної інформації
та створення векторних систем, наведено принципи побудови клонувальних
та експресійних вірусних векторів для використання у про- й еукаріотичних
системах. Описано технологію фагового дисплея для пошуку нових активних антитіл і створення бібліотек антитіл, вивчення імунної відповіді,
отримання терапевтичних антитіл та розробки ліків протиракової та протизапальної дії. Охарактеризовано недоліки, переваги та перспективи застосування вірусів у генній терапії.
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Назвіть відмінності між плазмідними і вірусними векторами.
З'ясуйте, які існують обмеження в розмірі вставки для більшості вірусних векторів.
Які особливості мають експресійні вектори, створені на основі
бактеріофагів, порівняно із плазмідними?
Проаналізуйте, як молекулярно-біологічні властивості експресійних векторних систем реалізовані у фагових векторах.
Що таке фаговий дисплей?
Назвіть відмінності векторів, створених на основі бакуловірусів, від інших експресійних векторів.
Визначте, яким чином створюються трансдукуючі SV40
вектори.
Які обмеження мають ретровірусні вектори?
Назвіть переваги векторів, сконструйованих на основі аденовірусів.
З'ясуйте перспективи використання вірусних векторів для
ДНК-терапії спадкових хвороб людини.
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Розділ 17
МІСЦЕ ВІРУСІВ У БІОСФЕРІ.
ЕВОЛЮЦІЯ ВІРУСНИХ ГЕНОМІВ
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Віруси відіграють вирішальну роль в еволюції біосфери. Їх на порядок більше, ніж
інших живих організмів на Землі. Базуючись на трьох проектах (Геном людини,
Геном океану, Мікробіом людини), ми зараз говоримо про убіквітарність вірусів і
мутуалістичні та/або симбіотичні взаємовідносини з хазяїном.

Віруси – найуспішніша життєва форма на планеті. Незважаючи на мінімальну сукупність генів, віруси демонструють велику різноманітність. Останнім
часом вірусологія зазнала значних зрушень. Непомітно відбулася зміна парадигм. Нині у центрі уваги перебувають не захворювання, викликані вірусами,
а позитивні характеристики вірусів:
• віруси, як драйвери еволюції;
• віруси, як чинники розвитку інновацій;
• роль вірусів у походженні життя або, принаймні, їхнє існування від самого початку.
Упродовж усієї еволюції віруси були "будівними блоками" або генами-модуляторами, завдяки яким Земля і її населення є такими, як ми це бачимо нині.
Революція у таксономії мікроорганізмів відбулася в 1977 р., коли Карл Вуз
продемонстрував, що можна використовувати 16S рибосомальну РНК, щоб
простежити еволюційні відносини між бактеріями. Найбільше здивування
полягало в тому, що раніше археї вважалися цікавою підгрупою бактерій,
обмежених екстремальними умовами середовища, а насправді вони є еволюційно відмінною гілкою життя. Подальше використання консервативних рибосомних генів як біомаркерів поширюється за межами мікробного світу до
послідовності й організації всіх живих організмів на Землі. Виявили, що бактерії можуть відрізнятися одна від одної в тій мірі, у якій одноклітинні дріжджі – від людей. Нині зв'язок кожного клітинного організму з будь-яким іншим може бути зображений у вигляді одного послідовного "дерева життя".
Однак дерево життя виключає одну важливу біологічну сутність, таку ж саму
різноманітну, як і все інше життя разом, якщо не більше. Цим суб'єктом є вірус. У вірусів немає власного "дерева", але, наскільки відомо, кожен живий
організм від бактерій до шимпанзе, від архей до водоростей, може бути заражений принаймні одним, а зазвичай, багатьма вірусами. Бактерії, археї та еукаріоти – ці три гілки життя пов'язані їхніми універсальними властивостями
бути інфікованими вірусами (рис. 17.1).
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Бактерії

Археї

Еукаріоти

Рис. 17.1. Дерево життя та віруси

Яким чином віруси впливали на еволюцію біосфери, та як це можна довести? Найвірогідніше, віруси брали участь у ключових подіях на початку історії Землі (рис. 17.2):
• Віруси могли бути прискорювачами раннього вуглецевого циклу. Лізис
бактеріальних і клітин архей внаслідок вірусних інфекцій дозволив поступово вивільнитися величезній кількості органічного вуглецю в океанах, створюючи певну нішу для використання гетеротрофами, та додав
нових кроків у вуглецевому циклі.
• Віруси підвищили рівень фотосинтезу, що змогло збільшити оксигенацію атмосфери. Нині фотосинтез у світовому океані багато в чому ґрунтується на двох найпоширеніших ціанобактеріях: Prochlorococcus і
Synechococcus, які разом становлять 25 % фіксації вуглецю на Землі.
Частина їхньої фотосинтетичної активності, однак, може бути викликана вірусними партнерами – ціанофагами. Багато ціанофагів – віруси, які
заражають ціанобактерії – кодують білки фотосистеми ІІ (photosystem II
reaction core proteins). Ген psbA кодує один із цих білків і він найшвидше
з'явився в усіх киснево-, фотосинтезуючих організмах. Максимальне
вірусне виробництво залежить від темпів фотосинтезу, експресія цих
генів фотосинтезу при зараженні збільшує не тільки фотосинтез в організмі хазяїна, але також рівень реплікації ціанофагів. З огляду на це
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ген psbA такий поширений серед морських ціанофагів – він був виявлений у 88 % секвенованих ціанофагових геномів. Еволюційні відносини
між ціанофагами і фотосинтезуючими можливостями їхніх хазяїв могли
були викопними рушійними силами кисневого фотосинтезу і глобального зростання молекулярного кисню в атмосфері.

Віруси підвищують рівень фотосинтезу

Віруси впливають на
розвиток імунітету

Віруси прискорюють
вуглецевий цикл

Рис. 17.2. Віруси є ключовими гравцями в усіх процесах на Землі

• Віруси могли вплинути на походження еукаріотичної клітини. Походження еукаріотів вкрите таємницею, однак існує кілька теорій. Еукаріоти відрізняються від бактерій та архей, насамперед, за їхніми структурними елементами, а саме їхніми зв'язаними з мембранами внутрішньоклітинними органелами, що виконують конкретні завдання у
клітині. Хоча приклади мембранозв'язаних органел ми можемо знайти
у деяких бактерій, володіння істинним ядром і мітохондріями є унікальною особливістю еукаріотичної клітини. Еукаріоти мають багато спільних рис з археями, серед яких склад мембрани, і нині прийнято
вважати, що їхні мітохондрії походять з ендосимбіотичних альфапротеобактерій.
Але що це за протоеукаріот, що зміг поглинути бактерії? І звідки утворилося ядро? Гіпотеза вірусного еукаріогенезу передбачає ролі для всіх трьох
ранніх форм життя: бактерій, архей і вірусів. Ця гіпотеза припускає, що утворення ядра примітивної еукаріотичної клітини веде походження (вторинне)
від великого ДНК-вірусу, який став ендосимбіотичним партнером із метано343
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генними археями. Новим осередком живлення стали мітохондрії, що ведуть
походження від бактерій.
В альтернативному сценарії оригінальна еукаріотична лінія могла б забезпечити бактерії деяке полегшення від вірусного хижацтва. У цьому сценарії
перестановка клітинної стінки із багатофункціональною мембраною може
бути об'єднаною у гнучку клітину за допомогою фагоцитуючих вірусів одночасно як профілактика інфекцій і потенційно як джерело їжі.
• Багатоклітинні організми могли виникнути як відповідь на вірусне хижацтво. Як й еукаріотичні клітини, багатоклітинність також могла б
виникнути внаслідок вірусного хижацтва.
Віруси були і продовжують бути драйверами еволюції, здійснюючи селективний тиск на всі життєві форми. Завдяки різноманітним впливам, віруси
формують еволюцію інших організмів через три основні механізми, два з
яких діють безпосередньо на їхніх хазяїв, й один із них використовує зовнішній тиск. Прямі механізми, за допомогою яких віруси спричиняють селективний тиск, – патогенність і горизонтальне перенесення генів. Третій механізм
– симбіотичні зв'язки вірусів та інших організмів, партнерські зв'язки, які часто надають екологічні пристосування або імунітет до різних загроз.
Вірусна інфекція – це потужна сила, що формує захисні механізми хазяїв.
Імунна система хазяїна, зі свого боку, змушує віруси протистояти імунітету,
ухиляючись від відповідей. Боротьба між збудником і хазяїном призводить до
антагоністичної коеволюції. Навіть начебто прості організми мають складні
імунні системи. Деякі із цих механізмів є природними, такі як модифікації
поверхні клітин, щоб уникнути введення фага, або обмеження-модифікації
системи для перетравлення фагових нуклеїнових кислот, інші є адаптивними,
такими як CRISPR-Cas система бактерій і архей. Дійсно, 40 % бактерій і 90 %
архей кодують скупчення регулярно короткочасних коротких паліндромних
повторюваних послідовностей (CRISPR), які забезпечують стійкість до екзогенних генетичних елементів. Система CRISPR-Cas "навчається" та адаптується до нових фагових інфекцій шляхом залучення нових повторюваних фагових послідовностей у геном і має схожість з адаптивною імунною системою рослин – посттранскрипційним мовчанням генів (post transcriptional gen
silencing, PTGS) та РНК-інтерференцією. Фаги, зі свого боку, розвинули
механізми для протидії навіть витонченому імунітету своїх бактеріальних
мішеней. Гени анти-CRISPR нещодавно були виявлені в кількох фагів, що
заражають Pseudomonas aeruginosa, та фага Vibrio cholera, які активно кодують власну систему CRISPR-Cas, що націлена на передбачуваний
фаг-індукований хромосомний острів (PICI) у геномі V. cholerae. Фагова інфекція запускає PICI для інгібування активності фагів через невідомий механізм;
фаг, зі свого боку, використовує власні CRISPR-Cas системи для протидії.
Використання РНК як інструменту захисту не обмежується бактеріями й
археями. РНК-інтерференція, або RNAi, використовується рослинами та
багатьма іншими еукаріотами, серед яких і тварини. Фермент Dicer розщеплює клітинно-транскриповані дволанцюгові РНК на менші фрагменти, при344
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близно 20 нуклеотидів. Ці невеликі РНК зв'язуються з комплементарними
послідовностями зараження вірусів, а пов'язаний із ним РНК-комплекс розщеплює мішень. Деякі рослини навіть мають кілька систем RNAi, кожна
відповідає конкретно на різні види вірусів. Однак як фаги, віруси рослин
також мають механізми для уникнення або інгібування РНК їхніх хазяїв.
Наприклад, вірус огіркової мозаїки маскується через фактор вірулентності,
що локалізується в ядрі та безпосередньо зв'язується із хазяйськими дволанцюговими й одноланцюговими РНК.
Ще один приклад – апоптоз або програмована загибель клітин може розвинутися як первинний реакційний механізм, щоб зупинити реплікацію вірусу в інфікованому хазяїні. Апоптотична відповідь є загальноприйнятою для
всіх груп організмів і може також викликати подальшу імунну відповідь, щоб
сповістити хазяїна про інвазивну загрозу. Однак деякі віруси використовують
каскади сигналізації апоптозу для власної реплікації або для супресії імунітету. Наприклад, апоптозному вбивству ВІЛ-інфікованих макрофагів запобігає
глікопротеїн вірусної оболонки, що індукує цитокін.
Горизонтальне перенесення генів може переносити і нові ознаки – як патогенні, так і благотворні. Бактеріофаг особливо корисний для полегшення
руху геномного матеріалу між бактеріями. Під час літичного життєвого циклу бактеріофаг може упаковувати частинки бактеріальної хромосоми або плазмідної ДНК, крім або замість власного генетичного матеріалу. Після зараження нового хазяїна бактеріофаг може трансфекувати ДНК в цю клітину.
Гени антибіотикорезистентності можуть бути перенесені між бактеріями бактеріофагами так само, як і гени вірулентності. Дійсно, бактеріальні ендотоксини майже повністю кодуються бактеріофагом. Бактерії можуть стати залежними від цих мобільних генетичних елементів, коли вони кодують як токсин, так й антитоксин. Наприклад, збудник холери, Vibrio cholerae, зобов'язаний своєю вірулентністю своєму однойменному токсину холери, уведеному
шляхом горизонтального перенесення генів.
Проте не всі риси, надані вірусами, підвищують патогенність своїх хазяїв. У багатьох випадках еволюційні історії вірусу та хазяїна настільки переплітаються, що вірусний генетичний код стає включеним у геном його хазяїна, надаючи йому нових рис. Ендогенні ретровіруси (ЕРВ) – це генетичні
елементи, отримані від вільноживучих (екзогенних) ретровірусів. Коли ретровіруси заражають клітини зародкової лінії, то їхні генетичні послідовності можуть бути передані потомству. Геноми у хребетних є особливо багатими ендогенними ретровірусними послідовностями (як ми бачили на прикладі геному людини). Диференціальна регуляція генів може бути чутливою до
нових екологічних сигналів, що породжують фенотипічну пластичність у
тварин. Ендогенні ретровіруси також можуть захистити своїх хазяїв від
впливу навколишнього середовища – хижацтва, надмірних температур або
зараження іншими вірусами.
Однією з гіпотез, що пояснює взаємодію вірусу з хазяїном, той "армреслінг", який відбувається між ними, є "гіпотеза Червоної Королеви". Вона була
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розроблена Ван Валеном у 1973 р. і констатує, що коеволюція може привести
до ситуацій, для яких імовірність вимирання є відносно постійною впродовж
мільйонів років. Частота змін у кількості паразита збігається із частотою змін
хазяїна – різниться тільки амплітуда.
Ван Вален назвав ідею "гіпотезою Червоної Королеви", тому що, за
аналогією зі словами королеви з "Аліси в задзеркаллі" Люіса Керола, видам довелося "бігти" (розвиватися), щоб залишитися на тому ж місці (щоб
зберегтися). Отже ми бачимо, що і в хазяїна, й у вірусу існують системи
захисту один від одного.
Інший шлях взаємодії вірусів і хазяїв – симбіоз у вигляді як мутуалізму,
так і коменсалізму. Ця ідея є досить новою, однак знайдено багато прикладів
цьому і, найімовірніше, буде знайдено ще.
Віруси і хазяї зазвичай спільно розвиваються в бік симбіотичних або, принаймні, мутуалістичних відносин. Високо небезпечний вірус уб'є хазяїна занадто рано, щоб передатися. Якщо занадто слабкий вірус – хазяїн його інактивує (рис. 17.3).
Резистентність

Коеволюція

Смерть

Стабільність

Рис. 17.3. Механізми співіснування вірусів та їхніх хазяїв

Віруси часто змінюють властивості або поведінку своїх хазяїв, щоб
продовжувати власну реплікацію та розповсюдження. Вірус, відомий під
назвою "вірус строкатопелюстковості тюльпанів", отримав користь від
стратегії реплікації, орієнтованої на людину, оскільки симптоми інфекції
подібні до полум'я на пелюстках квітів. Такі смуги вважалися такими привабливими, що селяни XVII ст. в Голландії прищепили інфіковані цибулини на звичайні тюльпанові рослини, що сприяло поширенню цього вірусу.
Чи драматичні зміни в забарвленні пелюсток є лише побічним продуктом
інфекції або засобом, що робить хворі рослини більш привабливими для
переносників попелиць, поки невідомо.
Не всі віруси залежать від втручання людини в цикл їхнього розмноження та поширення. Деякі віруси можуть поліпшувати конкурентну готовність своїх хазяїв.
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Вірусна модифікація хазяїна не завжди є взаємовигідною. В одному з найбільш зловісних симбіозів вид бакуловірусу маніпулює поведінкою його хазяїна – молі.
Віруси сказу, відомі своїми модифікаціями поведінки хазяїна, викликають
такі неврологічні симптоми, як гідрофобія, марення, агресія, дезорієнтація та
припадковість. Окрім високих титрів вірусів у слинних залозах, такі поведінкові ознаки підвищують ризик розповсюдження вірусів через збільшення насильницьких протистоянь між зараженими та неінфікованими тваринами.
Постійним і давнім прикладом асоціації вірус – хазяїн є вірусні та грибкові
взаємовигідні симбіози, що надають теплової толерантності траві
(Dichanthelium lanuginosum), яка росте на гарячих ґрунтах Єллоустонського
національного парку. Дійсно, Dichanthelium lanuginosum може вижити лише у
ґрунтах понад 50 °С, якщо вона містить ембофітний гриб Curvularia
protuberate, що уражений вірусом-партнером. І це не один приклад тривалих
симбіозів. Скрізь, на думку вірусологів, можна знайти вірусну персистенцію і
багатосторонні симбіози:
• Поліаднавіруси допомагають вижити паразитарним осам. Ці віруси
реплікуються в репродуктивних тканинах жіночих особин паразитарних
ос та вводяться разом з осиним яйцем у тіло гусениці-хазяїна. Хоча імунна система гусениці зазвичай розпізнає підкладене яйце як чужорідне тіло
і запобігає його розвитку, вірус замість цього модулює імунну відповідь,
отож яйцеклітина може розвиватися.
• Бактеріофаг забезпечує захист від паразитизму. На відміну від цього,
бактеріофаг APSE бактерії Hamiltonella defensa, яка є ендосимбіонтом
попелиць, насправді захищає комах від паразитних ос. Комахи, інфіковані
лише H. defensa, є значно вразливішими до паразитизму оси, ніж ті, що
інфіковані дуетом H. Defensa та фаг APSE.
• Рослинні віруси збільшують плодючість їхніх носіїв комах. Вірус
тютюну Tobacco curly shoot virus (TbCSV) передається білокрилками,
що присутні в Китаї як у нативних, так і в інвазійних підтипах (B). На
біду для фермерів, плодючість і довговічність інвазивних білокрилок
підтипу B збільшуються у 12 та 6 разів, відповідно, при годівлі на заражених рослинах тютюну. Мутуалістичні взаємовідносини між інвазивними білокрилками і TbCSV призведуть до витіснення корінних комах і
спалахів хвороб рослин.
• Бактеріофаг посилює вірулентність, захищає вторинних хазяїв й елімінує сторонні види в заплутаній мережі взаємодій. Бактеріальний збудник райграсу, Rathayibacter toxicus, виробляє бактеріофаг-кодовані коринетоксини, які є одними з найбільш смертоносних природних токсинів і
представляють серйозну небезпеку для пасовищ худоби. R. toxicus передається між рослинами-хазяями, використовуючи вектори нематод, які
також чутливі до токсину. Регулювання виробництва токсинів контролюється бактеріофагом, щоб дозволити передачу бактерій (і фагів) від хазяї347
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на до хазяїна. Отже, бактеріофаг є мутуалістом для R. toxicus, паразитом
для нематод і тварин, а також мутуалістом для райграсу.
• Патогени посилюють власне передавання, збільшуючи привабливість
своїх хазяїв для векторів комах. На біду для хребетних, комарі є досвідченішими при пошуку кровоносних судин у хазяїв, інфікованих паразитами, такими як малярія або вірусом лихоманки долини Ріфт-Веллі, що
дозволяє ефективніше передавати збудники. Поліпшені умови для годування комарів пов'язані з підвищенням температури тіла або викидом вуглекислого газу від фебрильних хазяїв. Віруси також можуть впливати на
поведінку їхніх векторів. Заражені арбовірусом комарі харчуються частіше і частіше. Подібна історія характерна і для вірусів рослин, де інфіковані рослини залучають більше попелиць-переносників.
• Бактеріофаг захищає хазяїна шляхом модифікації кишкової мікробіоти. У мишей бактеріофаг у слизовій оболонці кишечника зв'язує і вбиває
бактерії; у підсумку метазоа є бенефіціаром, а бактеріофаг отримує мікроорганізми, у яких можна реплікуватися. Оскільки фаги мають свої бактеріальні мішені у специфічному для виду місці, то вони можуть формувати структуру бактеріальної мікрофлори кишечника. Фаг також може
брати участь у поширенні генів резистентності до антибіотиків та підвищенні адаптаційної здатності кишкових патогенних мікроорганізмів.
З огляду на це їхня присутність не завжди є мутуалізмом із хазяїном.
Отже, вплив вірусів на еволюцію біосфери важко переоцінити. Незважаючи на великі досягнення в нашому розумінні того, що відбувається, ми стоїмо, імовірно, тільки на початку цього шляху.

Еволюція вірусних геномів

Вірусні геноми найшвидше розвиваються порівняно з іншими суб'єктами в
біології головним чином через їхній короткий час реплікації та велику кількість нащадків, які утворюються з однієї інфікованої клітини. Еволюція вірусів відбувається за допомогою кількох механізмів (точкових мутацій, рекомбінацій, ресортацій, посилення/пом'якшення генів) та призводить до утворення квазівидів і дефектних інтерферуючих геномів (рис. 17.4).
Випадкові точкові мутації в деяких випадках називають генетичним дрейфом.
Геноми вірусів демонструють вищу частоту мутацій, ніж клітинні організми. Дійсно, вірусні полімерази мають вищу частоту мутацій, ніж клітинні
полімерази, зокрема РНК-залежні РНК-полімерази. Крім того, процес вірусної реплікації часто не підтримує механізм репарації клітин, заснований на
репарації подвійного ланцюга ДНК. Зазначена висока частота мутації виробляє часто дефіцитніші, ніж інфекційні геноми, але це дозволяє швидко розвиватися шляхом природного відбору.
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Рис. 17.4. Порівняння рівня мутацій вірусів та інших організмів

Швидкість мутації – це кількість мутацій на сайт за кожну реплікацію.
Вона відрізняється від швидкості заміщень, яка становить собою кількість
мутацій, фіксованих у геномі на сайт упродовж року. Частота мутації та швидкість заміни відрізняються під впливом тиску добору.
Геном вірусу може еволюціонувати шляхом рекомбінації. Існує два види
рекомбінації: саморекомбінація та рекомбінація з геномами хазяїв. Саморекомбінація виникає, коли два геноми вірусу рекомбінують шляхом гомологічних перестановок. Це відбувається для ДНК-вірусів і дуже часто зустрічається у прокаріотичних вірусах, але також характерне і для РНК-вірусів або
ретровірусів. Зазначені рекомбінаційні події можуть мати еволюційну перевагу для вірусу, коли це допомагає уникнути факторів імунної системи хазяїна, наприклад шляхом зміни антигенності поверхневого білка.
Рекомбінація з геномом хазяїна або іншим організмом виникає, коли вірусний геном рекомбінує, щоб отримати послідовності з іншого організму.
Природний відбір може зберігати придбану послідовність, якщо вона надає
еволюційну перевагу вірусу, і мутації можуть змінювати його вихідні функції. Ця подія зустрічається у великих вірусів із длДНК, деякі еукаріотичні віруси навіть набули багато генів від бактерій.
Реасортація сегментів, або генетичний шифт. Реасортація відбувається в
тому випадку, коли два подібних віруси із сегментованими геномами обмінюються частиною своїх геномів під час коінфекції клітин. Зазначений процес відбувається в усіх сегментованих вірусах. Особливо це вивчається для
вірусу грипу, оскільки реасортація є основною подією, що породжує нові пандемічні штами грипу.
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У цьому розділі обговорювались питання різноманітного світу вірусів.
Наше розуміння місця вірусів у біосфері та їхня еволюція значно змінилися
впродовж останніх кількох років. Нині ми розуміємо, що уявлення про віруси
як незначні внутрішньоклітинні патогени також зазнали відчутних змін. Віруси є найпоширенішими біологічними об'єктами на Землі, як фізично, так і
генетично. Найімовірніше, віруси не мають одного спільного предка, навпаки, припускається "олігофілетичний" сценарій, згідно з яким основні класи
вірусів з усіма типами циклів реплікації-експресії виникли безпосередньо з
первинного, і розвинулися до клітинного пулу генетичних елементів.
Світ вірусів дуже великий, він еволюціонував безперервно та квазіавтономно від клітинних організмів упродовж усієї історії Землі У загальній класифікації форм життя віруси, з одного боку, та клітинні форми, з іншого, є двома основними "імперіями". Незважаючи на специфічні вірусні гени (гени-сигнатури) та відносну автономність світу вірусів, ці дві імперії об'єднані великою низкою зв'язків із двобічним обміном генетичною інформацією таким
чином, що віруси у великій мірі формують еволюцію клітинних геномів і навпаки. Більше того, взаємодія між вірусами та клітинами відбувається за
принципом "Червоної Королеви" в безупинній гонці озброєнь, яка і є одним із
найвпливовіших факторів в еволюції усіх геномів й одним із найочевидніших
виявів дарвінівської "боротьби за існування".
Дуже дивним є той факт, що нещодавні успіхи у вивченні вірусів не тільки
розширили простір світу вірусів, але водночас показали, як мало ми знаємо
про його структуру та склад. Аналіз віромів припускає, що світ вірусів переважно складається з "темної матерії", яка може значно відрізнятися від відомих вірусів. Розуміння природи цієї матерії може привести до суттєвих змін у
загальній картині еволюції життя.
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Питання для самоконтролю

Що таке еволюція вірусів?
Проаналізуйте гіпотези походження вірусів та надайте їхнє обґрунтування.
З'ясуйте вплив вірусів на еволюцію біосфери.
Визначте, чи впливають віруси на еволюцію людини та тварин.
Охарактеризуйте механізми впливу вірусів на геном хазяїна.
Чи можуть віруси відігравати роль фактора добору?
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