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І. Історія вірусології



Давньоєгипетський жрець 
хворий на поліомієліт (стела, 

1500-1700 рр. до н.е.)

Голова мумії фараона Рамзеса V,, який
помер від віспи (1145 р. д.н.е)



VIII століття – Індія:

Варіоляція – метод запобігання зараження віспою шляхом внесення пустул 
(гноячків) від пацієнтів хворих на легку форму віспи в ранки здорової людини.

Едвард Дженнер
( 1749-1823) англійській лікар:

14 травня 1796 р. експеримент з щепленням 
коров’ячої віспи хлопчику  з Берклі (Англія)

Вакцинація (vacca – корова) –
введення антигенного матеріалу з метою 
породити імунітет до інфекційної хвороби, який
запобігає зараженню або ослаблює його
негативні наслідки.



Японська імператриця Кокен
(717-770) 
«У цьому селі 
Невже увесь час були 
приморозки,
У рослин, які я бачила
Влітку в полі 
Було пожовкле листя»

«Збірка міріад листя», 752 
р.

Eupatorium lindleyanum
(сідач Ліндлея) вражений
вірусом. Хворобу підмітила
японська імператриця. 

Зображення тюльпанів, 
уражених вірусами на малюнках 
голандських майстрів 1600-1637 
рр.)
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Шарль Эдуард Шамберлан
французький бактеріолог і хмік

(1851-1908)

Свічка Шамберлана –
пристірій, що затримує усі
відомі на кінець XIX століття
бактерії
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Івановський Дмитро
Йосипович (1864-1920) фізіолог
рослин і мікробіологї

1892 р. «Про дві хвороби тютюну: 
відкрив бактерії, що фільтруються 

«кристали Івановського»

Мартин Виллем
Бейеринк (1851-1931) 
голандський мікробіолог
1898 р. небактеріальна природа 
захворювання тютюну, увів 
поняття вірус (virus – отрута), 
вірус - рідка матерія

Фрідріх Август Йоганн
Леффлер (1852-1915)
німецький бактеріолог

1898 р. відкрив вірус ящура, вірус має 
корпускулярну природу
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1892 р. – вірус тютюнової мозаїки

1898 р. – вірус ящуру

1899 р. – вірус чуми рогатої худоби

1900 р. – вірус жовтої лихоманки

1902 р. – вірус віспи птахів та овець

1903 р. – вірус сказу

1904 р. – вірус віспи людини

1905 р. – вірус чуми собак

1907 р. – вірус лихоманки денге

1909 р. – вірус поліомієліту

1916 р. – вірус кору

1917 р. – вірус простого герпесу

1926 р. – вірус везикулярного стоматиту

1931 р. – вірус грипу свиней

Відкриття вірусів(кінець XIX-початок XX ст.:

Фелікс Д’Eрель (1873-1949) французький та канадський
мікробіолог, 1917 р. - відкрив бактеріофагів
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1932 р. англійський хімік В. Елфорд відкрив розмір 
вірусних часток (20-200 нм)

1937 р. англійські біохіміки Ф. Боуден і Н. Пірі
встановили, що вірус тютюнової мозаїки містить 
94% білка і 6 % нуклеїнових кислот

1939 р. – віруси почали досліджувати під 
електронним мікроскопом

1948-1949 рр. А. Херші та Р. Ротман побудували 
першу генетичну карту бактеріофага Т2

1952 р. А. Херші та М. Чейз виявили, для 
зараження бактеріальної клітини бактеріофагом 
достатньо, щоби в бактерію проникла ДНК 
бактеріофага

1956 р. А. Гірер, Г. Шрамм і Х. Френкель-Конрат
встановили, що генетичним матеріалом вірусу 
тютюнової мозаїки є РНК

Венделл Мередіт Стенлі (1904-1971) 
американський вірусолог і біохімік.

1935 р. отримав чистий препарат вірусу 
тютюнової мозаїки у вигляді
кристалічного білка, Нобелевська 
премія з хімії 1946 р.
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Джон Франклін Ендерс (1897-
1985) американський вірусолог

Томас Хакл Уэллер (1915-2008)
американський лікар-вірусолог

Фредерик Чапмен Роббінс
(1916-2003) американський 
вірусолог

Лауреати Нобелевської премії з медицини 1954 року
за створення вакцин проти поліомієліту завдяки введенню у вірусологію 

у 1949 році методу культури клітин
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Теодор Отто Дінер
(народився у 1921 р.) 
американський фітопатолог

У 1971 р. відкрив віроїди, агенти, які 
викликають хвороби рослин

Стенли Прузинер (народився у 1942 р.) 
американський врач

У 1982 р. відкрив інфекційний агент, що має білкову 
природу і не містить нуклеїнових кислот – пріони
Нобелевська премія з фізіології та медицини 1997 р.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
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Люк Монтаньє
(нар. 1932 р.)
Французький вірусолог

Харальд Цур Хауер
(нар. 1936 р.)
Німецький вірусолог

Фрасуаза Барре-Сінуссі

(нар. 1947 р.)

Фразузький вірусолог

Відкрили ВІЛ 1983 р.     Нобелевська премія з фізіології та медицини 2008 рік
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2. Чи є віруси живими?
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Жива система це:

- система  автономних агентів, здатних до самовідтворення та 
здійснення термодинамічних циклів (Кауфманн, 2004);

- відкрита система, здатна використовувати градієнти концентрації 
речовин з метою утворення неточних копій самої себе (Ламмер, та ін., 
2009);

- термодинамічна система з організованою молекулярною структурою, 
здатна самовідтворюватись і змінюватись з метою самозбереження 
(Люттермозер, 2012).
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Фундаментальні властивості живого:

1. Самовідтворення, або самокопіювання.

2. Наявність помилок у процесі самовідтворення та здатність 
успадковувати ці помилки.

3. Засвоєння енергії у формі термодинамічного циклу.

4. Наявність та підтримкапевної молекулярної структури.



Життя це:
- активне, енерговитратне підтримання та відтворення специфічної 

структури (Медніков, 1982);
- життя це реплікація або самовідтворення (Шамрай, Леонтьев, 2020).

Організм це:
- дискретна структура, яка самостійно проявляє властивості живого (Шамрай, 

Леонтьєв, 2020).

Віруси не є живим організмом, оскільки властивості життя він 
ніколи не проявляє у формі дискретної системи у певних межах.

Віруси є живими системами, тому що вони здатні до реплікації.



Системи, які здатні до реплікації – реплікатори (за 
Фортьє):

1. Рибосомо-кодуючі – реплікатори, що містять інформацію про 
рибосоми (клітини).

2. Капсид-кодуючі – реплікатори, що містять інформацію про білкову 
оболонку (віруси)

3. Некодуючі – реплікатори, що не кодують жодних білків (віроїдиб
самокопіюючі рибозими, авт осплайсингові інтрони).



Віднесення вірусу до живих
або неживих систем залежить
від смаку дослідника та його
відношення до поняття
«життя».

«Вірус – це шматочок нуклеїнової кислоти, оточений поганими 
новинами» (Нобелевська лекція сера Пітера Медавара, 1960 р.)



3. Природа вірусів



Чим є віруси:

- Віруси є дуже дрібними бактеріями (Д. Івановський);
- Віруси є токсичною речовиною (М. Бейеринк);
- Віруси є частками незрозумілої природи (Ф. Леффлер);
- Віруси є білковими частками (У. Стенлі);
- Віруси є частками, що складається з білка та нуклеїнової 

кислоти (Ф. Боуден і Н. Пірі).



Схема циклу реплікації вірусу (за Ройтом, 2000)



Етапи циклу репродукції:

1) Віріон – молекулярний білково-ліпідний комплекс забезпечує 
переживання стресових умов довкілля та перенесення до нових 
організмів-хазяїв;

2) Прікріплення вірону до мембрани клітини-хазяїна;
3) Проникнення усередину клітини-хазяїна;
4) Роздягання або депротенїнізація – втрата усіх або майже усіх білків;
5) Синтез білків і нуклеїнових кислот;
6) Збирання віріонів;
7) Вивільнення віронів.



Головні ознаки вірусів:

1. Віруси є внутрішньоклітинними облігатними інфекційними агентами, що 
не мають клітинної будови.

2. Поза живою клітиною вірус представлений вірусною часткою, що 
складається з однієї або декількох захистних оболонок з білка та/або 
ліпопротеїну, або, зрідка, позбавлені будь-яких оболонок.

3. Репродукція вірусів відбуваєтьяс усередині відповідних клітин хазяїнів.
4. Репродукція вірусів зводиться до синтезу численних копій їхніх білків і 

нуклеїнових кислот.
5. Виникнення нових  вірусних часток відбувається за допомогою 

самозбирання.
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Інтернет-джерела: Вірус - вбиває чи допомагає вижити? Валерій Поліщук
https://www.youtube.com/watch?v=MiCzvrS20rs
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Питання для самостійної роботи:
1. Коли вперше людство стикнулося з вірусними захворюваннями.
2. Наскільки правомірним було використання методу варіоляції у Середньовіччі?
3. Чи можна було б провести експеримент Едварда Дженнера у XXI столітті? Доведіть свою думку 

аргументами?
4. Чи усі прояви діяльності вірусів росли викликають хвороби?
5. Чому збудники захворювань людини віспа, грип, жовта лихоманка. Не відповідають тріаді Коха?
6. Принцип роботи свічки Шамберлана.
7. З іменами яких вчених пов’язано відкриття вірусів на початку XX століття?
8. Чому, на вашу думку, назви бактеріальних (чума людини) та вірусних хворб (чума рогатої хвороби, 

чума собак)  мають у своїх назвах спільне слово «чума»?
9. Як вплинуло на розвиток біологі в цілому і вірусології зокрема вірусології відкриття природи вірусу 

тютюнової мозаїки Венделом Стенлі?
10. У чому заключається принцип методу культури клітин? Яка його роль для розвитку вірусології?
11. Чим відрізняються віроїди і пріони від вірусів?
12. Чому, на вашу думку, відкриття пріонів та ВІЛ було відмічено Нобелевськими преміями?
13. Які віруси були вперше штучно синтезовані? Історія їх відкриття.
14. Коли був повністю синтезований геном SARS-COV-2 що викликає СOVID-19? Де зберігається

інформація про його геном? Скільки пройшло часу від відкриття нового захворювання до 
розшифровки повного генома?



29.03.2020 31

Питання для самостійної роботи:
15. Поняття «жива система»: недоліки та переваги різних визначень.
16. Фундаментальні властивості живого в проекції на віруси.
17. Біофілософські підходи до поняття життя та місце вірусів в ньому.
18. Організми та їх властивості в проекції на віруси.
19. Класифікація реплікаторів.
20. Погляди на природу вірусів різних вчених.
21. Фази циклу репродукції вірусів.
22. Де розташовуються цільові рецептори для здійснення фази прикріплення?
23. Охарактеризуйте основні ознаки вірусів.


