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1. Морфологія віріонів



Віріон – позаклітинна форма вірусу, яка відповідає за доставку
вірусних генів з однієї клітини в іншу.
Капсид – білкова оболонка вірона.
Суперкапсид або пеплос – ліпопротеїнова оболонка капсиду
(фрагмент клітинної мембрани хазяїна).
Пепломери – білки вбудовані у мембрану суперкапсиду і
помітні під електронним мікроскопом.

Схема будови на прикладі цитомегаловірусу

Будова коронавірусів під електронним мікроскопом

Будова капсида вірусу тютюнової мозаїки



Функції капсиду: 

- захищають нуклеїнові кислоти від руйнування нуклеазами і 
механічних розривів;

- містять елементи ідентифікації, які дозволяють вірусам 
розпізнавати придатну для зараження клітину (відсутні у 
вірусів рослин);

- мають систему вивільнення генома, яка спрацьовує тільки у 
потрібному місці і в потрібний час.



Морфологічні типи віріонів:
Віруси архей Віруси бактерій Віруси еукаріотів

Паличкоподібні
Ниткоподібні
Поліедрічні
Поліедричні з хвостами

Безмембранні
Ниткоподібні
Поліедрічні
Поліедрічні з хвостами
Зірчасті

Паличкоподібні
Ниткоподібні
Звивисті
Кільчасті
Овоїдні хвостаті
Поліедрічні
Зірчасті
Шипуваті
Подвійні шипуватіМембранні

Краплеподібні
Веретеноподібні
Пляшкоподібні

Сферичні Сферичні
Еліпсоїдні
Бацилоподібні
Кулеподібні
Бобоподібні



Морфологія деяких відомих вірусів



Цирковірус свиней – один  з наименьших вірусів, має 17 нм у діаметрі, викликає мультисистемний
синдром виснаження.





Мімівірус, що паразитує в Acnthoameba, має розиір близько 400 нам у діаметрі.



Найбільший вірус в світі Pithovirus має 1,5 
мкм завдовжки та 0,5 мкм у діаметрі



Pandoravirus – один з найбільших
відкритих вірусів (1,2 мкм завдовшики
та 0,5 мм у діаметрі). Живуть в 
Acanthamoeba.



2. Структурна організація віріонів



Використання однакових субодиниць сприяє мінімізації помилок під час згортання вірусної частки: 
наявність невірно укладених або невикористаних субодиниць при цьому не має критичного впливу 
на функціональність вірусної частки.

Симетричне розташування білкових субодиниць дозволяє перебувати у стані мінімума вільної 
енергії

Типи організації симетричного капсида

Спіральна Замкнена

Вірус тютюнової мозаїки

Аденовірус



Симетрія спіральних вірусних часток



Симетрія замкнених вірусних часток

Для побудови віріону найбільш ефективним є багатогранник з ікосаедричною
структурою. Віруси, звичайно, можуть мати більше 60 субодиниць (правильний 
ікосаедр) – ікосадельтаедри.

Фігура з ікосаедричною симетрією

Вірус кущистої карликовості томату – 180 субодиниць
Вірус Синбіс – 240 субодиниць
Герпесвіруси – 960 субодиниць
Аденовіруси – 1500 субодиниць



З’єднання білків капсиду у групи з п’яти або шести субодиниць
назвали пентамерно-гексамерною кластерізацією, а групи –
пентонами і гексонами.
Капсомери – структурні елементи капсиду.

Вірус мозаїки вігни (Vigna villosa) має 12 
пентамерів на вершинах ікодельтаедра та 20 
гексамерів на гранях.



Аденовірус (1500 субодиниць):

12 пентамерних вершин з 
ниткоподібними виростами (фібрілами)

Фібрили складаються з 5 поліпептидних 
ланцюгів.

Грані ікосадельтаедра складаються з  
1400 гексамерів. 



Віріони комбінованої будови



Будова ліпідної оболонки віріонів

Ліпідні оболонки можуть бути:

1) Одна зовнішня
2) Дві зовнішні
3) Одна внутрішня
4) Дві внутрішні 
5) Одна внутрішня та одні зовнішня



Вірус SARS-COV-2 містить 
одну зовнішню ліпідну 
оболонку



Поксвіруси мають дві зовнішні ліпопротеїнові оболонки.



3. Хімічний склад віріонів



Віруси з ДНК-геномом – 20%

олДНК – одноланцюгова ДНК
(парвовирусі)
длДНК –дволанцюгова ДНК
(бактеріофаги, аденовіруси))

Нуклеїнові кислоти

Віруси з РНК-геномом – 80%

олРНК – одноланцюгова РНК
(більшість вірусів рослин)
длРНК – дволанцюгова РНК
(віруси грибів)

Найменші геноми: геном цирковирусів свиней (олДНК) – 1,7 тисяч 
нуклеодидів
Найбільші геноми: короновіруси (олРНК) – 33 тисячі нуклеодитів, 
пандоравіруси (длДНК – 2,5 млн. пар нуклеотидів



(+) РНК вірусов - синтез білка йде безпосередньо на  рибосомах клітини хазяїна

(пікорновіруси)

(-)РНК вірусів – синтез білка йде лише після того, коли виконана транскріпція

вірусними РНК-полімеразами у (+)РНК (аренавіруси)

Можуть бути: незамкнена ДНК або РНК, кільцева ДНК або РНК

Звичайно, в одному віріоні міститься лише ДНК або РНК.

Однак, є виключення: гепаднавіруси містять короткі послідовності РНК, 

ковалентно зв’язані з їх ДНК.



Білки

Вірус табачної мозаїки – один тип молекули білка
Віріони првовірусів – 2-4 типи молекул білків
Віріон вірусу простого герпесу містить 39 типів білків
Віріон вірусу Paramecium bursaria Chlorellа virus 1 – більше 100 типів білків

Функції: 
- захистна
- прикріплення віріону до клітини-хазяїна
- злиття оболонки віріонів з плазматичною мембраною хазяїна
- реплікація
- транскрипція

Структурні білки – входять до складу зрілого віріону
Неструктурні – синтезуються в зараженій клітині
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Питання для самостійної роботи:

1. Назвіть основні структурні елементи віріона.
2. Функції каписида.
3. Чому білкові вирости (пепломери) не називають шипами?
4. Які морфологічні форми мають віруси архей?
5. Які морфологічні форми мають віруси бактерій?
6. Які морфологічні форми мають віруси евкаріот?
7. До якої морфологічної групи відноситься вірус SARS-COV-2?
8. З чим пов’язане симетричне розташування субодиниць капсиду?
9. Наведіть приклади вірусів з спіральними та замкненими капсидами.
10.Як описують спіральні вірусні частки.
11.Як описують частки з ікосаедричною симетрією.
12.Чому у вірусів рідко трапляються форми віріонів з ікосаедричною

симетрією, які б містили 60 білкових субодиниць?



13. Як розташовані капсомери в замкнених вірусних частках?
14. Чи може капсид утворюватися з різних груп білків? Наведіть приклади.
15. Будова капсидів віріонів комбінованої структури.
16. Чи ідентична ліпідна оболонка віріонів мембрані хазяїна?
17. Розташування ліпідних оболонок у віріонах. Приклади.
18. Чим відрізняються РНЛ та ДНК?
19. Які варіанти нуклеїнових кислот представлені в віріонах.
20. Що таке + та – РНК?
21. Скільки нуклеотидів містять віріони?
22. Скільки типів білків можуть містити віріони. Наведіть приклади.
23. Основні функції білків вірусів.


