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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна "Віруси мікроорганізмів” є складовою циклу 

професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за 

напрямом 0704 – Біологія згідно з галузевим стандартом вищої освіти України 

(ГСВОУ)"Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 0704 – 

біологія", введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 31 

березня 2005 р. № 193.  

 Бактеріофаги широко розповсюджені в природі, вони виділені до всіх 

видів бактерій, актиноміцетів та архей. За морфологією, хімічними і 

біологічними властивостями вони досить різноманітні, але всіх їх об’єднують 

деякі загальні закономірності структурної організації і взаємодії з 

бактеріальною клітиною. 

Для більшості фагів характерна наявність у структурі двох утворень – 

головки і відростка, кожний із яких виконує окрему функцію  відповідно до їх 

хімічної природи. Головка фагів - це структура, до якої входить одна молекула 

нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК), оточена білковою оболонкою, а відросток 

– пустий стрижень, оточений білковим чохлом, а іноді без останнього. 

Часто фаговий відросток представлений дуже непомітною структурою, 

часом він взагалі відсутній. Крім того, серед фагів трапляються структури у 

вигляді паличок, ниток, плеоморфні та грушоподібні структури. 

Генетична функція (спадковість, мінливість) у фагів пов’язана з 

нуклеїновою кислотою, а білок механічно захищає нуклеїнову кислоту від 

зовнішніх впливів і бере активну участь у процесі проникнення нуклеїнової 

кислоти в чутливу клітину. Оболонка фагів складається з окремих структурних 

компонентів – субодиниць, що являють собою поліпептидні ланцюги, 

порівняно невеликої молекулярної маси. Нуклеїнова кислота фагів надзвичайно 

різноманітна – від високомолекулярних двониткових ДНК з молекулярною 

масою 120-130⋅106Д до низькомолекулярних однониткових РНК з 

молекулярною масою 1-2⋅106Д. 
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Репродукція фагів  - це процес самовідтворення (або розмноження), що має 

диз’юнктивний характер. Здійснюється ця функція завдяки специфічному 

інфікуванню зрілими (активними) фаговими частками чутливих бактеріальних 

клітин. Цей процес називається фаговою інфекцією і проходить він по-різному 

у вірулентних та помірних фагів, але загальним у ньому є циклічність стадій і 

певна послідовність етапів інфекції. 

За сучасною класифікацією фаги належать до порядку Caudovirales та 17 

окремих родин. В основі класифікації закладені загальні принципи класифікації 

вірусів – це тип симетрії, структура віріона, тип геному, молекулярно-

біологічна характеристика віріона та його нуклеїнової кислоти, білків, ліпідів 

та вуглеводнів, серологічна та антигенна спорідненість тощо. Оскільки 

кількість відомих вірусів бактерій (фагів) збільшується, то вдосконалюються і 

критерії класифікації та з’являються нові родини. 

Але поряд з іншими вірусами, віруси мікроорганізмів мають ряд 

особливостей, притаманних тільки їм: 

1. Фаги- єдині віруси, що мають змішаний тип симетрії; 

2. Невідомі фаги з “-“ РНК-геномом; 

3. Наявність аномальних азотистих основ (5-оксиметилцитозин); 

4. Наявне активне проникнення через клітинну стінку бактерій. 

Фаги використовують не тільки як об’єкти генетичних, мікробіологічних 

досліджень у ролі векторів, чи модельних систем, препарати на їх основі 

знаходять все більше застосування для ідентифікації, діагностики, 

профілактики та лікування захворювань, викликаних стійкими до антибіотиків 

бактеріями. На сьогодні відомо, що деякі фаги доцільно використовувати для 

одержання в процесі фаголізису бактерій цінних бактеріальних ферментів. 

У зв’язку з актуальністю проблем екології та охорони навколишнього 

середовища фаги, що є досить стійкими в зовнішньому середовищі 

організмами, і які, до того ж, легко можна виявляти і кількісно врахувати, 

використовують як об’єкт, за яким вивчають забруднення вірусами та 

бактеріями води, повітря, продуктів харчування як у побуті, так і у 
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промислових та сільськогосподарських виробництвах, зокрема тваринництві та 

птахівництві. Тому знання сучасних даних про віруси мікроорганізмів важливо 

і для біологів, і для галузевих спеціалістів. 
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РОЗДІЛ 1 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВЧЕННЯ ПРО ВІРУСИ 

МІКРООРГАНІЗМІВ 

 

Уперше в науковій літературі у 1898 році (журнал “Архів патології”) 

М.Ф.Гамалія описав феномен лізису бактеріальних культур сибірської виразки, 

черевного тифу, холерного вібріона. Учений дав назву агенту, що викликав 

таке явище – бактеріолізин. Він вважав, що бактеріолізин виділявся 

бактеріальними культурами у процесі їх росту. 

Явища лізису бактерій холерного вібріона, виділених з води рік Ганг і 

Джамна, спостерігав Ернес Хенкін (1896 р.). Г.Г. Еліава досліджував подібне 

явище під впливом води з річки Кури в Грузії. Професор Лондонського 

університету Ф. Творт у 1915 р. (рис. 1.1.) описав лізис бактерій стафілококка, 

який він виділив із культурального середовища, що слугувало основою при 

виготовленні противіспової вакцини, яка застосовувалась на той період для 

вакцинації дітей. 

 

  
 

Рисунок 1.1. Першовідкривачі бактеріофагів Ф. Творт та Ф. Д’Ерелль 

(зліва направо) 
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Більш того, цей учений виділив агент у чистому вигляді, заразив ним свіжу 

культуру стафілококів, вирощену у чашці Петрі на агаровому середовищі, 

показав наявність плям лізису. Шляхом пасажу він переносив пляму лізису на 

інші культури стафілокока, де спостерігав суцільний або у вигляді плями лізис 

бактеріальних культур. 

Дослідник зробив висновок, що агент, який знаходиться в плямі лізису, має 

інфекційну ендогенну природу, викликає “шклоподібне” переродження 

бактерій. Дію цього агента він пов’язував з автокаталітичною активністю 

фермента бактеріальної клітини. Водночас стало зрозумілим, що інфекційність 

його пов’язана з дією особливого віруса, що знаходиться всередині 

бактеріальної клітини. Звідси і його ендогенне походження. 

Робота Ф. Творта в 1915 р. була надрукована в журналі “Ланцет”, але не 

мала відгуку серед ученої спільноти. І тільки в 1917 р. канадський бактеріолог, 

який працював в Інституті Пастера в Парижі, Ф. Д’Ерелль повторив відкриття 

вірусів мікроорганізмів (бактеріофагів). 

Яким же чином було зроблено це відкриття? На той період Європа була 

втягнута у війну. Антисанітарія та злиденні умови існування французьких 

військових привели до того, що люди гинули не від вогнепальної зброї, а від 

дизентерії, яка “косила” військових. Уряд Франції поставив завдання перед 

ученими Інституту Пастера відшукати радикальний засіб боротьби з Shigella 

dysenteriae з метою припинення летальних випадків хворих солдат. Цією 

проблемою зайнявся молодий бактеріолог Фелікс Д’Ерелль. Виділивши 

дизентерійний мікроб від хворих, що лікувались у військовому госпіталі, та 

посіявши його на агар у чашку Петрі, він помітив  інтенсивний ріст бактерій, 

узятих від смертельно хворих, та дуже слабкий ріст культури, виділеної від 

солдат, які вже одужували. Змивши культуру S. dysenteriae зі слабким ростом 

фізіологічним розчином та пропустивши через бактеріологічний фільтр Зейтца, 

отриманим фільтратом заразив газон дизентерійного мікроба на ч. Петрі. Через 

24 год він спостерігав лізис (руйнування) бактерій дизентерійної палички. 

Лізис проявлявся в утворенні на газоні культури плям лізису (які були пізніше 
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названі “негативними” колоніями, тому що в них був відсутній ріст 

мікроорганізмів). Пасування цих плям на культурі дизентерійної палички 

призводило до повного знищення бактерії. 

Спостереження вченого за хворими військовими показало, що якщо висіви 

від хворих утворювали плями лізису (негативні колонії), то ці люди 

виліковувались без стороннього втручання. Дослідник зрозумів, що він відкрив 

невідомого агента – вірус, який уражує бактерії. Ф. Д’Ерелль  дав назву вірусу 

– бактеріофаг, тобто той, що  «пожирає» бактерії – bacteriophagum intestinalе.  

Працюючи з різними патогенами в Європі, Індії, Середній Азії, вчений 

нагромадив великий досвід роботи та отримав експериментальні результати  

щодо застосування препаратів бактеріофагів при лікуванні не тільки дизентерії, 

а й холери людей і птахів.  

У 1921 р. він надрукував першу класичну роботу з виділення та 

застосуваня фага  як лікарського препарату при лікуванні дизентерії. Ця робота 

називалась “Бактеріофаг і його значення для імунітету”. У ній він вперше 

описує властивості фага: 1) сувора специфічність (якщо бактеріофаг виділений 

до дизентерійної палички, то він буде лізувати лише цього мікроба); 2) губить 

активність при температурі 60°C протягом 30хв. прогрівання; 3) краще 

викликає лізис молодих культур; 4) при пересівах його активність зростає; 5) 

проявляє антигенні властивості; 6) на його розвиток впливають такі фактори: t°, 

рН середовища, склад середовища тощо; 7) бактеріофаг (бактеріальний вірус) є 

екзогенним, облігатним паразитом бактерій. 

В іншій праці в 1923 р. Ф.Д’Ерелль описав життєвий цикл розвитку фага в 

бактеріальній клітині, показавши, що для того, щоб проникнути в клітину, 

йому необхідно прикріпитися до неї, проникнути всередину, розмножитись, 

зруйнувати (лізувати) клітину та вийти в середовище. Розвиток одного фага в 

клітині дає потомство у вигляді урожаю, що налічує десятки, а то й сотні нових 

фагових частинок, які здатні до нового зараження бактеріальних клітин. 

Учений перший запропонував вираховувати кількість фага в 1 мл середовища, 

виходячи із того, що 1 негативна колонія відповідає 1 фаговій частинці, що 
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вступила у взаємодію з 1 бактерією, тобто йому вдалося розробити класичний 

метод кількісного титрування фага. 

Протягом 15 років після відкриття фагів Ф. Д’Ереллем багато вчених 

проводили дослідження з виділення та вивчення лікувальних властивостей 

фагів. Але перші позитивні результати змінювались на негативні, фаги 

поступово перестали лізувати бактерії і їх лікувальна здатність зводилась 

нанівець. Ні Феліксом Д’Ереллем, ні його послідовниками не був врахований 

фактор часу, що відіграє важливу роль в еволюції всього живого на Землі (у 

тому числі бактерій та вірусів). Бактеріофаги виявилися надто мінливими, 

змінивши декілька бактерій-господарів та умови взаємодії. Вони втратили 

чутливість до більшості з бактерій- хазяїв. У свою чергу бактерії, намагаючись 

вижити, також із часом набували стійкості до фагів. 
Роботи Ф. Д’Ерелля зацікавили дослідників із багатьох країн світу. 

Завдяки наполегливості грузинського вченого Г.Г. Еліави, у м. Тбілісі був 

створений Інститут бактеріофагії, для налагодження роботи якого був 

запрошений Д’Ерелль. Довгий час цей інститут був головним науковим 

закладом з виділення, вивчення та практичного застосування бактеріофагів. На 

сьогодні в арсеналі бактеріологів, медичних працівників, лікарів є понад два 

десятки препаратів фагів, які використовуються як з діагностичною, так і з 

лікувальною метою. Це такі препарати фагів, як: дизентерійний, 

черевнотифовий, сальмонельозний, E.coli-фаг, стафілококовий, 

стрептококовий, паратифовий, холерний. Крім того, наразі створені комплексні 

препарати фагів, до складу яких входить декілька фагів проти певної групи 

бактерій, наприклад: піофаги - препарати проти гнійно-септичних бактерій; 

інтестіфан – проти патогенних бактерій кишковика та інші. 

Крім практичного застосування, фаги використовуються як модель 

молекулярно-біологічних досліджень. Усе це стало можливим завдяки простоті 

їх будови, інтенсивному розмноженню, невисокій вартості отримання, 

можливості розробити стандартні умови для проведення дослідів, чітко і точно 

враховувати результати. 



 11 

Фаги, порівнянно із 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 проводяться радіобіологічні дослідження, 

первинний відбір противірусних та протипухлинних лікувальних засобів. З 

виходом людини в космос фаги стали використовувати для важливих 

біологічних досліджень космічного простору. 

Підвищений практичний інтерес до бактеріофагів пов’язаний також із тим, 

що вони є надзвичайно важливими для цілого ряду виробництв, що базуються 

на використанні життєдіяльності мікроорганізмів – антибіотичної, молочної, 

ферментної промисловості, виробництва вакцин, бактерійних добрив, 

препаратів ентомопатогенних бактерій тощо. У цих виробництвах бактеріо- і 

актинофаги нерідко проявляють себе як патогени, лізуючи культури і, 

порушуючи технологічні процеси, завдають значних економічних втрат. У 

подібних випадках вивчення особливостей появи фаголізису культур та 

організація заходів боротьби з ним, селекція фагостійких штамів 

мікроорганізмів є найважливішими завданнями для отримання необхідних 

продуктів мікробіологічної промисловості.  
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РОЗДІЛ 2 СИСТЕМАТИКА ТА НОМЕНКЛАТУРА ВІРУСІВ 

МІКРООРГАНІЗМІВ 

 

Із відкриттям вірусів мікроорганізмів виникли і труднощі в їх класифікації, 

так як були відсутні чіткі критерії класифікації і при цьому постійно 

збільшувалась кількість нових фагів. 

Перша класифікація фагів була створена у 1923 році Бойлем. Він 

класифікував фаги за чутливістю до бактерій. Ця класифікація мала свій 

недолік, оскільки існують фаги, що інфікують різні види бактерій, а дана 

класифікація цього не враховувала. У 1933 році Ф. Бернет  запропонував ввести 

нові характеристики фагів для їх класифікації і  наступні критерії класифікації: 

1. Характеристика негативних колоній. 

2. Дія фізико-хімічних факторів на фаги. 

3. Літична активність фагів. 

4. Антигенні властивості. 

 

  
Рисунок 2.1.  Ф. Бернет, Ф.І. Єршов  (зліва направо) - науковці, які 

зробили вклад в класифікацію бактеріофагів 

 

У 1952 році М. Адамс додав ще один критерій класифікації - морфологію 

та розширив критерій антигенних властивостей – увів критерій серологічної 

спорідненості. У 1952 – Д. Гольдфарб та Ф.І.Єршов додали критерій – 

швидкість адсорбції на бактеріальній клітині та характеристика стадій 
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репродукції фагів. Майже через 10 років у 1965 році Д.Е. Бредлі запропонував 

поділити фаги на 6 морфологічних груп: 

1. Фаги з хвостовим відростком, чохол якого здатний до скорочення. 

2. Фаги з довгим хвостовим відростком, що не скорочується. 

3. Фаги з коротким хвостовим відростком. 

4. Фаги без хвостового відростка з великими капсомерами. 

5. Фаги без хвостового відростка з малими капсомерами. 

6. Ниткоподібні фаги. 

 

 
Рисунок 2.2. Основні морфотипи бактеріофагів за Д.Е. Бредлі (1967) 

 

Пізніше Г.С. Тихоненко об’єднала 4 і 5 групу Д.Е. Бредлі і розробила 

класифікацію фагів за морфологією за такими групам: 

1. Фаги ниткоподібної форми (фаги fd, M13, L 51). 

2. Фаги з аналогами хвостового відростка (фаг фХ174). 

3. Фаги з коротким хвостовим відростком  (фаги Т7, Р22, ф29). 

4. Фаги з довгим хвостовим відростком, чохол якого не здатний до 

скорочення (фаги Т5, Т1, λ). 

5. Фаги з відростком, чохол якого здатний до скорочення (фаги Т4, Р1, Р2, 

μ). 

У 1986 році Метьюз значно розширив критерії класифікації фагів, які 

включали: тип симетрії віріону, тип нуклеїнової кислоти фага, ступінь 
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складності структури хвостового відростка, хімічний склад віріона, відсоток 

гомології між нуклеїновими кислотами, відсоток співвідношення ГЦ пар в 

нуклеїновій кислоті фага. За цією класифікацією фаги поділяли на 10 родин. 

Критерії сучасної класифікації бактеріофагів, як і вірусів, що уражують інші 

організми, дуже різноманітні. Вони угруповані в декілька груп, а саме: 

морфологія віріону, фізичні та фізико-хімічні властивості віріону, характеристика 

геному, організація геному та реплікація, характеристика білків, характеристика 

ліпідів та вуглеводнів, антигенні властивості та біологічні властивості (Рис. 2.3). 

Рисунок 2.3. Таксони вірусів, які інфікують бактерії та археї (Virus 

taxonomy, 2012) 
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За останньою таксономією (Virus taxonomy, 2012) до вірусів, які інфікують 

бактерії та археї, належать 17 родин, серед яких один порядок (до якого 

входить 3 родини) та 11 родин вірусів з дволанцюговим ДНК геномом; дві 

родини вірусів з одноланцюговим ДНК-геномом та по одній родині з 

дволанцюговим РНК-геномом та одноланцюговим (плюс) РНК-геномом. 
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РОЗДІЛ 3 ПРИНЦИПИ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

БАКТЕРІОФАГІВ. ВІРІОН ТА ЙОГО КОМПОНЕНТИ 

 

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 види 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 з внутрішніми білками 

або основними поліамінами. 

Відмінною особливістю ДНК цілого ряду фагів є наявність метильованих 

основ (5'-метилцитозину, 6'-метиламінопуріну), які можуть входити до складу 

ДНК як мінорні або мажорні основи.  

Так, ДНК фагів fd і φX174 містить 1-2 метильованих основ, 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, які використовують у ролі донора метильних 

груп S-аденозилметіонін. 

Щодо білків фагів, то їх ділять на такі групи: білки, що каталізують 

реплікацію вірусної НК, структурні білки, що входять до складу нових 

вірусних часток та білки, що змінюють деякі функції або структуру клітини-

господаря. 
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За морфологією віруси мікроорганізмів - одна з найрізноманітніших груп 

вірусів. Серед них є віруси різної морфології від типових сферичної та 

паличкоподібної форм вірусних часток до плеоморфної форми і навіть 

унікальної лимоноподібної форми (віруси родини Fuselloviridae) та 

краплеподібної форми (віруси родини Guttaviridae). Усі морфотипи вірусів 

мікроорганізмів об’єднані в групи від А1 до G2 (Рис. 3.1). 

 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 з 

ліпідами 

D4 ліпідні везикули з 

псевдохвостом 

Е1 ізометричні без 

суперкапсиду 

Е2 ізометричні з ліпідним 

суперкапсидом 

F1 довгі нитки 

F2 короткі палички 

F3 ниткоподібні з ліпідним 

суперкапсидом 

F4 паличкоподібні 

G1плеоморфні, суперкапсид з 

ліпідами 

G2 лимоноподібні 

 

Рисунок 3.1.  Морфотипи вірусів мікроорганізмів (H.-W. Ackermann, 2001) 
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Особливістю будови вірусів мікроорганізмів є наявність у деяких 

представників змішаної симетрії. Найбільш складну будову мають Т-парні 

фаги, типовим представником яких є фаг Т4 (Рис. 3.2). 

 

 

 

Рисунок 3.2. Будова віріону фага Т4 (Месянжинов та ін., 2004) 

 

Віріон фага Т4 складається більше ніж з 2000 субодиниць білків, що 

кодуються 52 генами; з них: 

-24 гени приймають участь у синтезі головки 

-22 гени – у синтезі хвостового відростка 

-6 генів – у синтезі хвостових фібрил. 

Окрім них, приблизно 10 генів кодують білки-шаперони, відповідальні за 

правильну “укладку” поліпептидів та збірку структур. 
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Морфогенез бактеріофага Т4 здійснюється в 3-х напрямках після 

реплікації ДНК. 

Перший напрямок – це збірка головки віріона, білковий склад якої 

представлений у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Білковий склад проголовки та головки Т4 (Месянжинов та ін., 2004) 

Ген 

Проголовка 

(кількість 

копій) 

Головка 

(кількість 

копій) 

Функція 

23 930 930 Головний білок капсиду 

20 12 12 Портал 

24 55 55 Вершини 

soc - 840 Поверхня капсиду 

hoc - 160 Поверхня капсиду 

22 576 - Внутр. ядро, головний 

21 72 - Внутр. ядро, протеїназа 

IPIII 370 - Внутрішнє ядро 

IPI 360 - Внутрішнє ядро 

IPII 360 - Внутрішнє ядро 

alt 40 40 Внутрішнє ядро 

68 240 - Внутрішнє ядро 

67 341 - Внутрішнє ядро 

 

Білок gp23 є головним білком головки фага Т4 (капсиду), білок gp24 – 

формує пентамери, розташовані на вершинах ікосаедра. Білки hoc (highly 

antigenic outer capsid protein) та soc (small outer capsid protein) приєднуються до 

білка gp23 зовні та підвищують стабільність капсиду. Білок gp20 формує 

портал – унікальну вершину для упаковки ДНК всередину головки та 

подальшого приєднання хвостового відростка. Дозрівання головки 
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завершується приєднанням до gp20 білків gp13, gp14, gp2 та gp4, які необхідні 

для приєднання хвостового відростка (Рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3. Збірка головки бактеріофага Т4 (Месянжинов та ін., 2004) 

 

Після цього відбувається пакування реплікативної конкатамерної ДНК. У 

цьому беруть участь білки термінази, які володіють Ат фазною активністю і 

«проштовхують» ДНК через портал,  утворений білком gp20 та нарізають ДНК. 

Довжина упакованої ДНК фага Т4 пропорційна об’єму головки. Хвостовий 

відросток не приєднується до пустого капсиду. 
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Продукти близько 22 генів (Табл. 3.2) залучені до збірки хвостового 

відростка фага Т4. Збірка хвостового відростка базується на послідовних 

взаємодіях білків і починається з утворення базальної пластинки. 

 

Таблиця 3.2 

Білковий склад хвостового відростка фага Т4 (Месянжинов В.В. та ін., 2004) 

Ген 

Проголовка 

(кількість 

копій) 

Головка 

(кількість 

копій) 

Функція 

23 930 930 Головний білок капсиду 

20 12 12 Портал 

24 55 55 Вершини 

soc - 840 Поверхня капсиду 

hoc - 160 Поверхня капсиду 

22 576 - Внутр. ядро, головний 

21 72 - Внутр. ядро, протеїназа 

IPIII 370 - Внутрішнє ядро 

IPI 360 - Внутрішнє ядро 

IPII 360 - Внутрішнє ядро 

alt 40 40 Внутрішнє ядро 

68 240 - Внутрішнє ядро 

67 341 - Внутрішнє ядро 

 

Базальна пластинка – складний комплекс хвостового відростка, 

«контрольний центр інфікування» вірусу, який містить 150 поліпептидних 

ланцюгів, що кодуються 16 генами. Побудована базальна пластинка з 6 

ідентичних клинів, всередині яких розташована центральна втулка. Для збірки 

клина взаємодіють білки: gp10, gp7, gp8, gp6, gp53, gp25, gp11. Центральна 

втулка містить білки gp5, gp27, gp29, gp26, gp28. Збірка базальної пластинки 
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завершується приєднанням білків gp9, gp12 (вони формують короткі фібрили), 

а також білків gp48, gp54 (вони ініціюють збірку стрижня з 138 копій білка 

gp19). Стрижень виступає матрицею для збірки скоротливого чохла зі 138 копій 

білка gp18. Збірка хвостового відростка завершується приєднанням білка gp15 

до останніх копій білка gp18 чохла (Рис. 3.4). 

 

Рисунок 3.4. Процес збірки хвостового відростка (Месянжинов та ін., 2004) 

 

Надалі хвостовий відросток приєднується до головки бактеріофага після 

упаковки в неї ДНК (Рис. 3.5). 
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Потім шість молекул gpwac (фібритин, wac – whisker antigen control) 

зв’язуються з вірусною часткою, утворюючи «комірець» та нитки 

«бакенбардів». Фібритин є одним із допоміжних білків збірки фага і діє як 

біокомплементарна матриця, яка, зв’язуючись як дистальною, так і 

проксимальною частиною довгих фібрил, прискорює їх збірку (Рис. 3.6). 

 

 

 

Рисунок 3.5. Процес збірки головки та хвостового відростка бактеріофага 

Т4 (Месянжинов та ін., 2004) 
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Рисунок 3.6. Процес збірки довгих хвостових фібрил бактеріофага Т4 

(Месянжинов та ін., 2004) 

 

Два шаперона фага – gp57А та gp38, є необхідними для збірки як 

проксимальної,  так і дистальної частин довгих фібрил. Проксимальна (ближча) 

частина фібрил складається з білка gp34, дистальна частина фібрил складається 

з білків gp36, gp37, а поєднуються частини між собою конектором 

(“суглобом”), що складається з білка gp35. Білки gp63 та gpwac приєднують 

довгі фібрили до базальної пластинки. 

Збірку 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 з 5 

молекул (пентамер) білка G (19 кД) та 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 упаковці в капсид. При цьому білок J витісняє 

внутрішній білок прокапсиду В (13.8 кД) – “наповнювач” пустого прокапсиду 

(Рис. 3.7). 
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Рисунок 3.7. 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 в декілька етапів (Рис. 3.8): 

1. Утворення вершин за участю білків G і H та приєднання мажорного білка 

F. Приєднання шаперона B. 

2. Приєднання шаперона D. 

3. Збірка прокапсиду (всередині – білок-”наповнювач” В). 

4. Приєдання комплексу з упаковки ДНК, який містить ДНК та білки А, С, 

J. 

5. Упаковка ДНК з коровим білком J та витіснення білка В призводить до 

формування провіріону. 

6. Від’єднання білка D спричиняє утворення зрілого віріона, тобто 

дозріванню віріона. 

 
Рисунок 3.8. Морфогенез фага фХ174 
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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. 

 

 
Рисунок 3.9. Будова віріону фага М13 (Virus taxonomy, 2012) 

 

Після реплікації ДНК комплекс pV/(+)ДНК спрямовується до клітинної 

мембрани, де акумулюються синтезовані капсидні білки та відбувається збірка 

часток. 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. Збірка відбувається у місці тісного контакту зовнішньої та внутрішньої 

мембран, потребує АТФ та клітинного білка тіоредоксину. Білок pV 

заміщається капсидними білками під час  проходження ДНК через мембрану. 

Збірка фага М13 ініціюється взаємодією шпильки ДНК з білками pVIII, pVII та 

pIX, і регулюється білком рІ. Надалі, з клітини спочатку з’являється кінець з 

білками pVII та pIX. Збірка частки завершується приєднанням білків pIII та 

pVI. У фага М13, дефектного за генами III та VI, немає термінації збірки і 

відбувається утворення поліфагів (багато копій ДНК в одному капсиді). 
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РОЗДІЛ 4 ОСНОВНІ РИСИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БАКТЕРІОФАГІВ 

 

Процес інфікування фагом бактеріальної клітини може призводити до 

трьох типів взаємодії: літичної, нелітичної (хронічної) і лізогенної. Крім того, в 

екології бактеріофагів використовується термін «псевдолізогенія», коли має 

місце подовжений латентний період при літичній (вірулентній) інфекції (Рис 

4.1). 

 

 

 
 

Рисунок 4.1. Типи взаємодії бактеріофагів з чутливими клітинами 

(http://onlinelibrary.wiley.com) 

 

 

Літична взаємодія фага з чутливою бактеріальною клітиною завжди 

завершується загибеллю мікробної клітини і утворенням фагового потомства. 

Хронічна    Літична                 Псевдолізогенна                Лізогенна 

Мутація до дефектного 
або нездатного до адгезії 
стану 

Інтеграція профагу 

Індукція 

Сегрегація 

«Дозрівання» профагу 
Лізис 

Приєднання 

Впорскування 
нуклеїнової кислоти 

Брунькування 
або вихід 

Реплікація геному, 
збірка 

http://onlinelibrary.wiley.com)
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Даний тип взаємодії ще носить назву продуктивної взаємодії, а такі 

бактеріофаги – літичними або вірулентними. Типовим прикладом такої 

взаємодії є бактеріофаг Т4 та бактерія E. coli. 

При нелітичній (хронічній) взаємодії бактеріофага з 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. 

При лізогенній взаємодії фага з бактеріальною клітиною вірусний геном в 

неінфекційній формі (у вигляді профага) передається від батьківських  клітин 

дочірнім (від однієї генерації клітин до іншої). При цьому час від часу в деяких 

клітинах даної культури синтезуються фагові частки, 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, які 

здатні лізогенізувати чутливі бактеріальні культури, називаються помірними 

або лізогенними. Типовим прикладом такої взаємодії є бактеріофаг λ та штам E. 

сoli К12. 

Однак, незважаючи на відмінності у подальшому розвитку літичної, 

нелітичної або лізогенної інфекції, початкові етапи життєвого циклу фага та 

його взаємодії з мікробною клітиною, включаючи внесення генетичного 

матеріалу фага в клітину, є практично однаковими (Рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2. Взаємозв’язок вірулентної та помірної інфекції (Virus 

taxonomy, 2012) 

 

На рисунках нижче наведені схеми життєвого циклу вірулентного та 

помірного бактеріофагів (Рис. 4.3, 4.4). 
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Рисунок 4.3. Життєвий цикл вірулентного фага 

 

 
 

Рисунок 4.4. Життєвий цикл помірного фага 
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Життєвий цикл фага складається з декількох етапів: 

1. Адсорбція віріонів на поверхні клітини (зворотна або незворотна) – 

прикріплення вірусних часток до клітинної поверхні. 

2. Проникнення вірусу до клітини. 

3. Звільнення вірусного геному («роздягання» вірусу, депротеїнізація 

вірусної нуклеїнової кислоти). 

4. Синтез вірусних ранніх (неструктурних) білків. 

5. Синтез компонентів майбутніх вірусних часток – реплікація геному 

фага та синтез пізніх (структурних) вірусних білків. 

6. Формування віріонів – збірка вірусних компонентів. 

7. Вихід віріонів з клітини. 

 

Етапи взаємодії фага з бактеріальною клітиною 

Адсорбція – опосередковується рецепторами фага, які можуть 

знаходитися на його хвостових фібрилах або інших аналогічних поверхневих 

структурах у випадку відсутності хвостових відростків/фібрил у фага. Зокрема, 

роль фібрил у процесі адсорбції Т-парних фагів на чутливих клітинах була 

показана на прикладі фага Т2 у роботах Уільямса і Фразера. Відокремивши 

хвостові фібрили від фагової частки, вони показали методом електронної 

мікроскопії їх 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. 

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 у різних бактерій. 
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Рецепторами можуть слугувати поверхневі білки, ЛПС, пілі, ліпополіпротеїни. 

Цілком зрозуміло, що дані клітинні структури існують у бактерій для інших 

цілей і виконують інші функції, але фаги еволюціонували для їх використання 

як рецепторів при інфікуванні клітини. На рисунку 4.5 показані основні 

структурні відмінності між будовою клітинної стінки грам-позитивних та грам-

негативних мікроорганізмів. 

 

 
Рисунок 4.5. Структура клітинної стінки грам-позитивних та грам-

негативних бактерій 

 

 

Фагоспецифічні рецептори клітинної оболонки можуть знаходитися у:  
• зовнішньому – ліпопротеїдному – шарі містяться рецептори для фагів Т2 

та Т6; 

• проміжному – ліпополісахаридному – шарі (фосфоліпіди, глюкоза, 

глюкозаміни) знаходяться рецептори для фагів Т3, Т4, Т7; 

• полісахаридному шарі містяться рецептори для фага ФХ174; 

• на кінцях F-пілей є рецептори для фагів M13 та ТТV1; 

• на бічній поверхні F-пілей розміщені рецептори для фагів MS2 та ф6. 

 

У стадії адсорбції фагів на бактеріальних клітинах розрізняють дві фази: 

зворотну та незворотну. При зворотній фазі прикріплення фага до клітини 
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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. 

Незворотна фаза адсорбції обумовлена утворенням специфічних зв’язків 

між певною конфігурацією поверхні фагових часток (рецепторами фага) і 

комплементарною їм конфігурацією рецепторів бактеріальної клітини. У цій 

фазі фаг вже не відділяється від бактеріальної клітини, оскільки він вступає у 

тісний взаємозв’язок з її рецепторами. Такий зв’язок звичайно можна 

асоціювати з біохімічними змінами і перебудовою структурних білків вірусу та 

клітини. 

 

Фактори, що впливають на адсорбцію фага на бактеріальній клітині: 

Фізіологічний стан бактеріальної клітини. Фаги краще адсорбуються на 

фізіологічно активних рухливих бактеріальних клітинах, які інтенсивно 

ростуть. Для деяких фагів при цьому є важливою стадія росту мікроорганізму. 

Для більшості вірусів найбільш сприятливою стадією є період логарифмічного 

росту культури. Іншим важливим показником є  концентрація бактерій у 

культурі – вона повинна становити ~108 кл/мл середовища. 

Температурний фактор. Для багатьох фагів оптимальна температура 

адсорбції знаходиться в межах 22-37°С. Однак зауважимо, що адсорбція фагів 

на бактеріальних клітинах відбувається і при більш високій чи низькій 

температурі середовища, хоча її швидкість при цьому значно менша. Оптимум 

температурного фактору, що впливає на швидкість адсорбції, визначається 

температурним оптимумом росту мікроорганізму і особливостями вірусу. 

Водневий показник середовища (рН середовища). Багато фагів, у тому 

числі і найбільш вивчені Т-фаги, не адсорбуються на чутливих бактеріях при 

рН нижче від 5 або вище від 12. Як і у випадку температурного фактору, 

звичайно оптимум рН для адсорбції вірусу визначається типовим рН 

середовища, у якому існують чутливі до нього бактерії. 
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Склад середовища. 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 у ньому бівалентних катіонів Ca2+, Mg2+, 

моновалентних катіонів K1+, Na1+ та ін. Встановлено, що катіони нейтралізують 

електростатичні сили відштовхування, що діють між вірусом і клітиною. При 

виборі поживного середовища важливою умовою є врахування концентрації 

катіонів, що вносяться до нього. Для кожного індивідуального фага їх 

концентрацію добирають експериментально. Наприклад, встановлено, що для 

адсорбції фага Т1 придатні тільки бівалентні катіони в концентрації 0,001 М, а 

для адсорбції фагів Т2, Т4, Т6 необхідні моно- і бівалентні катіони в 

концентрації 0,1 М. 

Важливим фактором у процесі адсорбції є наявність у середовищі 

амінокислоти α-триптофану, особливо у випадку фагів з фібрилами (Т-парних 

фагів та інших, подібних до них). Ця амінокислота виступає кофактором 

адсорбції. Даний стимулятор адсорбції викликає розкручування фібрил фага, 

змінює їх конфігурацію, переводить їх у “павукоподібний” стан, за якого 

стають можливими ковзальні рухи фага по поверхні бактеріальної клітини. 

Відомо, що швидкість адсорбції не тільки залежить від частоти зіткнень 

фага з бактеріальною клітиною, але і від стану фібрил фага, якими він “сканує” 

поверхню бактеріальних клітин у пошуку специфічних рецепторів. 

При вивченні процесу адсорбції необхідною умовою є контроль речовин, 

які інгібують цей процес. До них перш за все відносять: індол, скатол, ацетат 

іоду, азид натрію, пектин. За можливості такі речовини слід видалити із 

середовища. 

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 з клітинною стінкою бактерії призводить до 

виділення фагом ферменту, що атакує клітинну стінку – ліпополісахаридний і 
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ліпопротеїдний шар. У результаті 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 50000 нм час її проникнення в 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 в клітину через 

фібрили, які являють собою пусті трубки. Під час проходження вірусної РНК 

через фібрили вона є чутливою до клітинних рибонуклеаз, що 

використовується для розділення РНК-вмісних фагів на чутливі та нечутливі до 

цих ферментів. 

Наразі не існує єдиної думки щодо перебігу процесу інфікування бактерій 

ниткоподібними фагами. На думку однієї групи вчених, у клітину потрапляє 

ціла вірусна частка, а на думку іншої – лише геном фага.  

Розглянемо послідовність подій при інфікуванні E.coli на прикладі фага 

Т4. Першим етапом взамодії 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 з 

хвостовим відростком). Імовірно, при контакті вірусної частки з рецепторами 

клітини фібрили фага розправляються донизу, приймаючи активну 

конформацію (Рис. 4.6). Для цього необхідний L-триптофан як кофактор. Для 
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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 вірусної ДНК у 

неї, 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 всі 144 білкові субодиниці чохла і, взаємне 

переміщення яких призводить до зменшення довжини чохла у 2 рази і 

збільшення його діаметра на 30%. У результаті цього дистальна частина 

стрижня впритул наближується до цитоплазматичної мембрани клітини і кінець 

стрижня проколює рихлі шари клітинної оболонки, які раніше були зруйновані 

лізоцимом. Надалі відбувається впорскування ДНК фага в цитоплазму 

бактеріальної клітини. 

 

        1             2                           3                          4 

Рисунок 4.6. Схема основних етапів адсорбції фага Т4 на бактерії E.coli 

1 – вільна фагова частинка; 2 – приєднання довгих фібрил до оболонки 

бактерії; 3 – фіксація зубців базальної пластинки; 4 – скорочення чохла 

хвостового відростка та впорскування фагової ДНК в клітину 
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За стандартних умов латентний період (період часу між зараженням і 

лізисом клітини) для бактеріофага Т4 становить 24 хвилини. Потрапивши в 

середину бактеріальної клітини, фагова ДНК викликає перебудову обміну 

речовин зараженої клітини (припиняється синтез бактеріальних РНК, ДНК, 

білків). Рибосоми клітини-хазяїна модифікуються таким чином, що починають 

транслювати вірусні мРНК ефективніше, ніж клітинні мРНК. 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. Синтезована ДНК-дезоксирибонуклеаза не діє на ДНК фага, 

очевидно тому, що в ній міститься модифікована азотиста основа 5-

оксиметилцитозин. Ці ферменти забезпечуть синтез ДНК  бактеріофага. Потім 

починається синтез структурних білків. Усі білки віріону та інші пізні білки 

(наприклад, лізоцим) синтезуються більш-менш одночасно і, накопичуючись, 

утворюють фонд “попередників”. У результаті специфічної взаємодії 

утворюються субструктури, які потім збираються вже в цілі віріони.  

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). У результаті розщеплення 

пептидогліканів клітинна стінка бактерії стає дуже тонкою і розривається під 

дією осмотичного тиску. Відбувається вихід бактеріофага з клітини.   

Крива росту бактеріофагів 

Для кількісного вивчення послідовностей подій при літичному циклі 

розвитку фага Еморі Елліс і Макс Дельбрюк (1939 р.) розробили спеціальний 

метод, який отримав назву «одиночного циклу репродукції фага» і описується 

одноступінчатою кривою. Крива росту починається з фази екліпсу, що є 

періодом часу від проникнення вірусу до збірки першої вірусної частки. 
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Протягом екліпс-фази в клітині не існує повноцінних інфекційних часток фага 

до моменту утворення нових часток. Таким чином, екліпс-фаза закінчується в 

момент збірки першої дочірньої частки. Отже, екліпс-фаза – це проміжок часу 

між потраплянням геному фага до клітини- хазяїна і утворенням повноцінної 

вірусної частки всередині клітини. Латентна фаза довша за фазу екліпсу; вона 

також починається з введення геному фага до клітини, але закінчується лише 

після вивільнення дочірнього покоління вірусу з 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 часток всередині клітини. Отже, латентна фаза – це проміжок 

часу між потраплянням вірусного геному до клітини та виходом дочірніх 

віріонів із неї. Повністю зібрані фагові частки продовжують накопичуватися 

всередині клітини до досягнення ними кількості, яка є критичною для клітини 

(Рис. 4.7). 

 

Рисунок 4.7. Крива розвитку бактеріофага Т4 
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В експерименті Еліс і Дельбрюка середній вихід фага на одну бактерію 

вираховують як співвідношення загальної кількості фага, який вийшов при 

лізісі чутливих бактеріальних клітин, до кількості початково інфікованих 

бактерій. Вихід вірусу для різних фагів неоднаковий. Наприклад, для фага Т4 

він становить 300 вірусних часток на одну інфіковану бактеріальну клітину, для  

Т1 – 180, а для фага Т2 – 120 фагових часток. Кількість часток, які 

утворюються в одній клітині, може досягати 1000. 

Отже, життєвий цикл фага Т4 включає такі стадії: 

Адсорбція вірусу на поверхні клітини. 

Скорочення чохла хвостового відростка – після необоротнього 

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. 

Введення 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 вірусуми тварин, коли зазвичай вся вірусна частка 

потрапляє до клітини. Пояснюється така відмінність, імовірно, нездатністю 

бактерій до поглинання (ендоцитозу) позаклітинного матеріалу через наявність 

клітинної стінки. 

Екліпс-фаза – протягом даної фази фагові частки всередині клітини не 

детектуються. Нуклеїнова кислота фага «перелаштовує» біосинтетичну 

машинерію клітини для продукування вірусних мРНК і білків. Ранні мРНК 
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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 частки в клітині. 

Фаза лізису та виходу – накопичення фагових часток та (зазвичай) білків 

лізису призводить до лізису клітини зсередини, внаслідок чого вірусні частки 

вивільняються в середовище. 

 

Помірні віруси мікроорганізмів: вибір шляху розвитку та 

перемикання генів 

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, які здатні лізогенізувати 

чутливі культури, називають помірними. 

Отже, помірні віруси мікроорганізмів за певних умов здатні переходити до 

лізогенного шляху розвитку та знаходитись у клітині в неактивному стані – 

стані профага. У такому разі пригнічується експресія більшості генів фага. 
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РОЗДІЛ 5 РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНЕТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ДЕЯКИХ 

ВІРУСІВ МІКРООРГАНІЗМІВ 

 

Реалізація генетичної інформації вірусів – це сукупність процесів з 

транскрипції вірусних генів, трансляції білків та реплікації геному. 

Оскільки різні таксономічні групи вірусів відрізняються за типом геному 

та способом його транскрипції/реплікації, то даний розділ ставить за мету 

порівняти шляхи реалізації генетичної інформації на прикладі різних найбільш 

досліджених вірусів. 

Перш за все, розглянемо реалізацію генетичної інформації на прикладі 

ДНК-вмісних вірусів мікроорганізмів, зокрема бактеріофагу Т4. 

Геном бактеріофагу Т4 умовно поділяють на три частини, де перша кодує 

ранні білкі вірусу, друга – середні, а третя – пізні білки (Рис. 5.1). 
 

 
Рисунок 5.1. Схематичне зображення життєвого циклу фагу Т4 

 
У фагу Т4 немає власної ДНК-залежної РНК-полімерази, необхідної для 

транскрипції ранніх генів вірусу після введення його ДНК в цитоплазму 

бактеріальної клітини. Через це центральним аспектом реалізації генетичної 

інформації вірусу вважається необхідність перелаштувати метаболічні процеси 

клітини таким чином, щоб забезпечити конкурентоспроможну експресію 

власних генів та «відключити» транскрипцію клітинної ДНК. 
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Забігаючи наперед, відзначимо, що у перші хвилини інфекції фаг Т4 

вимикає метаболічні процеси клітини, пов’язані з  ДНК та РНК. Бактеріальний 

геном деградується цитозин-специфічними нуклеазами, в той час як вірусна 

ДНК є стійкою до їх дії, оскільки вона глікозильована та містить 

гідроксиметилцитозин – модифіковану азотисту основу, яка не впізнається 

даним ферментом. Це дозволяє не тільки селективно захистити власний 

генетичний матеріал фагу від деградації нуклеазами, але й забезпечити вірус 

ресурсами (нуклеотидами, АТФ, ГТФ та ін.), необхідними для власної експресії 

та реплікації. 

Внаслідок такого розвитку подій створюються оптимальні умови для 

розвитку інфекційного циклу фагу Т4 в цілому та експресії його 

генів/реплікації геному зокрема. 

Регуляція експресії вірусних генів здійснюється переважно на рівні 

транскрипції. Відповідно, важлива роль у транскрипційній регуляції експресії 

генів фагу Т4 відіграється вірусними білками – регуляторами експресії. 

Початкові зміни в експресії генів обумовлені модифікаціями клітинної 

РНК-полімерази, які викликані вірусними білками. Через це клітинна РНК-

полімераза перестає впізнавати промотори власних генів. Одним з таких 

вірусних білків-регуляторів транскрипції є білок Alt, який разом з ДНК фагу T4 

вводиться до клітини і відповідає за АДФ-рибозилювання α-субодиниці 

клітинної ДНК-залежної РНК-полімерази. Така модифікація перешкоджає 

подальшій взаємодії РНК-полімерази з найбільш активними промоторами ДНК 

клітини. В цей же час промотори ДНК фагу T4 краще впізнаються саме 

ферментом з модифікованою α-субодиницею. 

Ранні гени фагу T4 транскрибуются з використанням клітинного σ-фактора 

(головної субодиниці клітинної ДНК-залежної РНК-полімерази). Продукти 

декількох таких ранніх генів вірусу відповідають за подальшу активацію 

середніх генів та остаточне вимикання всіх промоторів ДНК клітини-хазяїна. 
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Зокрема, вірусний білок Mod завершує модифікацію α-субодиниць 

клітинної РНК-полімерази. 

Білок Alc зв'язується з alc-послідовностями клітинної ДНК і викликає 

передчасну термінацію транскрипції будь-яких її ділянок, внаслідок чого 

синтез повноцінних клітинних мРНК стає неможливим. Оскільки вірусна ДНК 

замість цитозину містить 5-оксиметилцитозин, то білок Alc з ДНК фагу T4 не 

зв'язується і, відповідно, не пригнічує її експресію. 

Вірусний білок AsiA зв'язується з σ-фактором РНК-полімерази і 

«перемикає» його специфічність з клітинної промоторної «-35»-послідовності 

на активаторний білок бактеріофагу T4 – білок MotA. Білок MotA специфічно 

впізнає та зв’язується з mot-послідовністю – функціональним аналогом «-35»-

ділянки для промоторів середніх генів вірусу. 

Для активації пізніх генів бактеріофаг Т4 повністю відмовляється від 

клітинного σ-фактору і використовує замість нього власний білок gp55 

(вірусний аналог σ-фактору), який специфічно впізнає промотори пізніх генів 

вірусу. Для утворення комплексу білку gp55 з РНК-полімеразою слугує 

вірусний білок gp33. Крім того, енхансером транскрипції пізніх генів 

бактеріофагу T4 слугують компоненти реплікативного комплексу вірусу. 

Зокрема, фактор реплікації – білок-«тримач» gp45 сприяє активації 

транскрипції пізніх вірусних генів за допомогою комплексу білків gp44/gp62. 

Таким чином, фаг T4 не тільки організовує вірну часову послідовність 

екпресії своїх генів (у порядку «ранні гени → середні гени → різні гени»), але і 

надзвичайно суттєво модифікує (фактично, вимикає) транскрипційний апарат 

бактеріальної клітини та деградує клітинну ДНК, забезпечуючи у такий спосіб 

переважну транскрипцію власних генів. 

 

Реплікація бактеріофагу Т4 (дволанцюгова лінійна ДНК) 

Велика частина ферментів, які кодуються фагом Т4, приймає участь у 

метаболізмі ДНК вірусу. Фаг Т4 не лише кодує всі компоненти власної 

реплісоми (комплексу білків для реплікації вірусного геному) та систем 
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рекомбінації, але також синтезує більшість ферментів, залучених до підготовки 

нуклеотидів для їх інкорпорації у ДНК. 

Більшість таких ферментів вірусу дублюють наявні клітинні ферменти 

(аеробні та анаеробні рибонуклеотидні редуктази, тимідилатсинтетази, 

тимідинкіназу). 

Однак, окремі ферменти є унікальними для фагу Т4 та пов’язані, перш за 

все, з використанням вірусом (гідр)оксиметилцитозину замість цитозину у 

своїй ДНК. До таких білків відносять дЦТФазу, дЦМФ-гідроксиметилазу, 

дГМФ/дТМФ/дЦМФ-кінази та ДНК-глюкозилтрансферази, які вкривають 

залишками цукрів ЦМФ-вмісну ДНК вірусу для захисту від клітинних нуклеаз. 

Комплекс нуклеотидних прекурсорів фагу Т4 є одним з найбільш 

досліджених. Вірус використовує як нуклеозидДИфосфати клітинного 

походження, так і МОНОфосфати, отримані від руйнування клітинної ДНК, та 

конвертує їх у дезоксинуклеозидтрифосфати у відповідних співвідношеннях 

(вміст А+Т пар для ДНК фагу Т4 становить ~65%, тоді як у ДНК клітини їх 

~50%). Синтез прекурсорів нуклеотидів відбувається з постійною швидкістю 

незалежно від синтезу власне ДНК, що свідчить про відсутність зворотнього 

негативного регулювання. Клітинні білки комплексу нуклеотидних прекурсорів 

взаємодіють з реплісомою та спрямовують нуклеотиди безпосередньо до 

комплексу реплікації ДНК. Білок фагу Т4, gp32, вважається з’єднуючою 

ланкою між прекурсорним комплексом та реплікаційним комплексом. 

Сім білків фагу Т4 входять до складу основної реплісоми Т4 – білогічної 

машини, яка може переміщати реплікаційну вилку уздовж матриці ДНК. Ці 

білки є продуктами генів 43 (ДНК-полімераза), 44 та 62 (навантажувач 

«тримача», що ковзає), 45 («тримач», що ковзає), 41 (ДНК-геліказа), 61 

(праймаза для синтезу ланцюга, що відстає) та 32 (білок зв’язування 

одноланцюгової ДНК). 

На додаток до цього, РНКаза Н (rnh) та ДНК-лігаза (30 = lig) необхідні для 

зшивання фрагментів Оказакі та інших розривів у ДНК, а білок gp59 прискорює 

загрузку гелікази gp41 in vitro. Показано, що білок gp59 не є необхідним для 
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ініціації реплікації, але потрібен для рекомбінаційно-залежної реплікації ДНК. 

Гени, відповідальні за реплікацію ДНК, розкидані по всьому геному вірусу, 

однак є головний кластер, до якого входить ген ДНК-полімерази (43). Більшість 

цих генів транскрибується з ранніх та середніх промоторів ДНК фагу. Мутації у 

більшості даних генів призводять до порушень рекомбінаційно-залежної 

реплікації ДНК. Координація реплікації ДНК фагу Т4 досягається шляхом 

збірки та розбірки білкових комплексів, які, ймовірно, використовують в якості 

«каркасу» ділянки ДНК, вкриті білком зв’язування одноланцюгової ДНК, gp32. 

Перший раунд реплікації ДНК Т4 ініціюється на одній з декількох точок 

ініціації (ori). Реплікація опосередковується ферментами фагу Т4 за 

виключенням клітинної ДНК-залежної РНК-полімерази, яка синтезує праймери 

для лідируючого ланцюга, та клітинної ДНК-полімерази І, яка видаляє РНК-

вмісні праймери з фрагментів Оказакі. Надалі праймаза фагу Т4 синтезує 

праймери для фрагментів Оказакі. 

У результаті реплікації вірусної ДНК утворюється прегеномна фагова 

ДНК, яка представлена багатьма копіями геномної ДНК, з’єднаними «кінець-в-

кінець». Така структура ДНК фагу отримала назву «конкатемер». У випадку 

фагу Т4 нарізання конкатемеру, яке здійснюється за допомогою ендонуклеази, 

є  процесом неспецифічним і не визначається певними сайтами його ДНК. 

Схематично це виглядає наступним чином. Вільний кінець ДНК конкатемеру 

вводиться до зібраної порожньої головки бактеріофагу до її заповнення (даний 

процес є енерговитратним і потребує розщеплення АТФ). Надалі конкатемер 

вірусної ДНК відрізається і починається заповнення наступної порожньої 

головки фагу. 

Унікальність упаковки конкатемерної ДНК в капсид фагу Т4 полягає в 

тому, що внутрішній об’єм порожньої головки дозволяє ввести в неї більше 

одного геному вірусу. Через це «геном» кожної фагової частки містить, 

фактично, більше 100% довжини геномної ДНК вірусу і, відповідно, 

характеризується кінцевою надлишковістю (тобто, наявністю «надлишку» ДНК 
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на одному з кінців геному) та циклічними перестановками (пермутаціями), які 

відображені у лінійній генетичній карті фагу Т4 (Рис. 5.2). 

 

 
Рисунок 5.2. Схема нарізування конкатемеру фагу Т4 

 

Реплікація бактеріофагу фХ174 (одноланцюгова кільцева ДНК) 

Реалізацію генетичної інформації вірусів з одноланцюговою кільцевою 

ДНК розглянемо на прикладі фагу фХ174, який є типовим преставником 

родини Microviridae. 

Геном фагу (до речі, перший сиквенований повнорозмірний вірусний 

геном у світі) кодує 11 білків та характеризується однонаправленою 

транскрипцією. Завдяки наскрізному зчитуванню окремих ділянок даний геном 

може слугувати взірцевим прикладом економного використання вірусами 

генетичного матеріалу.  

Реплікація вірусу починається з конверсії батьківської 1-ланцюгової ДНК 

у 2-ланцюгову проміжну реплікативну форму (RF) за участю клітинних білків. 

З цієї матриці клітинною ДНК-залежною РНК-полімеразою транскрибується 

мРНК для синтезу вірусного білку А. Білок А ковалентно зв’язується з RF та 
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веде до її реплікації. Численні новоутворені молекули RF є матрицями для 

синтезу молекул мРНК вірусу та подальшої реплікації RF шляхом кільця, що 

котиться. Це відбувається до накопичення достатньої кількості вірусних 

структурних білків Н, F, G та двох додаткових прокапсидних білків В та D, 

тобто до утворення прокапсидів. Прокапсиди зв’язуються з окремими 

молекулами RF і вірусний білок С перемикає синтез ДНК з дволанцюгової RF 

на геномну одноланцюгову ДНК (Рис. 5.5). 

Після синтезу одноланцюгової ДНК вірусу вона взаємодіє з пакувальним 

білком J і упаковується до прокапсидів, у той же час білок J витісняє з 

прокапсидів білок В. Дозрівання прокапсидів, заповнених геномною ДНК, 

відбувається після виходу білку D та лізісу клітини білком Е. 

 

Реплікація бактеріофагу М13 (одноланцюгова лінійна ДНК) 

Фаг М13 є типовим представником родини Inoviridae та прикладом  

вірусу, геном якого представлений у вигляді одноланцюгової лінійної ДНК. 

Транскрипція геному проходить в одному напрямку, при цьому задіяно 

декілька сильних промоторів та термінаторів. Два сильних термінатори 

транскрипції поділяють геном на 2 транскрипційні регіони: часто 

транскрибований регіон (гени ІІ → VIII) та рідко транскрибований регіон (гени 

ІІІ → ІV). Гени, що знаходяться безпосередньо перед термінатором, 

транскрибуються частіше (гени VIII та ІV). Ген ХІ є дистальною частиною гена 

І (застосовуються механізми економії генетичного матеріалу: альтернативний 

старт-кодон та наскрізне читання). Аналогічно, ген Х є дистальною частиною 

гена ІІ. Це забезпечує синтез білків рХІ та рХ лише у необхідній кількості. 

Слабкий термінатор у гені І негативно регулює його транскрипцію, 

перешкоджаючи синтезу великої кількості білка рІ, що було б летально для 

клітини. 

Одноланцюгова кільцева (+)ДНК відразу підлягає реплікації для утворення 

(-)ланцюга – матриці для подальшої транскрипції. 

У реплікації розрізняють 3 етапи (Рис. 5.8-5.10): 
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Етап 1: Синтез (-)ланцюга ДНК та утворення 2-х ланцюгової кільцевої 

проміжної реплікативної форми (RF) опосередковується лише клітинними 

білками. Надалі (-)ланцюг слугує матрицею для транскрипції мРНК та синтезу 

білків. З перших копій RF синтезується фаговий білок рІІ (ендонуклеаза), 

необхідний для другого етапу реплікації – накопичення RF-форм. 

Етап 2: Накопичення проміжних реплікативних (RF) форм. (+)ланцюг RF 

розривається у великому міжгенному регіоні, створюючи праймер для синтезу 

нового ланцюга шляхом кільця, що котиться; при цьому паралельно 

накопичуються фагові білки, зокрема білок pV. 

Етап 3: Синтез молекул одноланцюгової кільцевої (+)ДНК з RF-форм. 

Надалі відбувається накопичення білку pV, який по досягненні критичної 

концентрації зв’язує молекули одноланцюгової (+)ДНК і цим вилучає їх з 

циклу реплікації, що призводить до утворення геномних копій ДНК. Шпилька 

(PS) залишається вільною від білку pV і ініціює збірку часток. Також білок pV 

пригнічує синтез білку рІІ (тобто, подальший синтез RF). Комплекс білок 

pV/(+)ДНК спрямовується до клітинної мембрани, де накопичуються 

синтезовані капсидні білки та відбувається збірка часток. 

 

Реплікація бактеріофагу MS2 (дволанцюгова лінійна РНК) 

Реалізацію генетичного матеріалу у РНК-вмісних фагів розглянемо на 

прикладі ентеробактеріального фагу MS2 –типового представника родини 

Leviviridae, геном якого преставлений двохланцюговою РНК (Рис. 5.3). 

Білок дозрівання фагу MS2 опосередковує проникнення вірусу до клітини 

бактерії. Після вивільнення геному відразу починається транскрипція РНК. При 

цьому РНК приймає складну вторинну структуру, яка просторово регулює 

порядок транскрипції генів. Початково можлива експресія лише гену 

капсидного білку (СР), а інші гени недоступні для транскрипції. Експресія гену 

реплікази можлива лише після трансляції СР. 



 49 

 
 

 

Рисунок 5.3. Генетична карта ентеробактеріального фагу MS2: 

• ген А – білок-матураза (білок дозрівання) 

• ген капсидного білку 

• ген реплікази (РНК-залежної РНК-полімерази) 

• ген білку лізису – ген наскрізного читання, через це білок 

синтезується у малій кількості 

 

Трансляція реплікази зупиняється через 10-20 хв (регулюється білком СР), 

завдяки чому синтезується лише мінімально необхідна кількість ферменту (рис. 

5.4). 

 

Рисунок 5.4. Схема експресії генів ентеробактеріального фагу MS2 

 

Сайт гену СР 
доступний 

Сайт гену реплікази 
недоступний 

Сайт гену А 
недоступний 
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У подальшому, утворення реплікази тимчасово блокує синтез білку СР і 

перемикає РНК-геном з транскрипції до реплікації. Після накопичення 

достатньої кількості (-)РНК-матриць протягом 1-го раунду реплікації 

відбувається зворотнє перемикання до транскрипції генів. Надалі знову 

синтезується СР у великій кількості, необхідній для подальшої збірки віріонів, 

та синтезується незначна кількість білку лізису. Трансляція білку дозрівання 

можлива лише з новосинтезованих молекул геномної (+)РНК, коли тимчасово 

(до згортання РНК у складну тривимірну структуру) стає доступним сайт для 

приєдання рибосом до даного гену. Збірка фагових часток включає в себе 

спонтанну агрегацію (+)РНК з білком А (білком дозрівання), які надалі 

упаковуються шляхом специфічного впізнавання димерами капсидного білку. 

Віріони виходять з клітини шляхом лізису. Вихід вірусу може становити до 104 

часток на інфіковану клітину. 

Узагальнюючи наведені вище дані необхідно відмітити, що різноманітні 

етапи життєвого циклу вірусів є вкрай тісно пов’язані один з одним і 

взаємозалежні. Транскрипція вірусних генів асоціюється з реплікацією його 

геному, а остання – з упаковкою вірусної нуклеїнової кислоти до капсиду.  

Слід також звернути увагу на: 

1) існування різних, але однаково ефективних механізмів часового 

регулювання експресії вірусних генів, яка може опосередковуватися 

спеціальними білками вірусу (як у випадку фагу Т4), так і фактором 

фізичного обмеження сайтів для приєднання РНК-полімерази (у фагу 

MS2); 

2) універсальне, ефективне та конкурентоспроможне використання 

вірусами ферментативних систем клітини; 

3) екомне використання вірусами власного генетичного матеріалу, 

найбільш типове для вірусів з невеликим геномом (фаги фХ174, М13, 

MS2). 
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РОЗДІЛ 6 ПОМІРНІ ВІРУСИ МІКРООРГАНІЗМІВ. ЛІЗОГЕНІЯ ТА 

ТРАНСДУКЦІЯ 

 

Явище лізогенії 

Структурні гени фага лямбда, що кодують компоненти головки та 

хвостового відростка, можуть бути проігноровані при регуляції циклу 

розвитку. Важливими компонентами генетичного контролю фага лямбда, як 

типового помірного вірусу бактерій, є: 

1) PL – промотор, відповідальний за транскрипцію лівої частини геному 

фага (гени N та cIII); 

2) OL – лівий оператор, коротка некодуюча ділянка геному (50 бп), яка 

знаходиться між генами сІ та N поряд з промотором PL; 

3) PR – промотор, відповідальним за транскрипцію правої частини геному 

фага (гени cro, cII та гени структурних білків); 

4) OR – правий оператор, коротка некодуюча ділянка геному (50 бп), яка 

знаходиться між генами сІ та cro поряд з промотором PR; 

5) ген сІ (транскрипція відбувається з окремого промотора) – кодує білок-

репресор 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; 

6) гени сІІ та сІІІ – кодують білки-активатори сІІ та сІІІ, які зв’язуються з 

геномом і підвищують рівень транскрипції гена сІ; 

7) ген cro – кодує білок cro (66 АК), що зв’язує OR, блокуючи таким чином 

зв’язування білка-репресора сІ з даним сайтом; 

8) ген N – кодує білок-антитермінатор N, який стимулює інтенсивну 

транскрипцію з промоторів PL та PR; 

9) ген Q – кодує білок-антитермінатор Q, функціонально подібний до білка 

N, але призводить до підвищеної транскрипції лише з PR. 
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Апарат переключення генів складають: білки  сІ і сro, РНК-полімераза, 

відповідні  промоторні і операторні ділянки. Апарат переключення може 

знаходитись у двох станах: 

1) Стан лізогенії – експресується ген репресора сІ; ген, що кодує білок сro, 

не експресується; 

2) Літичний стан – має місце протилежна ситуація. 

Транскрипція генів сІ і сro відбувається у протилежних напрямках. 

Стартові точки їх транскрипції знаходяться на відстані у 80 п.о.; у цій області 

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 з 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 слугують 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 і активує власну транскрипцію – експресію гена сІ з 

промотора 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 у перешкоджанні транскрипції гена сІ та відповідно синтезу 

білка-репресора (Рис. 6.1). 
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Рисунок 6.1. Частина генетичної карти фага λ, де показані гени, важливі 

для регуляції циклу розвитку вірусу 

 

Індукція – перемикання регуляторного апарату 

Головним білком фага лямбда, який необхідний для підтримання лізогенії, 

є білок-репресор сІ. Як було вказано вище, за певних умов даний 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. У результаті 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 з 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 області правого 

оператора OR, який має три ділянки: ОR1, ОR2 та ОR3, кожна з яких може 

зв’язуватися з (репресуватися) білком сІ. Важливим аспектом є різна афінність 

ділянок ОR1, ОR2 та ОR3 до білка сІ. Зокрема, ОR1 характеризується 
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найбільшою спорідненістю до білка-репресора сІ і перша зв’язується з ним. У 

результаті 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, яка 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 даного 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 в клітини знижується через дію 

протеаз, у результаті чого звільняються ділянки ОR2 та ОR3, тобто знову стає 

можливою експресія гена сІ з 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 в 

клітині бактерій є ДНК – молекула, з якою, зокрема, зв’язується білок-репресор 

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. У результаті 

звільняються раніше блоковані білком сІ оператори OR та OL. Інтенсивність 

синтезу та вміст білка сІ у клітині знижуються, після чого РНК-полімераза 

може зв’язатися з 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 у тому, що на 
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противагу білка-репресора сІ, білок cro перш за все 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 й накопичення димерних форм білка cro 

призводить до ініціації літичного шляху розвитку фага лямбда. 

Виникає логічне питання: яким чином фаг приймає рішення щодо вибору 

шляху розвитку і як регулює роботу своїх генів при їх реалізації? 

З’ясувалося, що на даний «вибір» впливає стан навколишкього середовища 

(тобто середовища існування бактерій – хазяїв фагів). 

При потраплянні в 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, у результаті чого відбувається експресія генів N та cro, 

відповідно, після чого транскрипція припиняється. 

Рання стадія – експресія генів рекомбінації та реплікації: 

Білок N виступає в ролі позитивного регулятора транскрипції та індукує 

експресію гена сІІІ та генів рекомбінації зліва від себе, а також експресію генів, 

які знаходяться 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 з 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 даному етапі лізогенний та 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. 
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Пізня стадія літичної інфекції: 

Білок Q активує експресію пізніх генів - генів лізісу, структурних білків 

головки та хвостового відростка. Білок Q працює подібно до білка-

антитермінатора N і пригнічує термінацію транскрипції невеликої РНК, яка 

починається з промотора PR
1, що розміщений правіше від гена Q. Транскрипція 

цієї мРНК опосередковується бактеріальною РНК-полімеразою. У випадку 

успішного пригнічення білком Q термінації транскрипції синтез даної мРНК 

іде по кільцевій ДНК фага, включаючи також гени структурних білків головки 

та хвоста вірусу. 

Тим часом білок сro зв’язується перш за все з ділянкою ОR3, блокуючи 

таким чином синтез білка-репресора сІ. Надалі білок cro зв’язується з лівим та 

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 

часток. 

 

Пізня стадія лізогенії: 

Продукт гена сІІ індукує експресію генів сІ та int. Білок сІІ виступає як 

активатор транскрипції генів – він сприяє зв’язуванню РНК-полімерази та 

ініціації транскрипції з двох промоторів PRE і P1, які без цього білка неактивні. 

Однак варто згадати, що, як було сказано вище, саме білок-репресор сІ є 

позитивним регулятором експресії власного гена, гена сІ. Виникає питання: 

яким чином здійснюється первинний синтез білка-репресору сІ за його 

відсутності (до появи перших функціонально активних копій білка)? Річ у тому, 

що транскрипція гена сІ може відбуватися з одного з двох альтернативних 

промоторів, один з 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-
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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 з 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 з промотора 

PRE,  надалі зв’язується з лівим та 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 їх 

транскрипції – білка Q, який у свою чергу не синтезується через відсутність 

експресії гена N (Рис. 6.2). 

 

Прийняття рішення 

Рішення щодо шляху розвитку вірусної інфекцїї «приймається» на рівні 

білків сІІ та сІІІ. У випадку високої активності білка сІІ відбувається 

лізогенізація бактерії фагом, а при низькій 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) – навпаки. Відповідно, фаг лямбда частіше лізогенізує 

«голодні» 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. 
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Рисунок 6.2. Експресія генів фага лямбда при різних шляхах розвитку 

інфекції 

 

У клітинах, де білок сІІ швидко руйнується (тобто, в 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 з промотора PL. 



 59 

Якщо ж активність білка сІІ висока (відповідно, низька активність 

клітинних протеаз), то відбувається інтенсивна транскрипція генів сІ та int з 

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 

В інтеграції беруть участь білки Іnt та сІІ. 

В ексцизії – білки Іnt і Xis; також має місце регуляція активності мРНК. 

Сайти «приєднання» фага (інтеграції фагової геномної ДНК) – це ділянки 

бактеріальної хромосоми, які відповідають за сайт-специфічну рекомбінацію 

фагового та бактеріального геномів. Первинний сайт приєднання на хромосомі 

E.coli, сайт attB, складається з 3 ділянок, які називаються BOB', а сайт 

приєднання у геномній ДНК фага лямбда, attP, має 3 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), яка 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 хазяіна) є білком E.coli, який зв’язується з ДНК та викликає її 

вигинання. 

При видаленні нормального сайту attB з бактеріальної хромосоми інтеграза 

може зв’язуватися з вторинними подібними сайтами на хромосомі (хоча й з 

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 у сайті attB. 
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Інтеграза зв’язується з лівим та правим кінцями корового сайту та вирізає 

ДНК всередині цього сайту, ініціюючи таким чином рекомбінацію (Рис. 6.3). 

 

Встановлення лізогенії 

Для індукції лізогенії з фагового геному повинно синтезуватися багато 

копій білка Іnt і як можна менше продукту гена Xis. 

Білок сІІ індукує транскрипцію гена int з промотора РІ (який знаходиться в 

межах гена хis), але не експресію гена хis. Синтез даної мРНК термінується в 

кінці гена іnt, внаслідок чого утворюється багато копій білка Іnt. Транскрипція 

генів int та xis також може відбуватися з промотора PL, проте саме білок сІІ 

відіграє ключову роль у забезпеченні надлишкового синтезу білка Іnt. 

 

 

Рисунок 6.3. Схема інтеграції фага λ до хромосоми E. coli 
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Літичний шлях розвитку 

У випадку літичного шляху розвитку синтезується білок Xis, але не білок 

Іnt. Фагова ДНК не вбудовується у геном бактерії. 

При цьому білок сІІ неактивний, однак працює білок N, за дії якого синтез 

мРНК, що починається з промотора PL, проходить через ген N і продовжується 

далі, включаючи гени int та хis. Білок N трансформує РНК-полімеразу в таку 

форму, що вона «пропускає» сигнал термінації транскрипції гена int і 

продовжує транскрипцію, експресуючи область sib (яка утворює шпильку). 

Така мРНК з областю 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 з даної мРНК встигає синтезуватися більше, ніж білка Іnt. Такий спосіб 

регулювання трансляції називається ретрорегуляцією. 

 

Індукція профага 

Для успішного вирізання геному вірусу з бактеріальної хромосоми при 

індукції лізогена (профага) необхідні обидва білки, Xis та Іnt. Оскільки мова 

йде про літичний шлях розвитку, то білок сІІ не може забезпечити синтез білка 

Іnt. 

У результаті транскрипції з промотора PL синтезується мРНК, що кодує 

інформацію про будову білків Xis та Іnt, але в ній відсутня область sib, оскільки 

при інтеграції вона знаходиться на іншому кінці інтегрованого геному вірусу. 

Таким чином, з даної мРНК транслюються обидва білки: і Іnt, і Xis. 

 

Інші помірні фаги 

Фаг Р2. Геном фага інтегрує до геному бактерії (як і геном фага λ), але не 

характеризується гомологією з бактеріальною ДНК (на відміну від фага λ). 

Гени літичного шляху розвитку вірусу також блокуються відповідним білком-

репресором, який, однак, не інактивується під впливом УФ. 
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Ген int фага Р2 розташований поруч з сайтом інтеграції в бактеріальну 

ДНК і проявляє більшу активніть після ураження клітини, аніж при 

лізогенному стані. Причина цього полягає у тому, що  як ген int, так і його 

промотор розташовані по різні боки від сайту інтеграції, і при інтеграції 

профага до бактеріальної хромосоми вони фізично розмежовані один від 

одного в опероні, внаслідок чого транскрипція гена int припиняється. Через 

такий механізм регулювання експресії гена int фаг Р2 не здатний до утворення 

стабільних лізогенів, якщо два або більше геноми фага інтегровані поруч в 

одну хромосому, оскільки це може призвести до активації експресії гена int. 

 

Фаг Р22. Помірний фаг, типовим хазяєм якого є Salmonella typhimurium. 

Нарізання конкатемеру у даного вірусу відбувається по сайтах pac. Геном фага 

характеризується наявністю кінцевих повторів, оскільки в головку фага 

входить більше ДНК, ніж міститься у геномі фага (аналогічно до фага Т4). 

Білок-антирепресор фага може інактивувати білки-репресори інших помірних 

фагів, наприклад фага λ. Саме тому фаг Р22 може індукувати розвиток іншого 

ендогенного вірусу (профага). 

 

Фаг Р1. Даний вірус характеризується циклічними перестановками та 

кінцевою надлишковістю геному. Не здатний до інтеграції в бактеріальну 

хромосому та існує незалежно у вигляді плазміди. 

Цикл розвитку фага має характерні особливості. Зокрема, для інших 

помірних фагів відомі дві можливі ситуації: за однієї вони автономно 

реплікуються (літичний цикл розвитку), за іншої гени вірусу практично 

повністю «виключені» і не експресуються – відбувається транскрипція лише 

гена білка-репресора. На противагу такій «класичній» картині подій, у випадку 

фага Р1 має місце або його інтенсивна реплікація (продуктивна інфекція, 

властива для типового літичного шляху розвитку бактеріофагів), або ж 

обмежена реплікація, коли геном вірусу перебуває у стані плазміди. 
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Фаг Mu. Даний вірус репродукується шляхом транспозиції. Продукти 

вірусних генів А та В утворюють фермент транспозазу, при цьому білок А 

потрібний для всіх подій транспозиції, а білок В - лише для реплікаційної 

транспозиції. 

Експресія генів транспозази репресується продуктом гена С. Транспозиція 

потребує наявності двох кінців геному фага Mu, які називаються attL та attR. 

При упаковці ДНК фага Mu у головку фагової частки упаковується також 

50-150 п.о. клітинної ДНК з лівого кінця, а також клітинна ДНК з правого кінця 

(різної довжини). Для фага Mu «дикого» типу кількість хазяйської ДНК з 

правого краю становить близько 2000 п.о. При цьому слід візначити, що 

упаковка ДНК фага Mu є процесом неспецифічним і відбувається до 

наповнення головки вірусної частки. Відповідно, довжина клітинної ДНК з 

правого краю, яка буде упакована у головку, може збільшуватись у випадку 

делеції частини геному фага Mu з лівого боку (тобто, при утворенні мутантних 

форм вірусу) (Рис. 6.4). 

 
Рисунок 6.4. Схема інтеграції геному фага Mu до клітинної ДНК 
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Кожна копія геному фага Mu упаковується з різних сайтів клітинної 

хромосоми. Таким чином, хазяйська ДНК на кінцях вірусного геному, 

упакованого у головку кожної окремої фагової частки, є унікальною. 

У даного вірусу можливі такі послідовні події життєвого циклу: 

а) при інфікуванні фагом Mu чутливого хазяїна лінійна ДНК фага Mu 

(ДНК, яка не містить послідовностей ДНК бактерій, набутих від попереднього 

хазяїні) потрапляє до клітиний й інтегрує в геном реціпієнта шляхом 

нереплікаційного механізму. 

б) лізогени фага Mu «дикого» типу є досить стабільними і нездатні до 

індукції УФ-світлом або іншими засобами пошкодження ДНК, однак похідні 

мутантні форми фага Mu з температурочутливим репресором (Mu c(Ts)) 

можуть бути індуковані при підвищенні температури до 42°С. 

 в) при інактивації репресора експресуються білки А та В і геном фага Mu 

транспозується за допомогою реплікаційного механізму (реплікаційна 

транспозиція) у 50-100 нових сайтів на бактеріальній хромосомі. Тим часом 

утворюються продукти пізніх генів фага – білки головки, хвостового відростка 

та білки лізісу. Фагова ДНК упаковується до наповнення головки, починаючи з 

розрізу дволанцюгової ДНК хазяїна приблизно за 100 п.о. ліворуч від кінця 

геному фага Mu. Довжина геному фага Mu становить 37000 п.о., а в головку 

упаковується приблизно 39000 п.о., з яких, відповідно, приблизно 2000 п.о. 

походять від клітинної ДНК і включаються в головку праворуч від геному фага. 

Після збірки вірусних часток клітина лізується, звільняючи 50-100 часток 

фага. Похідні форми фага Mu можуть бути використані для конструювання 

злитих структур оперонів та генів, а також для клонування in vivo. 

 

Лізогенна конверсія 

Помірні фаги можуть обирати один із двох життєвих циклів у клітині-

хазяїні. Літичний шлях розвитку вірусу призводить до лізису хазяя та 

вивільнення нового покоління фага. На противагу цьому, лізогенний шлях 
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розвитку вірусу характеризується інтеграцією ДНК фага у геном клітини або ж 

його стабільною реплікацією у вигляді плазміди (позахромосомного елементу). 

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-хазяіна. Цей 

процес називається лізогенною конверсією (перебудовою властивостей 

клітини під впливом лізогенного фага). 

Деякі лізогенні фаги мають гени, продукти яких підсилюють вірулентність 

бактерії-хазяіна. До таких генів відносять, наприклад, гени, що кодують 

різноманітні вірусоспецифічні білки, які мають токсичний вплив на 

багатоклітинний організм (середовище існування бактерії – хазяїна фага). Такі 

гени після інтеграції геному вірусу в бактеріальну хромосому можуть 

призвести до продукції даною бактерією (раніше не- або слабопатогенною) 

токсинів, здатних викликати значні розлади та захворювання. Іншими словами, 

завдяки лізогенному бактеріофага бактерія набуває нових фенотипових ознак, 

які часто підвищують її конкурентоздатність у певних умовах існування. 

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 їх геному нової 

генетичної інформації помірним фагом та її фенотипового прояву. 

Одним із прикладів лізогенної конверсії є зміна морфології бактеріальних 

колоній бактерії Bacillus megaterium: їх S-форма (гладенькі колонії) змінюється 

на R-форму (шорохуваті колонії), а з 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 опосередковуться геномом фага, 

однак не виключено, що конвертуючий фаг може також «захоплювати» окремі 

елементи геному бактеріальної клітини. Деякі приклади фагової конверсії 

бактерій наведені в Табл. 6.1. 
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Таблиця 6.1. Приклади фагової конверсії 

Бактерія  Бактеріофаг Властивість, набута через інфікування 

фагом 

Bacillus cereus WX здатність до синтезу фосфоліпази 

B. pumillus PMB-1 здатність до спороутворення 

B.thuringiensis TP-13 здатність до утворення спор та 

кристаликів 

Clostridium 

botulinum 

C, D здатність до утворення токсину 

B. subtilis P-105, SP-02 стан «компетентності» 

Staphylococcus 

aureus 

T12 здатність до утворення еритрогенного 

токсину 

St. aureus помірні фаги 

A, B, F 

підвищення ефективності синтезу α-

гемолізину 

St. aureus F, GRE підвищення ефективності синтезу 

пеніцелази та стафілокінази 

St. aureus LS-1, LS-2 здатність до синтезу ліпази, зміна 

чутливості до інфікування фагами, 

втрата здатності до синтезу β-гемолізину 

та набуття здатності до синтезу 

ентеротоксину А 

Corynebacterium 

diphtheriae 
Pβ Токсичність 

E. coli Qβ1 здатність до синтезу ентеротоксину 

Pseudomonas 

auroginosa 

D3 зміна антигенної структури  білків 

клітинної стінки 

Salmonella 

thiphymurium 

P22 зміна структури О-бічних ланцюгів у 

результаті приєднання глюкози 

Shigella dysenteria DDP модифікація О-антигена 
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Стійкість лізогенних бактерій до фагів 

Лізогенні бактерії є імунними до ураження гомологічним фагом (фагом, 

спорідненим із тим, який викликав стан лізогенії). Така стійкість обумовлена 

профагом, вбудованим 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 в результаті певних спадкових змін клітини при 

лізогенії помірним фагом. 

 

Трансдукція 

Бактерії можуть набувати нового генетичного матеріалу декількома 

способами, зокрема за допомогою: 

1. Трансформації, за якої до клітин потрапляють молекули ДНК із 

зовнішнього середовища через пори клітинної стінки (у випадку 

біотехнологічного використання – з поживного середовища 

культивування); 

2. Кон’югації, у процесі якої ДНК безпосередньо передається з однієї 

клітини до іншої при «статевому» шляху розмноження бактерій; 

3. Трансдукції, опосередкованої бактеріофагами. При цьому нова генетична 

інформація привноситься до клітини бактеріофагом. 

 

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. 

Явище трансдукції було відкрито у 1951 р. Ледербергом та Циндером при 

дослідженні фага Р22 у Salmonella typhimurium (так звана неспецифічна 

трансдукція). У 1956 р. Морзе у співавторстві була відкрита специфічна 

трансдукція на прикладі фага λ при переносі ним гена gal. 
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Таким чином, відомі два типи трансдукції, що опосередковуються 

бактеріофагами – загальна (або неспецифічна) та специфічна. 

 

Загальна (неспецифічна) трансдукція 

Явище неспецифічної трансдукції було відкрито у результаті 

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 частки 

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) при неспецифічній трансдукції становить 10-5. 

Гени, що тісно зчеплені один з одним у бактеріальній хромосомі, 

котрансдукуються з високою частотою, а віддалено розташовані гени 

трансдукуються незалежно. Частота котрансдукції визначається за формулою 

Wu: 

 

d = L – (L x 3√C) C = 1 – [ d/L]3   

 

де: C – частота котрансдукції 

     L – розмір фагової ДНК (т.п.о.) 

     d – відстань між ділянками, що трансдукуються (т.п.о.) 

 

Фаги можуть включати ділянку хазяйської ДНК замість ділянки свого 

геному в частину новоутворених головок. У результаті утворюються фаги-

трансдуктанти, здатні до переносу ДНК від однієї клітини-хазяя (донора) до 

іншої (реципієнта). Таке перенесення генетичної інформації фагами є 

ефективним для бактерій E. coli, Salmonella typhimurium, B. subtilis та ін. 

(Рис. 6.5). 
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Рисунок 6.5. Схема загальної трансдукції 

 

Причини та механізм неправильної упаковки клітинної ДНК до 

головки фага 

Геноми найбільш типових фагів, які здатні до загальної трансдукції (таких 

як Р22, який інфікує Salmonella typhimurium, та Р1, що інфікує E. coli), 

упаковуються до наповнення головки, об’єм якої дозволяє вмістити більше 

генетичного матеріалу, ніж міститься у геномній ДНК вірусу. Таким чином, у 

головку входить трохи більше однієї копії фагової ДНК. Фаги впізнають власну 

ДНК за допомогою спеціальних послідовностей – рас-сайтів (сайтів упаковки), 

але іноді фаг робить помилку й упаковує хазяйську ДНК, ймовірно через 

наявність гомологічного сайту (сайтів) в бактеріальній хромосомі. Окремої 

уваги заслуговує той факт, що інсерційні послідовності клітинної ДНК можуть 

викликати транспозицію її ділянок у фаговий конкатемер. Таким чином, навіть 

за умов нормальної (безпомилкової) упаковки геному фага в утворену головку 

до неї також може упаковуватися ДНК бактерії. 
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Частота, з якою відбувається неправильне пакування ДНК 

Для фагів Р22 та Р1, «диким» типам яких притаманна частота утворення 

трансдуктантів 10-3, можна отримати мутантні форми зі значно підвищеною 

частотою утворення трансдукуючих часток. Наприклад, для фага Р22 описаний 

мутант Р22НТ, який повністю втратив здатність упізнавати власні рас-сайти і, 

відповідно, упаковка його ДНК відбувається випадковим чином. Оскільки 

приблизне співвідношення вірусної та бактеріальної ДНК в інфікованій таким 

фагом клітині становить 50:50, то при реплікації мутантного фага Р22НТ 

утворюється лізат, 50% вірусних часток якого теоретично містять клітинну 

ДНК замість вірусної. 

Можна було б припустити, що наявність «псевдо» рас-сайтів у 

бактеріальній ДНК повинно було б призвести до того, що не всі ділянки 

клітинної ДНК будуть трансдукуватися з однаковою ефективністю. Це 

справедливо для фага Р22, але не у випадку фага Р22НТ. 

 

Способи підтримання стабільності трансдукованої ДНК у клітині-

реципієнті 

Для цього після введення фагом до клітини трансдукована ділянка ДНК 

повинна асоціюватися з репліконом ДНК клітини-реципієнта.  Оскільки 

реплікон є лінійною молекулою, то даний процес потребує два етапи 

гомологічної рекомбінації, внаслідок яких частина хромосоми клітини-

реципієнта буде замінена привнесеною фагом ДНК з клітини-донора. Таким 

чином, на відміну від специфічної трансдукції, загальна трансдукція потребує 

наявності в клітині-реципієнті функціональної Rec-системи та ДНК, певна 

частина якої буде гомологічною фрагменту геному клітини-донора, який 

привнесений фагом. У випадку загальної трансдукції ймовірність успішної 

рекомбінації хазяйського геному з трансдукованим фрагментом ДНК становить 

10%. Клітина-реципієнт, чий генотип та фенотип набули змін внаслідок 

трансдукції називається трансдуктантом. 
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Частота утворення трансдукуючих фагових часток 

Фаги Р1 та Р22 містять 1-2% ДНК клітини-донора та упаковують її з 

частотою 10-3; таким чином, з погляду статистики одна частка з 105 вірусних 

часток (10-2 х 10-3 = 10-5) містить певну ділянку хазяйської ДНК. Оскільки 

ймовірність успішної рекомбінації гена клітини-донора, введеного фагом до 

клітини-реципієнта, з її геномом становить 10%, то частота утворення 

трансдуктантів для певної ділянки геному складає 10-6 (1 фагова частка з 106 

віріонів, або кожна мільйонна вірусна частка). 

У випадку мутантного фага Р22НТ, коли 50% фагових часток містять ДНК 

бактерії, частота утворення трансдуктантів підвищуєтсья до 10-3. 

У B. subtilis відомий фаг, який містить 10% геному бактерії, але частота 

неправильного пакування є низькою, через що  загальний «вихід» 

трансдуктантів становить лише 10-7. Головна особливість загальної трансдукції 

полягає не в її частоті, а в простоті її реалізації та, відповідно, поширеності 

даного феномену. 

 

Абортивна трансдукція 

У типовому випадку загальної трансдукції вірусна частка привносить до 

клітини-хазяїна ДНК клітини-донора, яка може рекомбінувати з 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 такому випадку така ДНК набуває 

плазмідоподібного стану – стає позахромосомним елементом, нездатним до 

рекомбінації, через що залишається в цитоплазмі у вигляді так званого 

абортивного трансдуктанту (Рис. 6.6). 
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 Рисунок 6.6. Схематичне порівняння загальної та абортивної трансдукції 

 

Абортивні трансдуктанти формують малі колонії, які не виростають до 

повного розміру. 

Типовим прикладом є ситуація з бактеріями Salmonella, які дефектні через 

нездатність до власного синтезу проліну (Pro-). При їх інфікуванні та успішній 

трансдукції фагом Р22, який вирощувався на прототрофному штамі Salmonella 

(здатному до власного синтезу проліну, Pro+), та подальшій селекції на 

мінімальному середовищі без проліну з’являються колонії як великого, так і 

маленького розміру. 

З’ясувалося, що великі колонії Salmonella при пересіві на мінімальне 

середовище (яке не містить проліну) здатні репродукуватися (тобто здатні до 

власного синтезу проліну – Pro+). Такі бактерії набули здатності до росту на 

мінімальному середовищі внаслідок успішної трансдукції фагом Р22, який 

привніс відповідну ділянку ДНК клітини-донора та «виправив» ауксотрофність 

клітини-реципієнта по проліну. Ці події обумовлені рекомбінацією ДНК 

клітини-реципієнта (Pro-) та ДНК клітини-донора (Pro+), трансдукованої фагом, 
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вони закріплюються спадково та передаються нащадкам таких бактеріальних 

клітин при їх репродукції. 

 Маленькі колонії є абортивними трансдуктантами, в яких привнесена 

фагом ДНК клітини-донора знаходиться у цитоплазмі у вигляді 

позахромосомного елементу, але при цьому може експресуватися та 

транслюватися, комплементуючи таким чином дефектність хазяйської 

хромосоми. Іншими словами, абортивні трансдуктанти мають змінений 

фенотип, однак ця властивість не передається спадково.  Абортивні 

трансдукуючі частки не мають точки початку реплікації, а тому їх реплікація 

неможлива і вони можуть передаватися при поділі клітини лише одному з її 

нащадків. Інша клітина не містить донорського генетичного матеріалу і лише 

отримує продукти трансляції, через що її колонії характеризуються невеликим 

розміром. 

 

Специфічна трансдукція 

Для забезпечення специфічної трансдукції фаговий геном повинен мати 

ряд властивостей: 

1) геном повинен бути здатним до реплікації (тобто вірусна ДНК повинна 

зберегти область початку реплікації ori та гени, які необхідні для здійснення 

реплікації); 

2) геном має набути ковалентно зв’язаний сегмент невірусної ДНК (ДНК 

клітини-донора), який буде трансдукуватися до геному клітини-реципієнта; 

3) гени, що кодують структурні фагові білки, повинні бути функціонально 

активними, або ж їх роль повинен виконувати коінфікуючий фаг чи клітина-

хазяін. 

Фаги, здатні до специфічної трансдукції, є похідними помірних фагів, у 

яких певна частина власного геному замінена на іншу генетичну інформацію, 

набуту від бактеріальної хромосоми. 

При специфічній трансдукції можуть трансдукуватися тільки ті гени 

бактеріальної ДНК, які тісно зчеплені з сайтом інтеграції фагового геному 
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(тобто, знаходяться обабіч нього). Оскільки різні фаги вбудовуються в різні 

ділянки бактеріального геному, то й трансдукуються ними різні гени. 

Фактично, специфічна трансдукція є результатом неправильної, помилкової 

ексцизії («вирізання») профага з ДНК бактерії, при якій 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. Даний здатен трансдукувати сусідні з сайтом його 

інтеграції гени E. coli, які відповідають за метаболізм галактози (ген gal)  або 

контролюють синтез  біотину (ген bio) (рис.6.7). 

Як було сказано вище, при набутті частини бактеріальної ДНК фаг λ 

втрачає частину власного геному (рис.6.7) аналогічного розміру, через що стає 

дефектним. Зокрема, трансдукція гена gal від бактерії-донора здійснюється 

дефектними фагами – λdgal, які можуть утворювати структурно повноцінне 

потомство лише у присутності фага-помічника (недефектного, «нормального» 

фага λ; аналогічна ситуація спостерігається у випадку неповноцінних 

трансдукуючих фагів λbio). 

Механізм включення профага λ в бактеріальну хромосому пояснює спосіб 

утворення λdgal та його генетичну структуру. 

Подібним до фага λ чином фаг ф80 здатен до трансдукції генів, які 

кодують клітинні ферменти для біосинтезу триптофану. Сайт інтеграції фага 

ф80 знаходиться між оперонами орр і trp хромосоми E. coli. Неправильне 

вирізання профага, інтегрованого в даному сайті, може призвести до утворення 

специфічних трансдукуючих фагів, які будуть містити ген орр або trp 

(необхідний для синтезу триптофану).  
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Рисунок 6.7. Схема специфічної трансдукції генів gal та bio фагом λ 

 

Спосіб утворення фагів, здатних до специфічної трансдукції 

Фаги, здатні до специфічної трансдукції, утворюються шляхом 

некоректного виходу профага, який при цьому стає мутантним, хоча може мати 

всі функції, необхідні до розвитку. Якщо ж утворюється фаг, який не здатний 

до реплікації без фага-помічника, то він називається дефектним фагом. 

Проблема дефектності фага при практичному використанні специфічної 

трансдукції у біотехнології або наукових дослідженнях вирішується 

додаванням у культуру нормального фага «дикого» типу, який називається 

фагом-помічником і розмножується разом з дефектним, компенсуючи функції, 

яких тому бракує. 
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Інтеграція генів клітини-донора до геному клітини-реципієнта фагом, 

який здійснює специфічну трансдукцію 

Фаги, здатні до специфічної трансдукції, мають два можливих шляхи 

введення генів клітини-донора до геному реципієнта: 

1. Найбільш ефективним способом є нормальна інтеграція геному фага в 

геном бактерії. При цьому суцільна ДНК фага, який здійснює специфічну 

трансдукцію, інтегрує у фагоспецифічному сайті до ДНК клітини, 

можливо у поєднанні з хелпером (допоміжною ділянкою ДНК). Таким 

чином утворюється меродиплоїд за тією ділянкою геному, яку фаг 

привносить до клітини. Меродиплоїдом називають штам бактерії, який 

має частково дуплікований геном. 

2. Рекомбінація між фрагментом ДНК клітини-донора, яку привносить фаг, 

та хромосомою клітини-реципієнта. Якщо у випадку загальної 

(неспецифічної) трансдукції інтеграція відповідної ділянки відбувається 

тільки шляхом гомологічної рекомбінації, то при специфічній трансдукції 

необхідною додатковою умовою є інтеграція геному фага до клітинної 

хромосоми. 

Утворення специфічних трансдукуючих фагів λ 

Оскільки геном фага λ упаковується до наповнення головки, то 

специфічний трансдукуючий фаг, який несе ділянку бактеріальної хромосоми, 

не має фагової ДНК відповідного розміру (Рис. 6.7). 

Фаг, який несе бактеріальний ген gal, що знаходиться ліворуч від профага, 

не має правої частини геному профага, в якій містяться гени лізісу (відповідно, 

лізісу даної клітини не відбудеться за відсутності фага-помічника) і, відповідно, 

якщо трансдукуючий фаг λ несе бактеріальний ген bio (знаходиться праворуч 

від профага), то в утвореного «фага» не буде генів, необхідних для 

встановлення лізогенії. Таким чином, специфічний трансдукуючий фаг λ, який 

несе ген gal (λdgal) здатний до встановлення лізогенії, але є дефектним за 

лізісом клітини-хазяїна. Такому фага необхідний вірус-помічник для 

наступного лізісу клітини (тобто λ «дикого» типу) та виходу трансдукуючого 
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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 в клітини-реципієнті. 

Утворення LFT- та HFT-лізатів фага λ 

Інтеграція та вирізання фага λ з бактеріальної хромосоми відбувається 

шляхом сайт-специфічної рекомбінації. Інтеграція каталізується продуктом 

вірусного гена int, а вирізання профага потребує продуктів вірусних генів int та 

xis. 

Специфічні трансдукуючі фаги утворюються шляхом неправильного 

вирізання лізогенного профага. У випадку фагів, здатних до специфічної 

трансдукції, розрізняють лізати (продукти лізису клітин фагами) з високою 

частотою трансдукції (HFT – high-frequency transduction) та з низькою частотою 

трансдукції (до 10-6) (LFT – low-frequency transduction). 

У випадку коінфекції бактеріальної клітини LFT-фагом разом з 

аналогічним фагом «дикого» типу може утворитися клітина-дилізоген 

(подвійний лізоген). При індукції такої дилізогенної бактеріальної культури у її 

лізаті утворюється до 50% специфічного трансдукуючого фага та 50% 

нормального фага «дикого» типу. Через це такий  лізат бактеріальної культури 

називається HFT-лізатом (лізатом з високою частотою трансдукції) (Рис. 6.8). 

Криптичні профаги 

Після утворення трансдукуючих фагів λdgal у бактеріальній хромосомі 

область gal замінена на фрагменти геному профага. Такі профаги нездатні до 

індукції лізогенії і, відповідно, такі «приховані» (псевдолізогенні) штами 

бактерій не є імунними до суперінфікування (точніше, наступного інфікування) 

фагом λ,  оскільки вони містять у своєму геномі профаг з відсутнім геном сІ, 

що кодує білок-репресор. Існування таких штамів бактерій, що несуть 

«прихований» (криптичний) профаг λ, довів Калеф у 1964 р. 

Безпосередня біологічна роль криптичних профагів не відома, однак 

безперечною є їх важливість у розумінні еволюції бактерій-хазяїв та їх 

пристосованості/несприйнятливості та ін. до бактеріофагів. 



 78 

 
Рисунок 6.8. Схема формування HFT-лізатів фага λ 

 

Переваги кожного типу трансдукції 

Загальна трансдукція 

1. Порівняно простий у біологічному розумінні, а тому широко 

розповсюджений феномен горизонтального переносу генетичної 

інформації. 

2. Висока частота успішної трансдукції при правильному практичному 

використанні фага у біотехнологічному виробництві (10-3 для фага 

Р22НТ, 10-6 для фагів Р22 або Р1). 
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3. Характеризується переносом невеликої частини бактеріальної 

хромосоми, що призводить до зміни лише частини геному бактерії без 

впливу на його інші ділянки. 

4. Можливість точного картування трансдукованої ділянки завдяки високій 

частоті її переносу та малому розміру. 

 

Специфічна трансдукція 

1. Дуже висока ефективність у випадку переносу невеликої ділянки ДНК. 

2. Генетична «гомогенність» популяції трансдукуючих фагових часток 

завдяки специфічним сайтам інтеграції (та ексцизії) профага, тобто кожна 

фагова частка містить аналогічну (або прогнозовану) ділянку 

бактеріальної ДНК. 

3. Широке практичне використання при селекції делецій певних 

бактеріальних генів, які трансдукуються фагом. 

4. Використання меродиплоїдів при аналізі генетичної комплементації. 

 

Використання 

Загальна трансдукція може бути використана для отримання інформації 

про зв’язки між генами, оскільки можна вирахувати частоту котрансдукції. 

Специфічна трансдукція може бути використана для спрямованого 

переносу генів між штамами бактерій. 
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РОЗДІЛ 7 ФАГИ ЯК ВЕКТОРИ В ГЕННІЙ ІНЖЕНЕРІЇ 

 

Характеристика векторів. Відмінність векторів на основі фагів від 

плазмідних векторів. Відміність векторних конструкцій на основі фага λ та фага 

М13. Приклади застосування фагових векторів у генній інженерії. 

Характеристика космід та фазмід. 

Молекулярне клонування базується на вбудовуванні потрібного фрагменту 

ДНК (вставки) в іншу молекулу ДНК (вектор), яка здатна реплікуватися у 

відповідній клітині-господарі. Отже, вектором називають молекулу 

нуклеїнової кислоти, яка здатна самостійно реплікуватися в певному типі 

клітин і може бути використана для переносу в таку клітину окремої 

чужерідної ділянки ДНК, вбудованої у головний ланцюг без пошкодження 

функціональності його життєвоважливих генів чи регуляторних ділянок, з 

метою модифікації гено- чи фенотипу цієї клітини. 

Серед біотехнологічних методів молекулярного клонування як 

прокаріотичні вектори найчастіше використовують фаги та плазміди. 

Плазміди являють собою позахромосомні генетичні елементи, часто здатні 

до самостійної реплікації та поширення шляхом кон’югації. Плазміди 

поділяються на декілька класів згідно з їх стратегією реплікації. В одному з 

класів, типовим представником якого є F-плазміда, реплікація і сегрегація 

регулюються узгоджено з реплікацією бактеріального геному, і в кожній 

клітині міститься одна або дві копії плазміди. Такий тип реплікації називають 

реплікацією із суворим контролем. Другий тип реплікації плазмід вільний від 

такого контролю і в клітині існує багато копій плазмід (до 50-100). Це 

реплікація з послабленим контролем. 

Ідеальний плазмідний вектор для молекулярного клонування повинен: 

• містити мінімальну кількість ДНК;  

• його реплікація повинна регулюватися по типу послабленого контролю, щоб 

забезпечити високий вихід ДНК;  
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• він повинен мати щонайменше два селективні маркери і лише один сайт 

пізнавання для однієї рестриктази. Цей сайт дозволяє здійснити розріз 

кільцевої молекули ДНК з наступним лігуванням і вставкою. Зручно, коли 

цей сайт рестрикції є одним із селективних маркерів. Вставка не повинна 

перевищувати послідовність, яка є істотною для збереження самої 

плазміди. 

 

Коли використовуються фагові вектори, то життєздатним продуктом, що 

містить сконструйовану рекомбінантну ДНК, є популяція фагових часток. На 

відміну від плазмід, фаговий геном можна клонувати безпосередньо, 

отримавши негативну колонію у вигляді бляшки. Фагова ДНК із вставкою 

може бути трансфікована чутливій культурі клітин за аналогією з 

плазмідними векторами, а може бути інфікована, коли рекомбінантна ДНК 

упаковується в реконструйовані вірусні частки і відбувається звичайний хід 

інфікування клітини. У будь-якому випадку в клітині, яка інфікована однією 

молекулою рекомбінантної ДНК, утворюються вірусні нащадки, які 

інфікуватимуть сусідні клітини, що, зрештою, призведе до утворення бляшок 

через лізис культури. Для ідентифікації рекомбінантного фага потрібні 

спеціальні селективні умови або скринінг бляшок на вміст певної послідовності 

ДНК.  

Вибір типу вектора (фагового чи плазмідного) залежить від цілей 

експеримента, розміру вставки та відносного вмісту потрібного фрагменту в їх 

суміші. Загалом, фагові вектори більш ефективні при клонуванні великих 

вставок, і скринінг простіший, ніж у випадку плазміди. Найпоширенішими 

векторами для E.coli є два фаги - λ та М13. 

Найчастіше використовуються фагові вектори на основі помірного фага λ. 

Під час свого життєвого циклу λ-геном може знаходитися в чотирьох різних 

формах. Всередині фагової частинки ДНК знаходиться в лінійній формі. 

Лінійна ДНК має одноланцюгові кінці довжиною 12 нуклеотидів, які здатні до 

з’єднання між собою. При потраплянні в клітини E. coli геном фага λ 
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замикається в кільце та зшивається за допомогою ДНК-лігази. Місця з’єднання 

липких кінців отримали назву cos-сайтів. Кільцева форма обов’язкова для 

здійснення реплікації вірусної ДНК. Нарешті, під час реплікації ДНК фага λ по 

типу “кільця, що котиться” утворюються довгі конкатемери, які складаються з 

багатьох копій геному λ, що розрізаються в cos-сайтах при утворенні зрілої 

фагової ДНК. 

Відома повна послідовність 48.5 т.п.н., з яких складається геном фага. 

Молекула ДНК фага містить ділянку початку реплікації (ori), а також гени 

структурних вірусних білків (головки та хвостового відростка) та ферментів, 

які беруть участь у реплікації ДНК, лізисі інфікованих клітин, встановленні 

лізогенії. Приблизно 1/3 цього геному, яка представлена неперервним 

внутрішнім сегментом розміром 18 т.п.н., є необов'язковою для успішної 

літичної інфекції клітин. Цей сегмент містить гени, необхідні для встановлення 

лізогенії. Інша невелика ділянка поблизу точки 43 т.п.н. також є 

необов'язковою. Однак для успішної упаковки ДНК в головки фага λ її загальна 

довжина повинна бути не менше 38 т.п.н. і не більше 52 т.п.н., тому важливо, 

щоб у всіх векторів, сконструйованих на основі фага λ, уся центральна 

необов’язкова ділянка була замінена потрібним сегментом відповідної 

довжини. Зазвичай усі або більшість генів лізогенії видаляються, тому 

інфікування завжди супроводжується лізисом клітин господаря. 

λ-фаг є одним із найтиповіших векторів. Усі гени, які необхідні для 

літичної інфекції, залишаються інтактними, і молекула ДНК має досить 

великий розмір, щоб вкладатися в частинки бактеріофага. При розрізанні 

геному фага з допомогою рестриктази EcoRI утворюються три фрагменти ДНК, 

один з яких відповідає лівому плечу геному, другий - правому, а третій – 

необов’язковій центральній частині. Ці три фрагменти можна розділити за 

розмірами. Щоб отримати рекомбінантну молекулу, два очищених плечових 

фрагменти  змішують з фрагментами-вставками, відпалюють, а потім лігують. 

ДНК, що вбудовується, повинна мати EcoRI-липкі кінці  та розміри від 5 до 17 

т.п.н., щоб утворилася молекула, здатна до упаковки. Продуктом об’єднання є 
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конкатемер- попередник для упаковки вірусної ДНК у зрілі фагові частки. ДНК 

фага λ дикого типу або рекомбінантна ДНК упаковується in vitrо, якщо змішати 

при певних умовах конкатемерну ДНК і попередньо сформовані пусті головки, 

хвостові відростки і терміназу. Терміназа специфічно зв’язується з ДНК 

поблизу cos-сайтів. 

Як і плазмідні вектори, потрібні рекомбінантні фаги відбираються з 

великого різноманіття побічних продуктів. Перший етап відбору заснований на 

отриманні негативних колоній на газоні чутливих клітин, оскільки не всі 

можливі продукти лігування здатні до інфікування. Наприклад, у випадку фага, 

деякі побічні продукти об’єднання включають конкатемери, що містять тільки 

два плеча геному фага λ, без будь-якої вставки між ними. Оскільки відстань 

між cos-сайтами в цих молекулах менше ніж 38 т.п.н., вони не можуть 

упаковуватися у фагові частинки. Щоб відрізнити рекомбінантний фаг від 

нерекомбінантного, до деяких λ-векторів включають сегмент ДНК, що містить 

промотор, оператор і ген β-галактозидази. Якщо векторна ДНК відповідним 

чином відновлена і містить ген β-галактозидази, то на чашках з агаром, що 

містить Хgal, з’являються голубі бляшки; якщо ж рекомбінантна векторна ДНК 

не містить β-галактозидазного гена, то на тому самому середовищі 

утворюються безкольорові бляшки. Таким чином, фаг, що містить вставку, 

утворює на індикаторних чашках бляшки іншого кольору. 

Великою перевагою використання λ-векторних молекул ДНК для 

молекулярного клонування є відносно висока ефективність переносу 

рекомбінантних геномів у клітині E.coli. 

Фаг М13 належить до групи нитчастих фагів E.coli. Його геном 

представлений одноланцюговою молекулою ДНК. Фаг М13 здатен інфікувати 

клітини E.coli лише в тому випадку, коли вони несуть F-пілі. Вони необхідні 

для прикріплення фага до клітини. У клітині проміжною реплікативною 

формою даного фага є дволанцюгова ДНК, яка синтезується в клітині у великій 

кількості (до 300 молекул на клітину) і яку можна легко виділити з інфікованих 

клітин. Цю форму ДНК фага зручно використовувати як вектор. Слід сказати, 
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що інфіковані клітини не гинуть, хоча їх ріст і уповільнюється, на газоні 

утворюються мутні бляшки. 

Як вектори на основі фага М13 використовують проміжні дволанцюгові 

реплікативні форми. Одноланцюгові форми не використовують у зв’язку з тим, 

що вони не підлягають дії рестриктаз. Некодуючий сегмент цього фага, куди і 

роблять вставки, має розміри 507 нуклеотидів. Для зручності відбору 

рекомбінантів, фаговий геном дикого типу можна модифікувати, вбудувавши в 

цю некодуючу ділянку частину оперону β-галактозидази, який синтезує лише її 

N-кінець. Деякі штами E.coli (71-18), навпаки, здатні синтезувати лише С-

кінець цього ферменту. Тому вбудовування функціонального вектора 

компенсує несамостійність клітини і синтезується повноцінний фермент β-

галактозидаза, яка на відповідному середовищі дасть колонії синього кольору. 

Системи із застосуванням фага М13 як вектора мають декілька цінних 

властивостей, звичайних як для плазмід (наприклад, збереження 

життєздатності клітин), так і для фагових векторних систем (рекомбінантна 

ДНК міститься всередині вірусних часток). Крім цього, вони здатні включати в 

себе дуже великі вставки, оскільки процес упаковки ДНК не залежить від 

розміру фагового геному, на відміну від фага λ. 

Відомі також фаги-транспозони бактерій Pseudomonas aeruginosa. Вони 

зустрічаються у природі частіше ніж коліфаги, хоча системи з цими фагами 

менш вивчені. 

Оскільки і плазмідні і фагові вектори мають свої переваги, важливі для 

молекулярного клонування, то були сконструйовані молекули ДНК, які 

поєднували в собі властивості обох вказаних векторів. 

Косміди – один з гібридних векторів, який реплікується за плазмідним 

типом реплікації і здатен in vitro упаковуватися у вірусні частки фага λ. Типова 

плазміда володіє здатністю до реплікації, містить унікальні ендонуклеазні 

сайти та селективні маркери плазмідної ДНК, яка поєднана з ДНК фага λ, що 

містить з’єднані липкі кінці – cos-сайт. Важливою рисою більшості космідних 
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векторів є їх здатність включати вставки ДНК розміром до 45 т.п.н. Клітини-

реципієнти отримують упаковані косміди в результаті інфікування 

“несправжніми” фаговими частками, до того ж цей процес є набагато 

ефективнішим за звичайну трансфекцію плазмідної ДНК. Після реплікації така 

ДНК зберігається в клітині у вигляді плазміди. 

По суті, косміди є плазмідними векторами, що “привласнили” cos-сайт 

фага λ для ефективної упаковки у вірусні частки в умовах in vitro. Справжніми 

гібридами між плазмідою та фагом є фазміди – лінійні дуплексні молекули 

ДНК, кінці яких являють собою сегменти ДНК фага λ, які містять усі необхідні 

гени для літичної інфекції, а середня частина – лінеарізовану плазміду. Функції 

реплікації як фага, так і плазміди у фазмідах повністю збережені. Звичайно 

вектор містить декілька тандемних повторів плазмідного сегмента, які 

забезпечують необхідну для успішної упаковки ДНК протяжність геному. 

Подібно до рекомбінантів фага λ та космід, фазмідні ДНК упаковуються in vitro 

перед інфекцією. Потрапляючи в клітину E. сoli, фазміда реплікується як 

фагова ДНК, у результаті чого на газоні чутливих бактерій утворюються 

бляшки. Однак якщо вектор містить ген, який кодує репресор фага λ, то 

фазміда реплікується як плазміда, а не як фаг. Якщо ж крім цього репресор 

фага λ, який кодується, є мутантним і тому термочутливим репресором, то 

фазміда при низькій температурі реплікується як плазміда, а при високій – як 

фаг, що може бути дуже корисним при біотехнологічному застосуванні даного 

методу генної інженерії. 
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РОЗДІЛ 8 ЕВОЛЮЦІЯ БАКТЕРІОФАГІВ 

 

На сьогодні отримані повні нуклеотидні послідовності усіх сімнадцяти 

родин фагів. Також кількість сиквенсів найбільш досліджуваних фагів типу Т4 

або Т7 значно збільшилася. Серед опублікованих сиквенсів трапляються фаги 

некультивованих бактерій. Постійно зростаюча кількість інформації з одного 

боку підтверджує класичні ідеї стосовно еволюції фагів, з іншого боку 

з’являються нові гіпотези. Велика кількість фагів несе у своєму геномі один або 

декілька профагів. Вплив добору на фаги, які знаходяться у вигляді профага у 

бактеріальній хромосомі, та ті, що увійшли у літичний цикл, значно 

відрізняється. Таким чином, і еволюція літичних та лізогенних бактеріофагів 

може відбуватися різними механізмами. 

Основних гіпотез еволюції бактеріофагів наразі відомо дві- гіпотези 

горизонтальної та вертикальної еволюції бактеріофагів. Згідно з першою, вся 

дволанцюгова молекула ДНК хвостатих фагів є мозаїкою з ділянок величезного 

загального генетичного фонду. Горизонтальний дрейф генів повністю домінує 

над вертикальною еволюцією, повністю маскуючи її, та всі спроби побудувати 

єдине філогенетичне дерево будуть безглуздими. Ця ідея є покращеною 

версією модульної теорії еволюції, відповідно до якої деякі споріднені зв’язки 

фагів грампозитивних та грамнегативних можуть бути пояснені за допомогою 

горизонтального дрейфу генів, який відбувся в далекому минулому. Друга 

точка зору базується на тому, що незважаючи на значний горизонтальний 

дрейф, вертикальні лінії фагової еволюції відіграють ключову роль для 

багатьох фагових родин. Баланс між горизонтальною та вертикальною 

спадковістю проявляється у помірних та літичних фагів по-різному. Помірні 

фаги зазвичай мають багато можливостей для обміну генами між профагами та 

іншими інфікуючими фагами, а також господарськими генами під час переходу 

до різних хазяїв. 
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Основи модульної теорії еволюції бактеріофагів можуть бути представлені 

таким чином: 

1) Продукт еволюції не вірус, а родина взаємозамінних генетичних 

елементів (модулів), кожен з яких виконує особливу біологічну функцію. 

Кожен вид вірусів, який циркулює в природі, є сприятливою комбінацією 

модулів (одна для кожної вірусної функції). Комбінація модулів  відібрана, щоб 

працювати оптимально, індивідуально і заповнити особливу нішу. Обмін 

даного модуля на інший, який має таку ж біологічну функцію (наприклад, 

реплікація ДНК), відбувається шляхом рекомбінації серед різних вірусів, 

пов'язаних тільки за їх аналогічною модульною конструкцією. Віруси в одній 

популяції  можуть відрізнятися за певними характеристиками (включаючи 

морфологію), більш того віруси тієї ж самої родини, що містить фактично 

ідентичні модулі, можуть бути знайдені як паразити господарів, які тільки 

віддалено споріднені. 

2) Еволюція діє в першу чергу на рівні окремих функціональних блоків 

(модулів), а не на рівні інтактного вірусу. Вибір цих модулів - це 

пристосування фагів: а) ефективного виконання функції; б) збереження 

гомології флангів, яка забезпечує правильне розташування генів в геномі вірусу 

шляхом гомологічної рекомбінації і тим самим гарантує належне регулювання; 

в) функціональної сумісності з максимальною кількістю комбінацій інших 

функціональних одиниць. 

Розвиток модульної гіпотези еволюції бактеріофагів  базується на двох 

найкраще вивчених помірних бактеріофагах: бактеріофаг λ (чий нормальний 

господар - Escherichia coli) і бактеріофаг P22 (чий нормальний господар - 

Salmonella typhimurium). Ці фаги морфологічно абсолютно не схожі (Рис. 8.1). 

Однак глибокий генетичний аналіз кожного виявив, що їх генетичні ділянки 

були схожими, а порядок генів (які класифікуються за їх функціями) є 

однаковими. Ступінь схожості особливо вражає, коли досліджується 

розташування генетичних сайтів, з яких починається транскрипція та  

регуляція. Фактично, єдині суттєві відмінності між цими двома фагами в 



 88 

генетичній організації, стосуються другої (imml) імунологічної ділянки, яку має 

P22, і не має λ . 

                   
Рисунок 8.1. Схематичне зображення бактеріофага Р22 (ліворуч) та 

бактеріофага лямбда (праворуч) 

 

 
Рисунок 8.2. Генетичні карти бактеріофага лямбда (ліворуч) та 

бактеріофага Р22 (праворуч) 

 

Відповідність між генетичними картами фагів P22 і λ, незважаючи на 

відмінності між цими фагами в морфології, господарях, у структурі ДНК і 

реплікації, морфогенезі, і регулюванні, стимулювали, зрештою, успішне 
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отримання гібридів між ними (Рис. 8.2).  Широкий аналіз таких гібридних фагів 

показав, що багато різних можливих гібридів утворилися за рахунок 

гомологічної рекомбінації, яка зробила можливим отримання життєздатних 

функціональних вірусів. 

Обидва фаги, P22 і λ, належать до родин бактеріофагів, у межах яких 

більшість рекомбінантів можуть призвести до життєздатних гібридів. Для 

багатьох життєздатних гібридів λ з іншими вірусуми λ-ї родини, визначеної 

морфології, структури ДНК (зокрема, липкими кінцями), даний процес був 

детально вивчений, що показано на картуванні гетеродуплексу ДНК. На основі 

цих досліджень Херші запропонував модульне конструювання всіх фагів λ-ї 

родини, де воно було головним елементом їхньої еволюції. Життєздатність 

багатьох різних гібридів P22 і λ отриманих  таким чином, дало змогу 

припустити,  що фактично дві родини були однією і що модулі з підродин були 

взаємозамінними (чиї функції подібні). 

Генетичний та гетеродуплексний аналізи P22 і λ підродин бактеріофагів, 

показали, що ці фаги є модульними у своїй будові. Подібні модулі існують у 

різних видах бактерій; модуль може бути обміняний на інший з подібною 

функцією від будь-якого фага в родині. 

Основні вимоги функціональних модулів дві: по-перше,  вони  ефективно 

виконують свою біологічну функцію, і по-друге, вони зберігають свою 

взаємозамінність, як з точки зору здатності модуля до розміщення  в інших 

геномах, так і з точки зору їх функціональної сумісності з безліччю різних 

комбінацій модулів, які виконують інші необхідні біологічні функції. 

Фактично теорія не містить ніяких обмежень щодо того, яким шляхом 

виконується біологічна функція. Річ у тім, що модульна ідея має кілька різних 

способів здійснення кожної функції, що будуть знайдені серед родин, які 

схрещуються.  Наприклад, є багато шляхів, за допомогою яких можна було б 

визначити, як клітинна стінка інфікованої бактерії буде зруйнована в період 

фагової реплікації. Зауважимо, що у λ фагів є два відомих шляхи: фаги 80 і P22 
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мають необхідний лізоцим (який руйнує глікозидні зв'язки), тоді як фаг λ має 

ендопептидазу. 

Відомо, що  модулі, зберігаючи свої ресурси обміну, повинні бути створені 

шляхом, який буде гарантувати, що вся збірка модулів (тобто вірусу) буде 

регулюватися належним чином незалежно від того, які саме модулі є для 

кожної біологічної функції. Кожному виду фага притаманна властивість 

саморегулюватися і обмінюватися модулями, за допомогою гомологічної 

рекомбінації. Регулювання λ бактеріофагів (у тому числі, P22) відбувається на 

рівні транскрипції, через каскад регуляторів, кожен з яких контролює 

транскрипцію на ділянках, що безпосередньо з’єднані між собою. Репресор 

фага регулює транскрипцію в обох напрямках. Репресор і його оператори 

мають модуль, який може бути замінений, оскільки всі його специфічні 

елементи пов'язані між собою. 

Транскрипція  включає в себе позитивний регулятор N (або його багато 

інших модульних аналогів, таких як ген 24 фага P22), який дає можливість 

переписувати послідовності  реплікації ДНК, рекомбінації, і останнього 

контрольного модуля. Коли  експресується останній контрольний модуль, він 

дозволяє всім іншим модулям транскрибуватися  як єдиний оперон. Таким 

чином, модуль обміну просто вимагає, щоб гомологія між (або на кінцях) 

функціональними сегментами була збережена. Оскільки рекомбінація надає 

специфічності для гомології, кожен модуль (якщо він має гомологію на своїх 

кінцях) автоматично розміщується в правильному положенні і має бути 

розшифрованим у правильній послідовності. 

Отже, належне регулювання забезпечується незалежно від того, які 

комбінації модулів мають місце, і, в такому разі легко пояснити той факт, що 

практично всі гібриди серед помірних бактеріофагів (навіть при використанні 

модулів, які існують як загадкові гени господаря або які приходять з віддалено 

пов'язаних господарів) життєздатні і нормально регулюються. 

Роль гомології також відповідає за той факт, що існує відносно багато 

випадків гомології між фагами в ділянках, функції яких не відомі. Збереження 
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цих гомологій є природним наслідком модулярної теорії: ці регіони дозволяють 

правильний обмін модулів, як функцію, і виходячи з цього, модуль, який 

втратив свою здатність бути розміщеним в правильній послідовності, уже не 

має важливої селективної переваги. 

Антирепресор має перевагу і краще ілюструє загальну перевагу модульної 

системи у швидкості і гнучкості реагування за нових умов. Очевидно, що 

наявність замін у модулів різної специфіки та/або механізмів, якщо вони 

виникли окремо для ефективного виконання функцій, буде перевагою навіть 

тоді, коли система антирепресор немає можливості для збільшення частоти 

обміну. Частота обміну модулями, які спостерігаються в лабораторії, є такою ж 

високою як і частота мутацій або вище. На таких частотах обмін модулями, 

здається, пропонує більшу швидкість і гнучкість, ніж еволюція лінійного 

походження (яка відбувається шляхом точкових мутацій). 

Таким чином, у модульної теорії вірусного розвитку є чітка 

експериментальна підтримка серед помірних бактеріофагів ентеробактерій. 
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РОЗДІЛ 9 ФАГИ МІКОПЛАЗМ, АРХЕЙ ТА МОЛОЧНО-КИСЛИХ 

БАКТЕРІЙ 

 

Віруси мікоплазм та архебактерій 

Віруси мікоплазм 

Припущення про існування вірусів мікоплазм, що були висловлені ще в 60-

х роках, були підтверджені виділенням віруса Acholeplasma laidlawii, що 

утворював негативні колонії на суцільному газоні цієї мікоплазми. Після цього 

були виділені та охарактеризовані інші віруси мікоплазм Acholeplasma, 

Mycoplasma, Spiroplasma. 

Класифікація вірусів мікоплазм побудована на морфологічних 

характеристиках. Розрізняють паличковидні віруси (MVL1, SPV1), сферичні 

віруси (MVL2, SPV, L-172), багато хвостатих вірусів, Acholeplasma laidlawii, які 

в свою чергу розрізняються за структурою головки, довжиною хвостового 

відростку, наявністю базальної пластинки і т.д. 

Віруси більшості мікоплазм схожі на бактеріофаги. Деякі віруси мікоплазм 

мають головку поліедричної форми діаметром 35-80 нм. з коротким (15-25 нм) 

або довгим (70-90 нм - MV-Вrl, SPV2) хвостовим відростком. Хвостовий 

відросток складається з чохла, що має здатність до скорочення та базальної 

пластинки. В основі хвостового відростку MVL3 є комірець та фібрили, тому ці 

віруси схожі на Т-парні бактеріофаги E.coli. Але на відміну від бактеріофагів, 

що контактують з бактеріальною стінкою, віруси мікоплазм зв'язуються 

безпосередньо з плазматичною мембраною. 

Адсорбція вірусів залежить від багатьох факторів, в тому числі від 

присутності дивалентних катіонів, рН, температури. Згідно з загальною думкою 

дослідників, більшість вірусів мікоплазм не мають строгої специфічності до 

певних видів мікоплазм. Наприклад, вірус MVL3, який було виділено з 

Acholeplasma laidlawii, здатний розмножуватись в клітинах А. oculi. 

Аналогічним чином віруси SPV1 та SPV3 можуть розмножуватись на разних 

видах Spiroplasma. У той час клітини Acholeplasma laidlawii не вдається 
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інфікувати  вірусами з роду Mycoplasma. Швидше за все неспецифічність 

вірусів мікоплазм обмежуються в межах роду. 

У середині деяких видів мікоплазм виявлені штамові відмінності по 

чутливості до того чи іншого вірусу. Крім того, в культурі мікоплазми, що 

інфікована вірусом, виявляються неінфіковані, але чутливі до цього вірусу 

клітини. Причин такої резистентності може бути декілька:  

1) певний фізіологічний стан клітин мікоплазм в несинхронізованій 

культурі; 

2) відсутності рецепторів адсорбції (адгезинів) віруса на мембрані клітини-

хазяїна; 

3) відмінності в ліпідних складах мембран віруса та хазяїна; 

4) конформаційні зміни білків, що приймають участь в процесах адсорбції. 

Геноми всіх мікоплазменних вірусів представленні різними формами 

молекул ДНК: кільцевою одноланцюговою (MVL1, SPV1, SPV4, L-172), 

кільцевою дволанцюговою (MVL2) або лінійною дволанцюговою (MVL3 та 

SPV3). Форма молекули ДНК вірусів визначає ступінь чутливості вірусів до 

УФ-випромінювання. 

Деякі віруси мікоплазм (MVL1 та SPV3), подібно до помірних 

бактеріофагів, можуть викликати появу лізогенної реакції. ДНК цих вірусів 

включається в генетичний аппарат мікоплазм і в такому вигляді довгий час 

можуть існувати в клітині. Клітини мікоплазм, ДНК яких містить такий вірус, 

аналогічний профагу, імунні до суперінфекції цим вірусом. Вихід вірусної ДНК 

з хромосоми хазяїна може бути індукований УФ-випроміненням чи обробкою 

клітин мікоплазм мітоміцином. 

Таким чином, серед вірусів мікоплазм, як і серед бактеріофагів, є і 

вірулентні, і помірні форми. 

Віруси деяких мікоплазм нагадують віруси тварин. Ці віруси мають 

сферичну форму та одношарову ліпідвмісну мембрану. Такі віруси, схожі на 

віруси тварин та людини, виявлені поки тільки у представників роду 

Acholeplasma. Це віруси MVL2 та L172 Acholeplasma laidlawii та MVM1 
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Acholeplasma modicim. Ці віруси не лізують клітини своїх мікоплазм, а по мірі 

дозрівання виходять в середовище по одному або невеликими групами, легко 

проникаючи через мембрану мікоплазми. При цьому віріони MLV2 набувають 

своєї ліпідвмісної оболонки за час особливої стадії дозрівання, коли вони 

знаходяться в мембрані мікоплазми, утворюючи характерні бруньки. 

На мембрані Acholeplasma laidlawii є ліпідоглікановий адгезин (свого роду 

рецептор) для адсорбції MVL2. На мутантні клітини Acholeplasma laidlawii, що 

не містять такого адгезину,  вірус не адсорбується. Адгезин MVL2 складається 

з довгих ланцюгів олігосахаридів, що зв'язані з дигліцеридом. До складу 

компонентів адгезину, можливо, входять і поліпептиди, оскільки обробка 

трипсином знижує здатність вірусів до адсорбції. 

Віріони MVL2 являють собою "конденсований нуклеопротеїд, який плаває 

в мембрані". Мембрана вірусів цієї групи складається з біпідного бішару з 

включеними в нього білками і не формує нічого подібного на капсидну 

структуру. Мембрана містить чотири головні білки (про які відомо, що вони 

кодуються вірусною ДНК)та 5-6 мінорних, ні один з яких не є глікопротеїном. 

Ліпіди вірусної мембрани, так же як і у вірусів тварин, мають походження з 

оболонки клітини-хазяїна - в даному випадку Acholeplasma laidlawii та 

Acholeplasma modicim. Для віруса MVL2 виявлена істинна лізогенія: В ДНК 

цього віруса і мікоплазми-хазяїна виявлені унікальні сайти інтеграції і 

показано, що в геном мікоплазми вбудовується тільки одна копія вірусноі ДНК. 

Віруси архей 

Відомі віруси, які здатні інфікувати представників всіх трьох головних 

фенотипових груп архей: екстримальних галофілів, екстремальних термофілів 

та метаногенів. 

Фаги архей  надзвичайно різноманітні по формі та генетичні 

варіабельності. Форма більшості вірусів мезофільних та термофільних архей з 

прісноводних та морських джерел характерна для бактеріофагів – гекагональна 

головка з відростком, інші мають ікосаедричну, нитковидну форму і тільки два 

види мають незвичайну форму веретена. У термофільних архей описано 9 
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морфотипів, що привело до введення нових родин вірусів з 2-х ланцюговими 

ДНК: 

Lipothrixviridae (TTV1-4, SIFV) – ниткоподібні віруси з оболонкою, що 

складається із вірус-специфічних білків та ліпідів клітини господаря і лінійної 

ДНК; 

Rudiviridae (SIRV1, SIRV2) – паличкоподібні віруси без оболонки; 

Fuselloviridae (SSV1, SSV2, SSV3) – віруси з оболонкою у формі веретина 

або лимона, що містять кільцеву 2-х ланцюгову ДНК; 

Guttaviridae (SNDV) – віруси з оболонкою у формі краплі. 

Нещодавно було виділено новий вірус His 1 виділений з гіперсолоних вод 

південно-східної Австралії, який уражує Haloarcula hispanica. При титруванні 

вірус індукує утворення маленьких прозорих бляшок з чіткими краями, 

внаслідок цього і високих титрів у рідких поживних середовищах вірус 

вважається літичним, уражує представників 5-ти родів. Було показано, що в 

інфікованих клітинах немає інтегрованої або плазмідної вірусної ДНК. 

Фаги молочно-кислих бактерій 

Різноманітні молочно-кислі бактерії, які належать до родів Lactococcus, 

Streptococcus та Lactobacillus, століттями використовувалися для зберігання та 

вироблення ферментованих продуктів рослинного і тваринного походження. 

Однією з найбільш критичних проблем при цьому є контамінація стартерів 

фагами, що викликають лізис бактерій, псування продукту та значні економічні 

втрати. 

Багато відомо щодо виділення та характеристик як вірулентних, так і 

помірних фагів Lactobacillus та Lactococcus, але лише деякі з них були вивчені 

детально (Табл. 9.1). Помірні та вірулентні сіфовірідні фаги Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus є тісноспорідненими в морфології, колі хазяїв, 

серології та в аналізі гібридизації ДНК, так же як і помірні та вірулентні фаги L. 

helveticus. Ці дані наводять на думку, що багато «вірулентних» фагів 

Lactobacillus, імовірно, скоріше еволюціонували від помірних фагів, ніж 

являють собою «професійні» літичні віруси. 
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           Таблиця 9.1 

Родини бактеріофагів, які інфікують молочно-кислі бактерії 

Родини Рід Фаг  Морфологія  

Myoviridae SPO1-подібні 
фаги 

Lactobacillus фаг 222a Ізометрична головка 
та довгий хвостовий 
відросток, який 
здатний до 
скорочення 

с2-подібні 
фаги 

Lactococcus фаг с2 Видовжена головка та 
довгий хвостовий 
відросток, який не 
здатний до 
скорочення 

Siphoviridae 

ΨМ1-подібні 
фаги 

Lactobacillus фаг PL-1 

  Lactobacillus фаг 223 

Ізометрична головка 
та довгий хвостовий 
відросток, який не 
здатний до 
скорочення 

Podoviridae Ф29-подібні 
фаги 

Streptococcus фаг Ср-5 
Streptococcus фаг Ср-7 
Streptococcus фаг Ср-9 
Lactococcus фаг KSY1 
Lactococcus фаг PO34 

Ізометрична головка 
та короткий 
хвостовий відросток, 
який здатний до 
скорочення 

L. delbrueckii subsp. bulgaricus та subsp. lactis широко використовуються як 

стартери при виготовленні йогуртів і сирів. Очевидне походження більшості 

літичних фагів від помірних може бути результатом селективного тиску в 

молочній промисловості. А2, сіфовірус, виділений із домашнього сиру, є на 

сьогоднішній день найбільш охарактеризованим фагом  Lactobacillus. casei та 

Lactobacillus paracasei. Він має ізометричну головку 60 нм та хвостовий 

відросток довжиною 280 нм, що закінчується базальною пластинкою з 

виступаючим шипом. Були визначені функції половини з 61-ї детектованої ORF 

у його ДНК розміром 43,411 пн. Вони залучені до реплікації та упаковки ДНК, 

морфогенезу, лізису клітини, вирішення лізис-лізогенія, та кодують інтегразу. 

Інтеграція А2 відбувається у висококонсервативній ділянці гена tRNALeu. 

Вірус J-1 є віддалено спорідненим із сіфовірусом PL-1, та був виділений у 

процесі аномальної ферментації молока. Даний фаг має 55 нм-головку та хвіст 

290 нм без фібрил. PL-1 має 63 нм-головку з 275 нм-хвостом із фібрилою 60 нм, 
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приєднаною до маленької базальної пластинки. Лаг-фаза росту даного фага = 

75 хв, період росту = 100 хв, 180-200 часток на клітину. Хоча PL-1 був 

виділений як літичний фаг для культури ATCC 27092, він може лізогенізувати 

штам ATCC 334 та забезпечує стійкість до суперінфекції гомологічними 

фагами, - 393 and φ4lk. PL-1, який потребує наявності кальцію та інгібується 

додаванням L-маннози, був використаний як модельна система у вивченні 

механізму інфікування сіфовірусів. 

LL-H був ізольований у Фінляндії при порушеннях ферментації сирів і є 

набільш охарактеризованим «вірулентним» сіфовірусом. LL-H має 50 нм-

ізометричну головку та хвостовий відросток 180 нм з маленькою базальною 

пластинкою та фібрилою. Іони кальцію необхідні для стабілізації фагових 

часток від інактивації у Трис-буфері, та для покращення адсорбції й 

ефективності проникнення ДНК. ДНК фага LL-H має розмір 34,659, циклічно 

пермутована та кінцево-надлишкова. Були локалізовані гени інтегрази, 

структурних білків, лізину та ранніх генів, послідовностей пакування ДНК. Був 

також детектований функціональний інтрон групи І у великій субодиниці гена 

термінази, terL. Фаг LL-H є на 50% гомологічним до фага mv4; має обмежену 

подібність ДНК до 3-х малих ділянок геному фага JCL1032 (фаг L. delbrueckii 

lactis з видовженою головкою та довгим хвостом). JCL1032 захищає свій геном 

шляхом підтримання декількох сайтів рестрикції для різних рестриктаз. 

Фаг 223 L. salivarius і фаг 0235 L. delbrueckii lactis також є сіфовірусуми з 

видовженими головками. Φadh, помірний сіфовірус Lactobacillus gasseri, був 

секвенований та широко використовувався у дослідженнях порівняльної 

геноміки; його літичні та лізогенні цикли реплікації були предметом 

детального вивчення, як і відповідні цикли фагів PLS-1 та φFSW. 

Фаги Sfi11 та Sfi21 визначають 2 окремі групи помірних сіфовірусів 

Streptococcus thermophilus. Фаг 6107 L. brevis та фаг 0241 L. helveticus належить 

до тих міовірусів, що порівняно рідко зустрічаються. 

Внаслідок значної економічної важливості фагів для молочної 

промисловості, фаги Streptococcus, Lactococcus та Lactobacillus стали одними з 
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найбільш досліджених груп фагів у розумінні їх порівняльної геноміки. Ці фаги 

мають тенденцію до більш тісного споріднення між собою, ніж лямбдоїдні 

фаги, ймовірно, через їх специфічну екологічну нішу. Була доведена 

вертикальна еволюція у кластерах структурних генів фагів, що інфікують 

молочно-кислі бактерї (МКБ), і навіть наявність горизонтального переносу 

генів не зашкодила цьому. 

Фаги та молочна промисловість. Неспороутворюючі грам-позитивні 

мікроорганізми, відомі як молочно-кислі бактерї (МКБ), використовуються у 

виробництві йогуртів та різних сирів. МКБ включають декілька родів і видів 

бактерій, у тому числі Lactococcus lactis, Lactobacillus sp., Leuconostoc sp., та 

Streptococcus thermophilus. Промислова ферментація молока зазвичай 

починається після інокуляції старанно відібраних культур, що містять суміш 

декількох штамів МКБ на рівні 107 клітин на 1 мл молока. Дані комерційні 

ферментативні процеси є чутливими до вірулентних фагів, типових для 

молочного середовища, і які можуть лізувати МКБ, призводячи до затримки 

виробництва молочної кислоти та навіть до повної зупинки ферментації. У 

типовому випадку ферментація молока уповільнюється внаслідок зменшення 

виробництва молочної кислоти, коли титр фага сягає критичного порогового 

значення у 104 бляшкоутворюючі одиниці на 1 мл (104 БУО/мл). Якщо ж титр 

перевищує 105-106 БУО, то ймовірним результатом буде зупинка ферментації. 

Молоко, інокульоване стартером, не буде коагулювати, і тому бажані 

властивості продукту будуть змінені або повністю втрачені. Лінія виробництва 

у такому випадку має бути добре деконтамінована для знищення фагів. Фаги 

МКБ можуть дуже швидко поширюватися у межах молокозаводу (латентний 

період близько 30 хв, а вихід на клітину = 100). Їх експоненційний ріст є навіть 

ще важливішим у будь-якому процесі, який потребує росту бактерій протягом 

декількох поколінь, як, наприклад, при виробництві сирів. За досвідом автора, 

фаги призводять до негативного впливу на кожному молокозаводі в середньому 

у 0.1-10% процесів ферментації. 

Оскільки вірулентні фаги розмножуються швидко, є необхідним постійний 
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моніторинг. Наявність фагів у пробах молока звичайно детектується типовими 

мікробіологічними методами, такими як аналіз бляшкоутворення. Навіть за 

умов присутності декількох штамів у стартовій культурі, аналіз 

бляшкоутворення має бути проведений з чистими культурами (по можливості). 

Наявність бляшок при різних розведеннях проби є доказом наявності фага. 

Однак потрібно пам’ятати, що бляшки, викликані деякими фагами, є 

малопомітними на бактеріальному газоні. У таких випадках для збільшення 

розміру бляшки можуть використовуватися збільшення/зменшення 

температури інкубації, варіації з множинністю інфекції, додавання кофакторів 

(іони кальцію, магнію) чи агента пом’якшення клітинних стінок (0.25% гліцин). 

Якщо неможливо використати аналіз бляшкоутворення, то можна 

застосовувати тести оцінки бактеріальної активності для моніторингу 

ферментації та утворення побічних продуктів – оцінка метаболічної активності 

культури. Типовим тестом є визначення «молочної активності». До 10 мл 

молока (2 пробірки по 10) додається аліквота (1 мл) стартової культури. Одна 

пробірка також інокулюється з фільтрованим зразком (45 мкм фільтр) 

культури, яка тестується на наявність фагів (2% кінцева концентрація). Після 

інкубації культури вимірюється рН молока у пробірках. Якщо рН молока з 

фільтратом принаймні на 0.2 одиниці вище за рН молока іншої пробірки (= 

знижене виробництво молочної кислоти), то можна стверджувати про 

контамінацію проби фагами. Для уникнення безпосереднього вимірювання рН, 

можна додавати у молоко індикатор рН bromocresol purple (100 µg/ml). У 

такому випадку при значенні рН менше 5.4, індикатор змінює колір з 

фіолетового на жовтий. Таким чином, відсутність зміни кольору протягом 

інкубації свідчить про присутність вірусу. За наявності великої кількості 

зразків для щоденного аналізу можна використовувати даний індикатор у 96-

лункових планшетах. Іншими методами детекції фагів у зразках є ІФА та ПЦР. 

Додаткові дані можуть бути отримані за допомогою електронної мікроскопії, 

визначення кола хазяїв, білкового профілю та побудування рестрикційних карт. 

Наступним етапом є визначення джерела контамінації. Джерело може бути 
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ендогенним (профаг) або екзогенним (контамінований субстрат або середовище 

виробництва) за природою. 

Ніхто не може гарантувати відсутність профага у будь-якому 

промисловому процесі, оскільки профаги можуть бути індуковані лише 

якимись певними умовами виробництва. Серійне пасирування помірного фага 

може призвести до його заміни вірулентним мутантом. Для елімінації штамів, 

що містять індуцибельні профаги,  програми з відбору бактеріальних штамів 

повинні включати в себе скринінг на лізогенію. Геномні дослідження показали, 

що присутність профагів є типовою для багатьох видів бактерій. Хоча в теорії 

наявність профага може бути вигідним для бактерій у розумінні їх захисту від 

інших тісноспоріднених фагів, або ж у їх вчасному лізисі (наприклад, протягом 

дозрівання сирів), вигода даної стійкості до суперінфекції є обмеженою через 

природну різноманітність популяцій фагів. 

У молочній промисловості найбільш типовими джерелами вірулентних 

фагів є субстрат та середовище виробництва. Дійсно, більшість процесів 

ферментації молока є чутливими до фагових інфекцій, оскільки сире молоко 

природно містить літичні фаги, хоча й у низьких титрах (101-104 PFU/ml). Є 2 

типових ситуації у промисловій ферментації молока для, відповідно, йогуртів і 

сирів. Молоко для йогуртів зазвичай зазнає термобробки при 90С, що вбиває 

всі фаги. Однак при використанні сирого чи пастерізованого молока при 

ферментації сирів, багато фагів залишаються життєздатними. Крім того, 

виробництво йогуртів є порівняно асептичним процесом, а ферментований 

продукт мінімально контактує із середовищем виробництва. На противагу 

цьому, в умовах сирного виробництва відбувається постійна щоденна 

аерозольна контамінація продукту при розділенні сироватки у відкритих чанах. 

Хоча наявність фагів не часто зустрічається при йогуртовому виробництві, вона 

є достатньою для визначення фагів як головних чинників порушення процесів 

ферментації. Це зазвичай виявляє себе у затримці ферментації або у зміні 

властивостей кінцевого продукту, або ж, у критичному випадку, у повній втраті 

комерційного продукту. На противагу цьому, потенційні проблеми, які можуть 
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виникнути при ферментації у виробництві сирів, є результатом майже 

постійного співіснування МКБ та їх фагів у молоці та стартових культурах. 

Різноманіття фагів у молоці, ймовірно, може бути пояснене тим, що молоко 

збирається з різних ферм. Крім того, рідка природа молока та побічних 

продуктів виробництва забезпечує відповідно гарну дисперсію фага у 

субстраті. У сирах, навпаки, фаги зазвичай локалізовані. Також постійне 

використання однакової стартової культури, фактично, веде до її постійної 

сприйнятливості до одного й того ж фага. За можливості необхідно 

використовувати суміш 2-х чи 3-х добре охарактеризованих штамів бактерій 

для запобігання інфікування фагами всієї стартової культури. Для цього часто 

використовується ротація штамів. Початком цієї процедури є визначення кола 

хазяїв фагів у колекції потенційних стартових бактерій. Це дозволить створити 

схему ротацій штамів для виробництва. Така стратегія дозволить утримувати 

фаги у таких титрах, які суттєво не впливатимуть на ферментаційний процес. 

Однак ротація часто обмежується доступністю інших штамів, здатних 

виконувати аналогічну операцію на відповідному рівні. Крім того, з 

еволюційної точки зору, застосування ротацій може поступово сприяти появі 

гетерологічних популяцій фагів з підвищеним потенціалом до рекомбінації. 

Тому найкращим виходом є комбінація ротації штамів для вироблення певного 

продукту з ротацією виробництва різних продуктів у межах одного й того ж 

заводу. Скажімо, замінювати виробництво сиру чеддар (мезофільні бактерії) 

сиром моцарела (термофіли). 

Бактерії мають природні засоби захисту від фагів, які поділяються на 4 

групи за часом їх дії: 1) пригнічення адсорбції; 2) блокування введення ДНК; 3) 

рестрикційно-модифікаційні системи (РМС); 4) механізми абортивної інфекції 

(МАІ). Гени, що кодуть дані механізми, можуть бути плазмідної або 

хромосомної природи. Більшість плазмід здатні до передачі кон’югацією, що 

призводить до появи фагостійких штамів без втрати ними технологічно 

корисних властивостей. Природні антифагові системи часто є ефективними 

проти декількох груп фагів. 



 102 

РОЗДІЛ 10 ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВІРУСІВ МІКРООРГАНІЗМІВ 

 

Загальні поняття про фаготерапію. Існуючі препарати бактеріофагів, 

принципи їх виробництва 

Історично одним з перших напрямків практичного застосування фагів була 

ідентифікація бактерій шляхом так званого «фаготипування» - ідентифікації 

штамів мікроорганізмів за допомогою визначення спектру їх чутливості до 

певного набору фагів. Перевагою такої методики є висока специфічность 

більшості фагів до їх хазяїв і вона, як і раніше, широко використовується у 

світі. Високоспецифічна здатність фагів знищувати своїх бактерій-хазяїв може 

також мати негативний ефект на практиці, коли випадкове зараження 

бактеріальної культури фагом призводить до катастрофічних наслідків у роботі 

виробництв, де використовуються мікробні технології, таких як виробництво 

сиру і ферментативний синтез хімічних речовин, і спричинювати значні 

фінансові втрати. 

Відкриття бактеріофагів дозволило почати їх використання в медицині та 

ветеринарії в якості засобу для лікування, профілактики та діагностики 

інфекційних захворювань. Бактеріофаги успішно застосовувалися для 

лікування поранень ще в роки Другої Світової війни, але у зв'язку з відкриттям 

антибіотиків практично перестали використовуватися в хірургічній клініці 

[Ревенко, Меграбян, 1975]. Вперше в клініці інфекційних хвороб бактеріофаги 

в якості терапевтичних агентів були використані в 1930- і роки [Самсигіна, 

Боні, 1984]. 

Факторами, що знижують терапевтичну цінність антибіотиків, є їх 

токсичний вплив на організм хворого, розвиток алергічних реакцій, негативний 

вплив на нормальну мікрофлору, зниження чутливості бактерій до них і поява 

резистентних форм. Тому бактеріофаги представляють собою фактично єдиний 

суворо специфічний і природний фактор біологічної боротьби з бактеріальними 

захворюваннями [Гоголадзе та ін., 1971; Караванов, Рачкевич, 1971; Проскурів, 

1971]. Крім цього, експериментально підтверджено, що зазвичай патогенні 
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мікроорганізми, які виділяються від пацієнтів при гнійно-запальних і інших 

захворюваннях в клініці, істотно більш чутливі до фаготерапіі, ніж до дії 

антибіотиків [Меньшиков та ін., 1980 Самсигіна, Боні, 1984]. 

В окремих випадках фаготерапія вважається також більш дієвим засобом 

лікування та профілактики в порівнянні з вакцинацією. Причиною цього є 

незалежність застосування фагових препаратів від стану хворого і його 

імунного статусу [Кікнадзе, 1972]. 

Бактеріофаги, активні до патогенної мікрофлори, зазвичай отримують з 

виділень конкретного пацієнта (сеча, кал, гній тощо). Іншою альтернативою, 

яка далі набула широкого поширення, є виділення вірулентних ізолятів фагів зі 

стічних вод. Зокрема, Адельсон (1962) вперше продемонстрував можливість 

успішного цілеспрямованого виділення зі стічних вод лікарень літично 

активних фагів проти ентеропатогенних кишкових паличок, причому фаги 

часто володіли досить широким спектром дії [Адельсон, 1962а; Адельсон, 

1962а; Захарова, 1962]. Було також продемонстровано, що за наявності 

серотипів бактерій черевного тифу, резистентних до наявних бактеріофагів, зі 

стічної води можна досить швидко виділити віруси, активні до таких бактерій. 

Далі активні ізоляти вводилися в полівалетний препарат черевнотифозного 

бактеріофагу для розширення діапазону його дії на різні штами і серотипи 

Salmonella typhi [Мгалоблішвілі, 1971]. Кількість фагів, які вдається виділити з 

навколишнього середовища, може бути значною. Так, зі стічних вод м. Горький 

(Н. Новгород), було виділено і вивчено більше 70-ти ізолятів фагів P. 

aeruginosa (Кулаков Л., др, 1985). Виділення і дослідження більшого числа 

фагів дозволяє вивчити не тільки їх практично значимі властивості, а й 

екологію, особливості циркуляції в природі. 

В залежності від способу застосування розрізняють декілька типів 

препаратів бактеріофагів: раньові, поверхневого застосування (проти умовно-

патогенних мікроорганізмів, що викликають нагноєння і подібні патології: 

стафілококовий, піоценус, стрептококовий фагові препарати); кишкові 

(дизентерійний, черевнотифозний, сальмонельозний фагові препарати, колі-
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фаг, протейний фаг, колі-протейний та інтестіфаг). Препарати, призначені для 

підшкірного, внутрішньом’язевого, внутрішньопорожнинного або 

внутрішньовенного введення утворюють окрему групу, до якої відносять фаги 

для запобігання генералізації інфекцій, викликаних стафілококами, 

стрептококами, псевдомонадами. В останньому випадку широке поширення 

знайшов піофаг – комплексний препарат з 5 компонентів: стафілококовий, колі, 

протейний, стрептококовий та псевдомонадний бактеріофаги [Самсигіна, Боні, 

1984]. 

В свій час асортимент препаратів бактеріофагів серійного виробництва 

відрізнявся різноманітністю і налічував більше 20 найменувань. Бактеріофаги 

випускали у різних лікарських формах: у рідкому і сухому вигляді, у вигляді 

таблеток з кислотостійким покриттям з ацетилфталатцелюлози або пектину, а 

також у формі ректальних свічок [Перемітіна та ін., 1979]. У свій час 

промисловість СРСР випускала наступні найбільш значущі фагові препарати 

для лікування бактеріальних інфекцій людини [Кондратьєв, 1977]: 

1) Стафілококовий бактеріофаг (патогени – практично виключно 

Staphylococcus aureus, рідко – Staphylococcus epidermidis). Являє собою 

фільтрат лізованої культури стафілококів. Препарати стафілококового фагу 

існують у вигляді рідкого бактеріофагу, отриманого на білковому або 

безбілковому середовищі. Вони використовувалися, відповідно, для місцевого 

(або ентерального) застосування і для парентерального введення. Також 

виготовляли ректальні свічки з використанням сухого препарату фагу і 

наповнювача (поліетиленоксиду) для лікування професійних дисбактеріозів; та 

мазі для профілактики персоналу пологових будинків і т.п. [Анікіна та ін., 

1983; Сєвєров та ін., 1983; Дарбеева та ін., 1980]. Спосіб введення і форма 

препарату визначаються локалізацією вогнища захворювання. Можливе 

місцеве застосування у вигляді зрошень, змочених пов'язок. Підшкірно фаг 

вводять невеликими дозами в одне або декілька місць, зазвичай поблизу 

осередку ураження. Практикується також введення в порожнини (плевральну, 

сечового міхура), внутрішньом’язево і внутрішньовенно. 
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2) Стрептококовий бактеріофаг (патоген – Streptococcus pyogenes). 

Випускається зазвичай в рідкому вигляді, застосовується поверхнево. 

3) Піоціанеус бактеріофаг (патоген – Pseudomonas aeruginosa). Рідкий 

препарат для лікування гнійних захворювань, остеомієлітів, абсцесів та інших 

захворювань синьогнійної природи [Бекина, Сергєєва, 1983]. Способи 

застосування аналогічні до таких у стафілококового бактеріофагу. 

4) Колі-бактеріофаг (патоген – Escherichia coli). Препарат існує у рідкій 

формі, використовується для лікування інфекцій, викликаних або ускладнених 

кишковими паличками. Способи введення препарату: пероральний і 

ректальний. 

5) Протейний бактеріофаг (патогени – Proteus vulgaris, Proteus mirabilis). 

Препарат випускається в рідкій формі, використовується для лікування 

інфекцій, викликаних або ускладнених протеєм. Способи введення препарату 

аналогічні до таких у колі-фагу. 

6) Колі-протейний бактеріофаг. Комбінований препарат – фільтрат культур 

кишкових паличок, а також звичайного і мірабільного протея. 

7) Сальмонельозний бактеріофаг (патогени – Salmonella typhi, Salmonella 

typhimurium). Випускають в рідкому вигляді. Застосування пероральне і 

ректальне. 

8) Дизентерійний бактеріофаг (патогени – Shigella flexneri, Sh. sonnei, Sh. 

dysenteriae, Sh. newcastle). Препарат випускають в рідкій формі, а також у 

формі таблеток, вкритих кислотостійкою оболонкою з ацетілфталатцелюлози 

(АФЦ) або пектину [Орлова, Гарнова, 1975], та у формі свічок. Застосовують 

перорально і ректально. 

Також відомі, хоча й були менш поширені, черевнотифозний, холерний, 

мікобактеріальний, чумний фагові препарати і деякі інші [Швидкий, 1974; 

Черномордик, 1989]. Найбільш перспективними і затребуваними вважаються 

фагові препарати, призначені для лікування гнійно-хірургічних інфекцій 

раньових і опікових поверхонь – стафілококові, стрептококові, протейні і 

псевдомонадні фаги, - в першу чергу, внаслідок складності ефективного 
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контролю даних патологій іншими способами [Перемітіна та ін., 1979]. 

Вивчення етіології гнійно-запальних процесів у ортопедо-травматологічних 

[Краснощекова та ін., 1971; Краснощекова та ін, 1983] і опікових хворих 

[Панченков та ін, 1983] показало, що з виділень ран у 55-66% випадків висівали 

мікробні асоціації (на противагу окремим мікроорганізмам), 61-92% яких 

виявилися стійкими до широковживаних антибіотиків. При цьому найбільш 

часто висівався стафілокок, проте практично завжди у супроводі інших 

мікроорганізмів. Аналогічні дані були показані для багатьох випадків гострих 

кишкових інфекцій – часто істотну роль в патологічному процесі грав не тільки 

мікробний агент, що викликав інфекцію, але і супутня мікрофлора [Гоголадзе 

та ін, 1971]. Повсюдна комлексна бактеріальна природа різних патологій 

(присутність різних серотипів, штамів бактерії, а часто і різних видів патогенів) 

зумовлює необхідність створення полівалентних фагових препаратів (які 

містять суміш різних типів / рас фагів проти одного виду мікроорганізму), а 

іноді і комбінованих (або комплексних) препаратів (які містять фаги, активні 

проти різних видів мікробних агентів, що викликають захворювання 

комплексної природи – наприклад, проти гострих кишкових інфекцій або 

гнійно-запальних інфекцій) [Мейпаріані, 1971]. Прикладами полівалентних 

препаратів є наведені вище стафілококовий, стрептококовий фаги і т.п. На 

відміну від них, колі- протейний бактеріофаговий препарат є комплексним. 

Інший комплексний фаговий препарат, «Піофаг-80», є сумішшю 

стафілококового, стрептококового, колі-, синьогнійного та протейного 

бактеріофагів. «Піофаг-80» був доведений як літично активний по відношенню 

до 99,3% мікробних асоціацій, що виділяються з раньових поверхонь 

(Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, 

Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Streptococcus pyogenes) [Краснощекова та ін., 

1983; Соболєва та ін, 1983]. Також був створений комплексний препарат для 

терапії гострих кишкових інфекцій – інтестіфаг. До складу даного препарату 

станом на 1971 рік входили бактеріофаги, активній проти декількох видів 

шигел, сальмонел, протея, а також багатьох штамів і серотипів ешеріхії колі. 
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Слід зазначити, що склад інтестіфагу регулярно коригувався виробниками 

препарату в залежності від поширення збудників кишкових захворювань на 

конкретній території [Гоголадзе та ін, 1971]. 

Технологічний процес виготовлення препарату бактеріофага включає в 

себе наступні етапи: 

- Вирощування 

 - Фільтрація 

 - Консервація (стерилізація) 

- Осадження сульфатом амонію 

- Стабілізація 

- Висушування (для сухих препаратів, таблетованих форм, мазей і свічок - 

ліофілізація або сушка над хлористим кальцієм) 

- Таблетування і нанесення кислотостійкого покриття (для таблетованих 

препаратів) [Мейпаріані, 1971]. 

Кислотостійкі покриття можуть бути з ацетілфталатцеллюлози або 

пектину. Ацетілфталатцеллюлоза утворює суцільну оболонку навколо всієї 

таблетки і це не дозволяє її ділити для дозування (наприклад, дітям). на 

противагу цьому, пектин утворює індивідуальну оболонку навколо кожної 

вірусної частинки, що дозволяє використовувати таку форму препарату при 

терапії кишкових інфекцій у дітей малого віку [Орлова, Гарнова, 1975]. До 

якості препаратів бактеріофагів, які використовуються для профілактики і 

лікування захворювань, висуваються наступні вимоги: 

1) широкий спектр літичної активності препарату до існуючих биотипів 

патогену (досягається за рахунок полівалентності або комплексності); 

2) висока вірулентність окремих компонентів препарату (ізолятів вірусів) 

та їх висока концентрація; 

3) стабільність літичної активності препарату; 

4) стійкість препарату в шлунковому соці і його здатність легко 

розчинятися в соці кишечника (для препаратів, щодо яких практикують 

пероральне введення) [Кікнадзе, 1972]. 
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При приготуванні препаратів фагів головну увагу приділяють 

вірулентності ізолятів вірусів і спектру їх літичної активності. Як вже було 

сказано вище, фаги підбирали емпірично з єдиною метою знаходження літично 

активних ізолятів вірусів, фактично без урахування їх біологічних властивостей 

і особливостей взаємодії з клітиною хазяїна [Кікнадзе, 1974; Чанішвілі, 1983]. 

Виділені зі стічних вод раси бактеріофагів розмножувалися на обмеженому 

числі лабораторних штамів мікроорганізмів, не вивчались за типовим складом 

[Мейпаріані, 1971]. Накопичений фактичний матеріал вказує на необхідність 

контролю таких характеристик препаратів фага, як їх типовий склад, 

вірулентність, частота мутацій фагостійких (несприйнятливих) бактерій, зміна 

спектру активності фагів і інтерференція між неспорідненими фагами одного 

препарату [Чанішвілі, 1983]. 

Таким чином, основним «слабким місцем» фаготерапіі і препаратів, які 

застосовувалися в свій час, вважається необхідність стандартизації фагових 

препаратів, яка обумовлена мінливістю мікроорганізмів, комплексною 

етіологією багатьох патологій і, як наслідок, вимушеною полівалентністю 

та/або комплексністю більшості препаратів (з метою розширення їх літичного 

спектру за рахунок збільшення числа видів/ізолятів вірусів, введених в 

препарат) [Перемітіна та ін., 1979]. Іншими словами, вірусний склад окремих 

полівалентних препаратів був практично невідомий. Зокрема, це було показано 

для полівалентного стафілококового фагового препарату [Соболєва, 1972], 

препарату мікобактеріофага [Амінов, 1973], холерних фагів [Швидкий, 1974] та 

деяких інших. Дані препарати були показані як гетерогенні за своїм складом, а 

віруси, які входили до них, відрізнялися за біологічними і морфологічними 

властивостями. 

Максимальний ефект фаготерапіі досягається при дотриманні кількох 

умов: 

1) використання високовірулентного бактеріофагу у високій концентрації 

(зазвичай 107 або вище); 



 109 

2) рекомендована перевірка чутливості бактеріальної культури до наявного 

фагового препарату. У разі виділення від хворого мікрофлори, нечутливої до 

фагів комплексного препарату, проводиться виділення нового фагу (-ів), 

активність якого (-их) підвищується шляхом адаптації до виділених 

мікроорганізмів; 

3) фаготерапія розглядається як один з компонентів лікування, яке носить 

комплексний характер. У практиці фаготерапію часто поєднують з 

антибіотикотерапією і імунотерапією [Караванов, Рачкевич, 1971; Кондратьєв, 

1977; Комахідзе та ін, 1974; Покровський, 1979]. 

Таким чином, успіх терапії визначається своєчасністю лікування, 

чутливістю мікрофлори пацієнта до фагового препарату, який 

використовується, і оптимальною схемою лікування (дози, спосіб введення, 

комбінування з іншими видами терапії). 

 

Переваги та недоліки препаратів бактеріофагів в терапії 

бактеріальних захворювань 

Серед переваг фагових препаратів виділяють наступні: 

- висока специфічність (за рахунок біологічних властивостей окремих 

вірусів препаратів); 

- зазвичай широкий спектр дії (як результат полівалентності або 

комплексності препаратів); 

- репродукційна здатність; 

- нешкідливість; 

- відсутність побічної дії; 

- можливість комбінованого застосування з іншими формами терапії 

(антибіотиками, імунотерапією); 

- можливість застосування з профілактичними цілями [Проскурів, 1971; 

Комахідзе та ін, 1974; Чанішвілі, 1982]. 

Серед основних недоліків препаратів на основі бактеріофагів і фаготерапіі 

в цілому можна відзначити наступні: 
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- 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 відносно 

мікрофлори хворих та їх адаптації у відповідності з появою нових/змінених 

штамів мікроорганізмів; 

- можливість утворення специфічних антіфагових антитіл у людини і 

тварин при неодноразовому введенні препарату через власні антигенні 

властивості бактеріофагів; 

- ймовірність індивідуального неприйняття фагових препаратів (алергічні 

реакції); 

- короткочасне підвищення температури у пацієнтів до 38-39˚С, викликане 

всмоктуванням в кров продуктів розпаду мікроорганізмів (при фаготерапіі 

важких випадків генералізованих стафілококових інфекцій у випадку 

внутрішньовенного введення фагового препарату) [Горшкова, Погорєльська, 

1971; Мейпаріані, 1971; Біла, Аверіна, 1974; Леонтьєва і ін, 1974; Філічкін, 

1974; Перемітіна та ін., 1979; Чанішвілі, 1982; Самсигіна, Боні, 1984]. 
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РОЗДІЛ 11 РОЛЬ ВІРУСІВ МІКРООРГАНІЗМІВ У ПРИРОДІ ТА ЇХ 

ВИДІЛЕННЯ З ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Нині загальновизнано, що бактеріофаги дуже поширені в природі всюди, 

де живуть різні види бактерій і актиноміцетів, мікоплазм і синьо-зелених 

водоростей, можуть бути виявлені і специфічно уражаючі їх фаги. Тому, 

природно, що в місцях, де є сприятливі умови для розмноження мікробів, 

наприклад у кишечнику людини і тварини, їх виділеннях, у стічних водах, 

угноєннях грунтів, водах рік, озер, морів, часто зустрічаються 

найрізноманітніші фаги. Виділяють бактеріофаги також із залишків насіння, 

плодів, трапляються вони в молоці, заквасках та інших молочнокислих 

продуктах, можуть знаходитися на шкірі і слизових оболонках, тощо. 

Оскільки кожний бактеріофаг є специфічним паразитом лише певного 

виду бактерій і розмножується він тільки за рахунок клітин цього виду, то 

живуть фаги лише там, де знаходяться відповідні їм мікроби-хазяї. Ось чому 

бактеріофаги проти різних патогенних бактерій можна знайти у виділеннях 

хворих тварин і людей, зокрема фаги збудників черевного тифу, різних 

паратифів або сальмонельозів, дифтерії, холери виділяють із екскрементів 

людей і тварин; фаги проти гноєтворних коків - з гнійного виділення ран і 

запальних вогнищ; фаги дифтерійної палички - з носоглоткового слизу, 

туберкульозу – з мокротиння хворих, а різні фаги фітопатогенних бактерій із 

залишків уражених рослин, їх насіння, тощо. 

Зараз виділені і описані бактеріофаги проти найрізноманітніших видів 

справжніх бактерій, як патогенних, так і сапрофітних, що розвиваються в 

аеробних або анаеробних умовах, а також проти синьозелених водоростей, 

актиноміцетів, мікоплазм. 

Бактеріофаги можна виявити в бактеріальних культурах як у 

свіжовиділених з певного об’єкту, так і в давно розмножуваних на живильних 

середовищах. 
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Відомо, що особливо багато різних мікроорганізмів розвивається у 

травному тракті тварин та людини. Тому в кишечнику і екскриментах можуть 

бути виявлені найрізноманітніші фаги. Слід відмітити, що фаги патогенних 

мікробів можуть виявлятись не тільки від хворих чи видужуючих тварин, 

людей, рослин, але й від клінічно здорових чи безсимптомних рослин, які є 

носіями тих чи інших мікробів. 

Виділення бактеріофагів з будь-якого матеріалу грунтується на виявленні 

їх літичної дії по відношенню до відповідних мікробних культур. Останні 

звичайно називають тест-культурами, детекторними чи індикаторними. 

Літична дія шуканого фага залежить від кількості вмісту такого фага в 

досліджуваному матеріалі та його активності, а також від фагочутливості тест-

культури, складу застосованого живильного середовища, його концентрації та 

умов вирощування. 

Як правило, сприятливі умови для розвитку тест-культури (склад 

середовища, t° вирощування, наявність кисню тощо) є сприятливими і для 

виявлення літичних властивостей відповідного фага, а значить, і для його 

виділення. 

Деякі фаги проявляють літичну дію лише в рідкому живильному 

середовищі у вигляді чіткого просвітлення середовища і випадання в осад 

решток зруйнованих фагом бактерій на протязі 24-72 годин інкубації, або, 

навпаки, тільки на твердому агаризованому середовищі, що проявляється в 

повному лізисі культури або утворенні окремих негативних колоній у вигляді 

“бляшок” в яких відсутній ріст бактерії. 
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РОЗДІЛ 12 ТАКСОНОМІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

РОДИН ВІРУСІВ МІКРООРГАНІЗМІВ 

 

Характеристика порядку Caudovirales 

Фаги з хвостовими відростками, лінійними дволанцюговими молекулами 

ДНК належать до порядку Caudovirales (Caudo: від латинського cauda, 

«хвіст»). Фаги з хвостовим відростком є дуже великою та різноманітною 

групою вірусів. Відомо понад 4000 описів вірусів. За будовою хвостового 

відростка бактеріофаги розподіляють на три родини: Myoviridae, Siphoviridae, 

Podoviridae. 

Myo: від грецького mys, myos, «м’яз», відповідно до хвостового відростка, 

здатного до скорочення. 

Podo: від грецького pous, «нога», відповідно до короткого хвостового 

відростка. 

Sipho: від грецького siphon, «трубка», відповідно до довгого хвостового 

відростка не здатного до скорочення. 

 

  

 

Фаг Т4 (Myoviridae) Enterobacteria virus P2

 (Siphoviridae) 

Enterobacteria phage T7 

(Podoviridae) 

 
Рисунок 12.1. Електронно-мікроскопічні зображення фагів різних родин 

порядку Caudovirales. Бар – 100 нм (Virus taxonomy, 2012) 
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Властивості віріонів порядку Caudovirales 

Морфологія 

Віріони складаються з головки (капсиду), хвоста та органел прикріплення 

(Рис. 12.1, Табл. 12.1). Вони не мають суперкапсидної оболонки. Головки 

ізометричні або видовжені, є ікосаедрами, або його похідними (з 

триангуляційними числами Т=1, 7 (Т7, λ), 9, 12, 13 (фаг Т4) та 16). 

 

Таблиця 12.1. 

Характеристика Т-парних і Т-непарних фагів 

  Морфологія   

Назва 
Розмір 
негативних 
колоній 

Головка 
(нм) 

Хвіст 
(нм) 

Латентний 
період 
(хв)  
 
 
 

Вихід 
фага 

T1 середній 50 150 x 15 13 180 

T2 малий 65 x 80 120 x 20 21 120 

T3 великий 45 прихований 13 300 

T4 малий 65 x 80 120 x 20 23.5 300  
 

T5 малий 100 крихітний 40 300  
 

T6 малий 65 x 80 120 x 20 25.5 200-300  
 

T7 великий 45 прихований 13 300 
 

Капсомери зрідка видимі, і головки зазвичай виглядають гладкими та 

тонкостінними (зі стінками 2-3 нм товщиною).  Вирахувані кількості 

капсомерів варіюють від 17 до 812. Ізометричні головки становлять у діаметрі 

45-170 нм. Видовжені головки походять від ікосаедрів шляхом додавання рядів 

капсомерів і є біпірамедальними антипризмами довжиною до 230 нм. ДНК 
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формує щільно упаковану спіраль всередині головки фага. Хвости довгі та 

скорочувані (Т4), довгі та нескорочувані (λ) або короткі (Т7). Вони мають 

спіральну будову або ж складаються з упакованих дисків із субодиниць 

довжиною від 3 до 570 нм, зазвичай вони мають базальні пластинки, шипи або 

термінальні фібрили. Деякі фаги мають комірці, додатки до головки або 

комірця, траснверсивні хвостові диски або інші додатки. 

Фізико-хімічні та фізичні властивості 

Молекулярна маса віріонів варіює від 29 до 470 х106D. Коефіцієнт 

седиментації становить 226-1230 S20w. Обидва значення можуть бути вищими, 

оскільки найбільші фаги ще не були досліджені у цьому аспекті. Градієнт 

плавучої щільності у цезій хлорі становить близько 1,49 г/см3. Більшість 

хвостових фагів стабільні при рН від 5до 9, деякі витримують рН 2 чи рН 11. 

Термочутливість варіює і є подібною до хазяїна. Багато фагів інактивуються 

нагріванням при 56-60 С протягом 30хв. Фаги з хвостовими відростками досить 

стійкі до УФ-випромінення. Більшість фагів чутлива до ефіру та хлороформу. 

Інактивація неіонними детергентами варіює і частково залежить від 

концентрації детергентів. 

Нуклеїнові кислоти 

Віріони містять одну молекулу лінійної 2-х ланцюгової ДНК. Розміри 

геному варіюють від 19 до 700 тпо, що відповідає молекулярним масам від 11 

до 490 х106 D. Відносний  вміст ДНК у віріоні становить близько 45%. Вміст G-

C пар варіює від 27 до 72%  та зазвичай відповідає такому у хазяйській ДНК. 

ДНК багатьох вірусів мають особливі властивості, такі як кільцеві пермутації, 

кінцеві повтори, липкі кінці, 5”-кінцеві ковалентно-зв”язані білки, фрагменти 

хазяйської ДНК, прикріплені до кінців геному фага, розриви в одному ланцюгу, 

нестандартні основи, які частково або повністю заміняють нормальні 

нуклеотиди (наприклад 5-гідроксиметилцитозин), або ж ДНК можуть бути 

глікозильовані чи асоційовані з внутрішніми білками або основними 

поліамінами. Повністю секвенована ДНК лише 6 вірусів (Т7, Р2, λ, L5, ф29, 

PZA). 
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Білки 

Кількість структурних білків варіює від 7 до 42. М.м. варіює від 4 до 200 

х103 D. Лізоцим розташований на кінці хвостового відростка. Шипи деяких 

капсулоспецифічних фагів мають ендоглікозилазну активність. Деякі унікальні 

фаги містять транскриптази, дигідрофолатредуктази або тимідилат синтетази. 

Ліпіди 

Більшість віріонів не містять ліпідів. У деяких фагів, що інфікують 

мікобактерії, було знайдено до 15% ліпідів. Їх присутність в інших фагів є 

сумнівною. 

Вуглеводи 

В окремих фагів були знайдені глікопротеїни, гліколіпіди, гексозаміни та 

полісахариди. 

Організація геному 

Геноми лінійні, містять від 27 до 200 генів.Вважається, що геноми можуть 

мати pac- та cos- сайти  упаковки та липких кінців, кільцеві пермутації і кінцеві 

надлишковості, одноланцюгові розриви чи кінцеві білки. Геноми містять 

замінні блоки генів (модулі). Геноми помірних фагів звичайно містять кластер 

генів інтеграції. Гени зі спорідненими функціями мають тенденцію утворювати 

кластери; однак деякі фаги демонструють докази суттєвих перестановок генів 

протягом їх еволюції. 

Детальні функціональні та генетичні карти розроблені лише для 10 фагів. 

Віріони адсорбуються хвостовим відростком до специфічних рецепторів, 

розташованих на клітинній стінці, капсулі, джгутику або пілях бактерій. У 

випадку деких фагів клітинна стінка перетравлюється лізоцимом фага. ДНК 

фага потрапляє в цитоплазму за допомогою до кінця невідомих механізмів. 

Фаги можуть бути вірулентними або помірними і мають декілька стратегій 

реплікації. 

1. У випадку вірулентних фагів інфекція в нормі призводить до 

утворення наступних генерацій фагів та деструкції господаря. Однак мають 
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місце персистентні інфекції (клітина не руйнується). Інфекційна ДНК 

залишається лінійною. 

2. У випадку помірних фагів інфекційна ДНК реплікується і стає 

латентною в хромосомі хазяїна (стан профага) або ж, по-іншому реплікується і 

утворюються профаги. ДНК профага має бути активована (дерепресована) 

перед реплікацією. Клітини хазяїна можуть ставати лізогенними  декількома 

способами, а саме: 

А) інфекційна ДНК набуває кільцевої форми та інтегрується в геном 

господаря у специфічному сайті, у декількох специфічних сайтах або ж у 

випадковому місці; 

Б) інфекційна ДНК набуває кільцевої форми та персистує у цитоплазмі в 

якості плазміни; 

В) інфекційна ДНК залишається лінійною та інтегрується у хазяйську ДНК 

у випадковому сайті. 

Реплікація 

У типових вірулентних інфекцій, за винятком Му та Ф29, після 

потрапляння в клітину господаря вірусна ДНК може набути кільцевої форми 

або залишитися лінійною. Звичайно реплікація ДНК починається у фіксованих 

сайтах та є напівконсервативною, може бути одно- чи двонаправленою  і 

призводить до утворення конкатемерів шляхом рекомбінації між лінійними 

молекулами ДНК фага або ж завдяки реплікації кільця, що котиться. 

Новоутворена вірусна ДНК відщеплюється від конкатемерної ДНК: 

1. В унікальних сайтах для утворення ідентичних молекул ДНК з cos- 

сайтами. 

2.  В pac- сайтах або у випадкових місцях для утворення молекул ДНК 

з кільцевими пермутаціями та кінцевими надлишковостями. 

 

Експресія генів суворо послідовна в часі, і ранні гени залучені до регуляції 

клітини господаря та реплікації вірусної ДНК, пізні гени відповідають за 

структурні та літичні білки. Транскрипція звичайно вимагає присутності 
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хазяйської РНК полімерази. Трансляційний контроль поки що малозрозумілий. 

Невелика кількість вірусів використовують кінцеві білки для праймування 

реплікації ДНК та для пакування новоутвореної вірусної ДНК(Ф29 та 

споріднені віруси), а також для утворення ДНК необхідної довжини замість 

конкатемерів (Мu, Ф29). 

Трансляційний контроль маловідомий. Збір часток складний і включає в 

себе декілька шляхів для кожної частини фага (головка, хвостовий відросток, 

фібрили). Збір головки починається зі стадії створення проголовки на периферії 

нуклеоплазми. Формується проголовка, яка дозріває шляхом протеолізу 

субодиниць і в процесі дозрівання збільшується в розмірі, одночасно 

новоутворена ДНК нарізається до потрібного розміру і пакується у головки 

фага. ДНК фага відрізається до потрібного розміру та упаковується у 

сформовані капсиди. Фаги вивільняються з клітини шляхом лізісу. Багато фагів 

утворюють аберантні структури (поліголовки, поліхвости, гігантські віріони, 

або частки неправильної форми). 

Антигенні властивості 

Віруси антигенно складні та є ефективними імуногенами. Імовірним є 

існування груп антигенів. 

Біологічні властивості 

Коло хазяїв 

Хвостові фаги були знайдені у більш ніж 100 родів еубактерій та 

архебактерій. Вони зазвичай є родоспецифічними. Ентеробактеріальні фаги 

специфічні до родини Ентеробактерій, деякі види мають світове поширення. 

Передача в природі 

Віруси поширюються водним середовищем, або шляхом випадкового 

контакту з контамінованими субстратами або векторами, специфічні вектори не 

відомі. 
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Характеристика вірусів родини Lipothrixviridae 

До складу родини входить чотири роди: 

Рід Alphalipothrixvirus  

Рід Betalipothrixvirus  

Рід Gammalipothrixvirus  

Рід Deltalipothrixvirus 

Типовим представником родини можна вважати Thermoproteus virus 1 

(TTV1). 

Морфологія  

Віріони паличкоподібні, 38 нм в діаметрі та 410 нм довжиною. З 

асиметричними виступами на обох кінцях віріону. Є суперкапсид; всередині 

якого міститься спіральна серцевина (Рис. 12.2). 

Нуклеїнова кислота 

НК - 1 молекула лінійної 2-х ланцюгової ДНК. Кінці молекули ДНК 

масковані невідомим чином. 

Білки 

 Є 4 білки  молекулярної маси 12,9 – 24,5 кДа, 2 мінімальних ТР1 та ТР2 є 

ДНК асоційованими, ТР3 є білком суперкапсиду,  локалізація ТР не виявлена.  

Можуть бути мінорні білки. ТРХ білок  накопичується у великих кількостях в 

інфікованих клітинах, але відсутній у вірусних частках. 

Ліпіди  

Суперкапсид містить такі ліпіди як і  у хазяїна, суперкапсид має структуру 

бішару. Вуглеводи є у складі гліколіпідів. 

Організація геному та реплікація 

Геном містить декілька транскрибційних одиниць. Відомі функції лише 

небагатьох генів, серед них ті, що кодують структурні білки. Адсорбція та 

інфекція відбувається шляхом взаємодії кінчиків пілей господаря з 

термінальними виступами віріону. Повна неінтегрована вірусна ДНК існує у 

клітині в лінійній формі, віріони вивільняються шляхом лізісу, інфекція може 

бути латентною. 
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Рисунок 12.2.  Діаграма фага термопротею 1 (ТТV1)- ліворуч та 

електронно-мікроскопічне зображення – праворуч (бар: 50 нм) (Virus taxonomy, 

2012) 

 

Біологічні властивості  

Коло господарів обмежене до двох видів архей. 

 

Характеристика вірусів родини Plasmaviridae  

До складу родини входить один рід Plasmavirus. 

Типовим представником є Acholeplasma phage L2. 

Plasma: від грецького plasma, ‘сформований продукт’ – відображає 

пластичну форму віріону. 

Морфологія  

Віріони мають суперкапсид, нуклеопротеїновий комплекс та серцевину, 

або капсид. Форма віріонів варіює від сферичної до плеоморфної; часто 

трапляються сферичні структури без серцевини (віріони без ДНК в 

електронному мікроскопі виглядають як електронно-прозорі частки). 

Розмір віріонів – 80 нм (50-125 нм); суперкапсид не щільно прилягає і 

нагадує мішкоподібну мембрану (Рис. 12.3). 
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Серцевина сферична, містить нуклеопротеїновий комплекс; в 

електронному мікроскопі її структура не виявляється. Ультратонкі зрізи 

вірусних часток показали наявність у серцевини ліпідно-білкової оболонки та 

асиметричної конденсації нуклеопротеїну. Геном конденсований.  

 

 
Рисунок 12.3. Електроно-мікроскопічне зображення  Acholeplasma phage 

L2 (Бар: 100 нм)  (Maniloff,1998) 

 

Фізико-хімічні та фізичні властивості  

Віріони чутливі до обробки ефіром, неіонними детергентами (Brij-58, 

Triton-X та Nonidet P-40), хлороформом і температурою. Опромінення не 

впливає на інфекційність (після УФ-опромінення віріони можуть бути 

реактивовані у клітинах-хазяїнах за допомогою систем ексцизії та SOS-

репарації ДНК), однак інфекційність зменшується при обробці протеазами. 

Нуклеїнова кислота  

Геном несегментований та містить одну молекулу кільцевої 

суперспіралізованої дволанцюгової ДНК. Повний геном має розмір 12000 пнт. 

ДНК секвенована. Вміст ГЦ-пар – 32%. 

Білки  

Геном кодує структурні білки. Принаймні 4 структурні білки розташовані 

в суперкапсиді віріону. 
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Ліпіди  

Ліпіди є і розташовані у суперкапсиді. Склад вірусних і клітинних ліпідів 

подібний. Вірусні ліпіди походять з клітинних мембран. Ліпіди у вірусній 

мембрані формують двошарову структуру. 

Вуглеводи не виявлені. 

Біологічні властивості 

Віруси уражують мікоплазми Домен Bacteria => Тип Firmicutes => Відділ 

Tenericutes => Клас Mollicutes => Родина Acholeplasmataceae => Рід  

Acholeplasma. 

Віруси знайдено у штамів видів Acholeplasma laidlawii, A. modicum та A. 

oculi. 

Інфекція та реплікація  

Інфекція характеризується нецитоцидним продуктивним інфекційним 

циклом, який супроводжується лізогенним циклом у кожній ураженій клітині. 

Перед реплікацією ДНК профага повинна бути активована 

(дерепресована). 

Після першого раунду реплікації вірусного геному вихідна нуклеїнова 

кислота може перейти у латентний стан. 

Лізогенія включає в себе інтеграцію вірусної ДНК до клітинної хромосоми 

в унікальному сайті. З причини наявності білка-репресора, лізогенні клітини 

стійкі до суперінфікування гомологічним вірусом, але сприйнятливі до 

ураження гетерологічним вірусним агентом. 

Латентна інфекція може бути індукована УФ-опроміненням або 

мітоміцином-С. 

Транскрипція  

Вірус кодує принаймні 15 ORF. Геном вірусу транскрибується зі 

смислового ланцюга. Приблизно 11 вірусних мРНК транскрибуються із 

залученням наскрізного читання; вірусні мРНК транскрибуються  принаймні з 

8 промоторів в одному напрямі. 
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Вихід з клітини 

Інфіковані клітини продукують фаги. Клітини-хазяї є лізогенами. 

Нецитоцидна інфекція включає в себе етап виходу новоутворених вірусів без 

лізису клітини. 

Вірусні частки виходять з клітини шляхом брунькування від клітинної 

мембрани. 

 

Характеристика вірусів родини Tectiviridae  

До складу родини входить один рід  Tectivirus. Типовим представником є 

Enterobacteria phage PRD1. 

Tecti: від латинського tectus = вкритий, покритий. 

Морфологія  

Віріони містять капсид та внутрішню ліпідну мембрану. Віріони без 

суперкапсиду. Хвостових відростків немає, однак при адсорції або після 

обробки хлороформом віріони можуть утворювати трубки, подібні до 

хвостового відростка. 

Капсид округлий та має ікосаедричну симетрію, діаметром 63 нм (Рис. 

12.4). Капсидна оболонка вірусу має два шари. Зовнішній шар складається з 

гладкої твердої білкової гексагональної оболонки товщиною 3 нм, з кожної 

вершини якої відходять шипи довжиною 20 нм. Внутрішній шар складається з 

гнучкої оболонки – ліпопротеїнової везикули товщиною 5-6 нм. Геномна ДНК 

формує щільно упаковану спіраль. 

Фізико-хімічні та фізичні властивості  

Плавуча щільність віріонів у CsCl: 1.29 г/см3. 

Нуклеїнова кислота 

Молекулярна маса геному становить 14-15% від маси віріону. Геном 

несегментований та містить одну молекулу лінійної дволанцюгової ДНК. 

Повний геном має розмір 14,7-15,7 тисяч пар нуклеотидів, повністю 

секвенований. Ген 8 кодує термінальний білок ДНК, ген 15 кодує білок Р15 – 

літичний фермент. 
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Білки 

Геном вірусів кодує структурні білки. 

 

 
Рисунок 12.4. Електронно-мікроскопічне зображення  Enterobacteria phage 

PRD1. Бар: 100 нм (Ackermann, 1985) 

 

Ліпіди 

Ліпіди є і розташовані у внутрішній везикулі (60% вмісту везикули). За 

ваго, ліпіди становлять 15% від ваги віріону. Склад вірусних та клітинних 

ліпідів ідентичний. Ліпіди вірусної мембрани формують двошарову структуру. 

Вірусні мембрани містять 56% фосфатиділ етаноламіну та 37% фосфатиділ 

гліцеролу. 

Біологічні властивості 

Уражують Домен Bacteria => Тип Firmicutes. 

 

Характеристика вірусів родини Corticoviridae  

До складу родини входить один рід Corticovirus. Типовим представником є 

Pseudoalteromonas phage PM2. 

Cortico: від латинського cortex, corticis = кора, корка, панцир. 
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Морфологія 

Фаги мають капсид та внутрішню ліпідну мембрану. Віруси не мають 

суперкапсиду. Внутрішня ліпідна мембрана розташована всередині між 

зовнішньою і внутрішньою оболонками. Капсид/нуклеокапсид округлий та 

має ікосаедричну симетрію (Т=12 або 13). Капсид ізометричний та має 

діаметер 60 нм (або більше) (Рис. 12.5). 

 
Рисунок 12.5. Електронно-мікроскопічне зображення Alteromonas phage 

PM2. Бар: 100 нм (Ackermann, 1985) 

 

Капсидні оболонки вірусу мають три шари. Капсиди гексагональні. 

Структура поверхні капсиду має чіткі форми з помітним розташуванням 

капсомерів. На 12 вершинах ікосаедра чітко помітні щіткоподібні шипи. 

Фізико-хімічні та фізичні властивості 

Плавуча щільність віріонів у CsCl: 1.29 г/см3. 

Нуклеїнова кислота 

Геном становить приблизно 14% загальної маси віріону. Геном 

несегментований, представлений кільцевою суперспіралізованою 

дволанцюговою ДНК. Розмір геному – 9000-10000 пар основ. Вміст ГЦ пар – 

42,2%. 
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Білки 

Геном вірусів кодує структурні та неструктурні білки. 

Ліпіди 

Ліпіди виявлені і розташовані всередині між зовнішньою і внутрішньою 

мембранами. Вміст ліпідів становить 14% загальної маси віріону. Склад 

вірусних ліпідів чітко відрізняється від ліпідів клітинних мембран. Ліпіди у 

віріоні формують двошарову структуру. Вірусні мембрани містять фосфатиділ 

гліцерол та фосфатиділ етаноламін. 

Вуглеводи 

Вуглеводів не виявлено. 

Біологічні властивості 

Інфікують представників роду Pseudoalteromonas. 

 

Родина Ampullaviridae  

До складу родини входить один рід Ampullavirus. Типовим представником 

є Acidianusbottle-shaped virus. 

Ampulla: від латинського ампула - "пляшка". 

Морфологія 

Віріон з оболонкою нагадує  своєю формою пляшку і має загальну 

довжину близько 230 нм. Ширина віріону коливається від 75 нм на широкому 

кінці до 4 нм  на вузькому кінці (Рис. 12.6). Широкий кінець віріону має 20 (± 

2) тонких жорстких ниток 20 нм в довжину і 3 нм у ширину, які  пов'язані між 

собою на своїх базальних ділянках  і утворюють диск або кільце. Оболонка 

товщиною 9-нм утворює воронкоподібну структуру з тороїдальних 

суперспіралізованих ниток  нуклеопротїиду, 7 нм в діаметрі. Структура 

оболонки  має посмугованість перпендикулярно до довгої осі, з періодичністю 

13 нм -1 і 4,3 нм -1, що свідчить про спіральне розташування капсомерів. 
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Фізико-хімічні та фізичні властивості  

Плавуча  щільність віріону в градієнті сахарози становить близько 1,3 г см-
3. Віріони є крихкими і руйнуються при високошвидкісному центрифугуванні, а 

також при тривалому зберіганні в буфері. Загострений кінець віріону, імовірно, 

бере участь в адсорбції. 

 
Рисунок 12.6. Електронно-мікроскопічне та схематичне зображення 

Acidianus bottle-shaped virus. Бар:  100 нм (Häring et al., 2005) 

 

Нуклеїнова кислота 

Віріони містять одну молекулу дволанцюгової ДНК з 23814 пар основ, із 

вмістом GC 35%. 

Білки 

Віріони складаються з  шести основних білків  розміром від 15 до 80 кДа. 

Ліпідів та вуглеводів немає. 

Організація геному і реплікація 

Лінійний геном має довгі  інвертовані термінальні повтори 590 по. Він 

кодує 57 білків і складається з двох великих некодуючих регіонів, близько 600 і 
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300 по. П'ятнадцять пар генів показують невеликі перекриття. Три гени містять 

передбачувані внутрішні старт-кодони з рибосомзв'язуючими сайтами. ДНК-

полімераза, глікозілтрансферази і тіміділаткінази закодовані у вірусному 

геномі. Кілька білків показали відомі структурні мотиви. мРНК утворює 

вторинну структуру дуже схожу на РНК бактеріофага φ29 і можливо бере 

участь в упаковці геному. Вірусна ДНК-полімераза відповідальна за реплікацію 

геному. Його властивості вивчені виходячи з аналізу нуклеотидної 

послідовності, припускають білок-опосередковану модель реплікації. 

Біологічні властивості 

Вірус був виділений із гарячих кислих джерел (87-93 ° С, рН 1,5-2,0) у 

Поццуолі, Італія. Діапазон хазяїв обмежений автохтонними видами 

гіпертермофільних архей з роду Acidianus. Лізису хазяїв не спостерігається. 

Вірусна інфекція збільшує час генерації уражених клітин приблизно від 24 

годин до 48 годин. Вихід вірусних частинок відбувається тільки в стаціонарній 

фазі росту культури. 

 

Характеристика вірусів родини Fuselloviridae  

До складу родини входить один рід  Fusellovirus. Типовим представником 

є Sulfolobus spindleshaped virus 1. 

Fusello: від латинського ‘fusello’ = маленьке веретено. 

 

Морфологія 

Віріони складаються з суперкапсиду та нуклеокапсиду. Частки мають 

лимоноподібну форму та характеризуються виростами, які проходять крізь 

суперкапсид. Короткі відростки, подібні до хвостових, приєднані до одного з 

кінців віріону. 

Розмір віріонів становить 60 нм у діаметрі та 100 нм у довжину (Рис. 12.7). 

Популяція віріонів містить частки різного розміру; довжина деяких може 

сягати 300 нм. 
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Рисунок 12.7. Електронно-мікроскопічне зображення Sulfolobus 

spindleshaped virus 1. Бар: 100 нм (Virus taxonomy, 2012) 

 

Фізико-хімічні та фізичні властивості 

Плавуча щільність віріонів у CsCl: 1.24 г/см3. 

Нуклеїнова кислота 

Геном несегментований та містить одну молекулу кільцевої, позитивно 

суперспіралізованої дволанцюгової ДНК. Повний геном має розмір 15500 пн. 

Білки 

Геном вірусів кодує структурні білки VP1-VP3. 

Ліпіди 

Ліпіди присутні та містяться у суперкапсиді. Вміст ліпідів становить 10% 

від ваги віріону; ліпіди походять від клітинних мембран. Білки вірусних 

мембран підлягають посттрансляційній модифікації. Мембрани містять два 

вірусні білки та ДНК-асоційований білок. 

Біологічні властивості 

Віруси інфікують представників архей: Домен Archaea => Царство 

Crenarchaeota => Порядок Sulfolobales => Рід Sulfolobus. 
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Характеристика вірусів родини Globuloviridae  

До складу родини входить один рід  Globulovirus. Типовим представником 

є Pyrobaculum spherical virus. 

Globulo: від латинського globulus, "кулька". 

Морфологія 

Віріони кулясті, від 70 до 100 нм в діаметрі, зі сферичними виступами, 

близько 15 нм (Рис. 12.8). Віріони мають ліпідвмісну оболонку, яка упаковує 

суперспералізоване ядро, що складається з лінійної дволанцюгової ДНК і 

нуклеопротеїдів. 

 

 
Рисунок 12.8. Електронно-мікроскопічне зображення Pyrobaculum 

spherical virus. Бар: 100 нм (Haring et al., 2004) 

 

Фізико-хімічні та фізичні властивості 

Плавуча  щільність віріону в градієнті сахарози становить близько 1,3 г см 
-3. Віріони дуже термостабільні. Тривала дія кисню не впливає на ефективність 

інфекції суворо анаеробних  хазяїв. 

 

Нуклеїнова кислота 

Віріон містить одну молекулу лінійної дволанцюгової ДНК, що містить 

28337 пар основ для Рyrobaculum spherical virus. 

 



 131 

Білки 

Віріони містять основний структурний білок з молекулярною масою 

близько 33 кДа і два мінорних білки близько 16 і 20 кДа. Близько 80% 

амінокислот в основних структурних білків є гідрофобними. Є принаймні 38-48 

білків, закодованих у вірусному геномі, жоден із яких не вказує на будь-яку 

схожість послідовностей з білками в існуючих базах даних. 

Ліпіди  

Віріон містить модифіковані ліпіди хазяїна. 

Вуглеводів немає. 

Організація геному і реплікація 

Геном - лінійна дволанцюгова ДНК. На кінцях лінійний геном несе 

інвертовані повтори (190 п.н. для Pyrobaculum spherical virus), які містять 

декілька копій коротких прямих повторів. Майже всі відомі гени розташовані 

на одній нитці ДНК. Є кілька прикладів дуплікації генів. Немає 

жодноїінформації про реплікацію геному. 

Біологічні властивості 

Хазяї належать до гіпертермофільних архей роду Pyrobaculum і 

Thermoproteus. Вони строгі аероби, процвітають в екстремальних 

геотермальних середовищах з температурою близько 85 °С, рН 6. Інфекція не 

викликає лізис клітин-хазяїв і не руйнує клітини. Вірусний геном не 

інтегрується в хромосому хазяїна. 

 

Характеристика вірусів родини Guttaviridae 

До складу родини входить один рід Guttavirus.Типовим представником є 

Sulfolobus newzealandicus dropletshaped virus. 

Gutta: від латинського "gutta" - крапля. 

Морфологія 

Віріони недостатньо охарактеризовані. Відомо, що вони складаються з 

капсиду, серцевини, нуклеокапсиду та відростків. Віріони мають 

краплеподібну форму, зовні за структурою поверхні нагадують вулик диких 
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бджіл та мають вирости, щільно вкриті “бородою” з довгих відростків на 

вужчому кінці вірусної частки (Рис. 12.9). 

Розмір віріонів становить 70-95 нм у діаметрі та 110-185 нм у довжину. 

Серцевина видовжена. 

 

 
Рисунок 12.9. Електронно-мікроскопічні зображення Sulfolobus 

newzealandicus droplet-shaped virus, SNDV (Virus taxonomy, 2012) 

 

Фізико-хімічні та фізичні властивості 

Плавуча щільність віріонів у CsCl дуже нерівномірна. 

Нуклеїнова кислота 

Геном несегментований та містить одну молекулу кільцевої ковалентно 

замкненої дволанцюгової ДНК. 

Білки 

При аналізі методом SDS-PAGE показано, що віріони мають один основний 

білок 17,5 кДа і два невеликих білки віріону з молекулярними масами 13,5 та 13 

кДа. 
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Родина Bicaudaviridae 

Рід Bicaudavirus (Acidianus two-tailed virus) 

Bicauda: від латинського  bi, “два”, and cauda, “відросток”. 

Було показано, що даний вірус здатний до утворення довгого відростка на 

кожному з кінців віріону за відсутності клітин хазяїна. 

При інкубуванні вірусу за природних температур та за відсутності хазяїв, 

близько половини популяції вірусу утворюють відростки протягом тижня. 

Оскільки це один із небагатьох вірусів гіпертермофілів, вважається, що 

розвиток відростків необхідний для стабілізації структури віріону та 

подальшого інфікування нового хазяїна у несприятливих умовах, коли клітини 

хазяїна представлені у дуже незначній концентрації. 

 

Морфологія 

Віріони виходять із клітин хазяїна у формі лимона розміром 120 х 80 нм, а 

потім утворюються довгі хвости, по одному на кожен з двох загострених кінців 

(Рис. 12.10). Хвости неоднорідні за довжиною, досягаючи 400 нм. Вони мають 

трубчасті структури зі стінкою близько 6 нм. Трубка закінчується вузьким 

каналом діаметром 2 нм і термінальною якірною структурою, утвореною двома 

згорнутими нитками, кожна з яких діаметром 4 нм. 

 

Фізико-хімічні та фізичні властивості 

Позаклітинне морфологічне дозрівання віріону відбувається при 

температурі вище за 75 ° C, яка є близькою до природного середовища 

існування, і не вимагає наявності клітини-хазяїна, екзогенних джерел енергії і 

будь-яких супутніх чинників. Середній об’єм безхвостих віріонів становить 

близько 1,4 нм3, віріонів із двома хвостами 6,2 нм3. З іншого боку, загальна 

площа поверхні для двох типів віріонів схожі, близько 6 х 103 нм2. Механізм 

розвитку хвостових відростків не відомий. 
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Рисунок 12.10.  Електронно-мікроскопічне зображення різних форм 

віріонів Acidianus two-tailed virus. Бар: 100 нм (Прагнишвили, 2006) 

 

Нуклеїнова кислота 

Віріони містять одну молекулу кільцевої дволанцюгової ДНК з 62730 пар 

основ та вмістом GC пар 41,2%.  

Білки 

Білки безхвостих та двохвостих віріонів ідентичні. Віріони мають 11 

основних структурних білків (90, 80, 70, 60, 48, 45, 38, 22, 16, 15 і 12 кДа), п'ять 

з яких були модифіковані на їх N-кінцях. 80 кДа білок модифікований у 

двохвостових вібріонів на відміну від безхвостих. 

Ліпідів та вуглеводів немає. 
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Організація геному і реплікація 

Геном кодує 72 білки і містить чотири мобільних елементи, які складають 

8% геному. Сорок три гени утворюють транскрипт та 35 генів, організовані в 12 

оперонів. Немає жодної інформації про реплікацію геному. 

Біологічні властивості 

Вірус був виділений із гарячих кислих джерел (87-93 ° С, рН 1,5-2,0) у 

Поццуолі, Італія. Діапазон хазяїв обмежений автохтонними  видами 

гіпертермофільних архей із роду Acidianus. Інфекція приводить або до 

реплікації вірусу з подальшим лізисом клітини або перетворення інфікованої 

клітини в лізогенну. Лізогенний цикл включає в себе інтеграцію вірусного 

геному в хромосому хазяїна, імовірно, за допомогою  інтеграли, яка закодована 

у вірусі. Лізогенія може бути перервана в результаті стресових факторів, 

наприклад, УФ-опромінення, зниження температури. 

 

Родина Rudiviridae 

Рід Rudivirus (Sulfolobus islandicus rod-shapedvirus 2). 

Rudi: від латинського ‘rudis’ = маленька паличка. 

 

Морфологія 

Віріони складаються з капсиду. Капсид видовжений, паличкоподібний і 

жорсткий. Розміри близько  600–900 нм довжиною та  23 нм у діаметрі. 

Суперкапсид відсутній. Капсид складається із трубчастої суперспіралі, 

утвореної дволанцюговою ДНК і декількома копіями основного структурного 

білка. На кожному кінці трубка несе пробки, близько 50 х 6 нм, на які 

кріпляться три фібрили хвоста (Рис. 12.11). Фібрили хвоста, імовірно, беруть 

участь в адсорбції на поверхні клітини-хазяїна. Довжина віріонів пропорційна 

розміру упакованої вірусної ДНК. 
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Рисунок 12.11. Електронно-мікроскопічне зображення  Sulfolobus islandicus 

rod-shaped virus 2. Бар: 50 нм (Virus taxonomy, 2012) 

 

Фізико-хімічні та фізичні властивості 

Плавуча щільність віріонів у CsCl: 1.36 г/см3. 

Нуклеїнова кислота 

Геном несегментований та містить одну молекулу лінійної 

одноланцюгової ДНК. 

Білки 

Віріони містять один основний високоглікозильований білок масою 

близько 14,5 кДа і три мінорні білки з молекулярною масою близько 50, 58 і 

110 кДа, найбільший з яких бере участь у формуванні термінальних фібрил. 

Біологічні властивості 

Віруси інфікують представників архей: Домен Archaea => Царство 

Crenarchaeota => Порядок Sulfolobales => Рід Sulfolobus. 
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Родина Inoviridae 

До складу родини входить два роди: 

Рід Inovirus. 

Рід  Plectrovirus. 

Типовим представником роду Inovirus є Enterobacteria phage M13- 

ниткоподібні віріони діаметром 7нм та довжиною 700-2000 нм. 

Типовим представником роду  Plectrovirus є Acholeplasma phage MV-L51 

(L51) - паличкоподібні віріони  10-16х70-90 нм. 

 

Морфологія 

Віруси паличко або ниткоподібні, містять одноланцюгову кільцеву ДНК,  

яка оточена циліндричною білковою оболонкою. Довжина віріону визначається 

як точною кількістю нуклеотидів у ДНК (у нормі 5-10 кб), так і конформацією 

ДНК, що залежить від специфічної білкової оболонки. Довжина віріону може 

змінюватись протягом еволюції вірусу внаслідок інсерцій та делецій геному, а 

також внаслідок мутацій капсидних білків (Рис. 12.12). 

 

Нуклеїнова кислота 

Віріони містять одну молекулу кільцевої одноланцюгової +ДНК. 

 

Білки 

Мають декілька капсидних білків. Основний білок капсиду -  gp8, 

адсорбційний кінець має декілька, імовірно 5 копій,  gp 3 та gp6, а декілька 

копій gp7 та gp9 формують інший кінець віріону. Відомо шість неструктурних 

білків: морфогенетичні білки gp1, gp11 та gp4 та білки реплікації gp2, gp10, 

gp5. У представників роду Plectrovirus набагато менше білків – усього 2 

структурних білки. 
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Рисунок 12.12. Електронно-мікроскопічне зображення  Enterobacteria 

phage M13 та  Acholeplasma phage MV-L51 (Virus taxonomy, 2012) 

 

Ліпідів та вуглеводів немає. 

 

Організація геному та реплікація 

Геноми можуть реплікуватися незалежно шляхом кільця, що котиться як 

вільні плазміди, або ж разом із хромосомою, якщо вірусний геном інтегрується. 

У випадку нормального продуктивного інфекційного циклу розглядається 5 

етапів: 

1. Адсорбція фага та введення ДНК. 

2. Конверсія одного ланцюга ДНК у батьківську реплікативну форму за 

допомогою клітинних ферментів. 

3. Напівконсервативна реплікація РФ (реплікативна форма), ініційована 

вірусною ендонуклеазою. 

4. Синтез новоутвореної одноланцюгової ДНК. 

5. Мембранасоційований процес збірки та видавлювання віріонів у 

середовище (клітина не лізується). 
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Детально вивчені механізми реплікації на представниках роду Inovirus. 

Гени тісно угруповані, деякі з них транслюються з рамок зчитування, що 

перекриваються, або ж з альтернативних сайтів у тій же рамці. Адсорбція фага 

вимагає специфічної  взаємодії між F-пілями бактерій та білком gp 3 фага. 

Перенос ДНК у цитоплазму вимагає взаємодії білка gp 3 з іншими клітинними 

мембранними білками. Одноланцюгова ДНК конвертується у 

суперспіралізовану 2-х ланцюгову ДНК, що і є реплікативною формою, за 

допомогою клітинних ферментів. Реплікація ДНК фага починається після 

взаємодії вірусної ендонуклеази gp 2, яка була екпресована з батьківської РФ, 

після її взаємодії з цією РФ у специфічному сайті. Новоутворені РФ, 

продуковані через перехідні форми одноланцюгової ДНК методом кільця, що 

котиться, стають матрицями для подальшої реплікації РФ та подальшого 

синтезу мРНК. Білки gp 10 та gp 5 регулюють активність gp 2. При накопиченні 

достатньої кількості gp 5, блокується синтез комплементарного ланцюга і 

накопичуються комплекси gp 5 та одноланцюгової вірусної ДНК. Збірка 

ініціюється на мембрані взаємодією білків gp 7, gp 9, gp 1, gp 11, а також 

специфічного сигналу пакування на ДНК у комплексі з gp 5. Потім на 

внутрішній мембрані gp 5 заміняється на gp 8.  gp 1 та gp 11 беруть участь у 

перенесенні ДНК від  gp 5-ДНК комплексів у віріон, що збирається. gp 1 також 

може приймати участь в утворенні адгезивних зон між внутрішньою та 

зовнішньою мембранами шляхом взаємодії з порами зовнішньої мембрани, які 

складаються з вірусного білка gp 4. Збірка віріонів завершується додаванням gp 

6 та gp 3 (Рис. 12.13). 

Є винятки із загальної схеми, що стосуються лізогенних штамів. 

Лізогенний фаг CTX, який інфікує холерні вібріони, має у своєму геномі гени, 

які кодують 2 субодиниці холерного токсину і які інтенсивно експресуються у 

стані профага. 
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Рисунок 12.13. Діаграма (зверху) та електронно-мікроскопічне зображення 

(знизу) фага fd (Бар: 100 нм) 

 

Біологічні властивості 

Віруси не викликають лізису клітин, клітини продовжують ділитися та 

утворювати вірус. Хазяїнами є патогени рослин та тварин. Фаги можуть бути 

вірулентними та помірними. Інфекція суттєво пригнічує темп росту клітин. 

Незалежно від накопичення фага бляшки не завжди утворюються на газоні 

клітин. Коло господарів визначається рецепторами клітин, найчастіше пілями. 

Деяки пілі кодуються хромосомами, а деякі плазмідами. Переніс плазмід до 

інших бактеріальних видів звичайно призводить до появи у даного виду 

бактерій чутливості до даного фага. 

 

Родина Microviridae 

До складу родини входить одна підродина та 4 роди, а саме: 

Рід Microvirus (Enterobacteria phage phiX174) 

Підродина Gokushovirinae  

Рід Chlamydiamicrovirus (Chlamydia phage 1 B 390) 
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Рід Bdellomicrovirus (Bdellovibrio phage MAC 1) 

Рід Spiromicrovirus (Spiroplasma phage 4). 

Морфологія 

Віріони  ікосаедричної симетрії Т=1, суперкапсиду немає, діаметр 

часточок 26-32 нм (Рис. 12.14). 

 

Нуклеїнова кислота 

Нуклеїнова кислота представлена однією  молекулою кільцевої + 1 

ланцюгової ДНК. 

 

Білки 

Віріони роду мікровірус мають 60 копій 3-х білків, це білки I, F і G та 12 

копій білка Н. Відомо 7 неструктурних білків, 2 з яких (B та D) знайдені у 

преформованому капсиді. Інші неструктурні білки та їх функції наступні: білки 

А та С відповідають за синтез RF та новоутвореної ДНК, А білок  відповідає за 

супресію синтезу хазяйської ДНК, білок Е відповідає за лізис клітини, білок К 

збільшує вихід вірусу. 

 

 
Рисунок 12.14. Електронно-мікроскопічне зображення Enterobacteria  

phage φX174. Бар: 50 нм 
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Ліпідів та вуглеводів немає. 

Організація геному та реплікація 

Реплікація вірусу починається з переносу батьківської 1-ланцюгової ДНК 

у клітину та її конверсі у 2 ланцюгову RF за участю клітинних білків. З цієї 

матриці транскрибується матрична РНК клітинною РНК полімеразою. 

Утворений білок А з матричної РНК, ковалентно зв”язується з батьківською Rf 

та веде до реплікацїї новоутвореної  RF. Новоутворені молекули RF 

(реплікативна форма) є матрицями синтезу мРНК та подальшої реплікації RF 

шляхом кільця, що котиться. Це відбувається до накопичення  достатнього 

рівня вірусних структурних білків Н, F, G та двох додаткових прокапсидних 

білків В та Д, тобто до утворення прокапсидів. Після цього прокапсиди 

зв”язуються з деякими молекулами RF і білок С переключає синтез ДНК з 

дволанцюгової RF на новоутворену одноланцюгову ДНК. Після синтезу 1-

ланцюгової ДНК вона взаємодіє з пакувальними білками І і упаковується у 

прокапсиди, у той же час білок І заміняє В у капсидух. Дозрівання заповнених 

прокапсидів відбувається після виходу білків Д та лізісу клітини білком Е. 

Біологічні властивості 

Коло господарів роду мікровірус визначається вуглеводневим складом 

ЛПС рецептору бактерій. Таким чином, коло господарів обмежено родиною 

ентеробактерій. 

 

Родина Leviviridae 

До складу родини входить 2 роди:  

Рід Levivirus (Enterobacteria phage MS2) 

Рід Allolevivirus (Enterobacteria phage Qbeta) 

Морфологія 

Віріони сферичні, ікосаедричні симетрія Т=3, діаметр 26 нм, не мають 

суперкапсиду (Рис. 12.15). 
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Рисунок 12.15. Електронно-мікроскопічне зображення Enterobacteria 

phage MS2. Бар: 100 нм 

 

Нуклеїнова кислота 

Вірус містить одну молекулу 1 ланцюгової +РНК, розмір та розташування 

генів залежить від роду. РНК складає 30% ваги віріону. 5’ нуклеодид має 

трифосфат, 3’ - нематричний залишок аденіну, доданий репліказою. 

Білки 

Капсид містить 180 копій капсидного білка, зібраних у 60 ідентичних 

триангуляційних одиниць. Капсидний білок не має структурної подібності з 

білками інших ікосаедричних РНК вмісних вірусів. Капсид містить одну копію 

білка А, необхідного для дозрівання віріону та приєднання до пілей. 

Ліпідів та вуглеводів немає. 

Організація геному та реплікація 

Адорбція відбувається на бічних сторонах пілей і визначається наявністю 

плазмід у клітині. Приєднання до F-пілей веде до розщеплення білка А та 

вивільнення РНК з віріонів. Інфікуюча РНК кодує репліказу, яка утворює 

комплекс з 4-ма хазяйськими білками (рибосомальний білок S1, EF-Tu, EF-Ts 

(фактори елонгації), продукт гена hfq) і формує активну репліказу. Цей 
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фермент синтезує негативний ланцюг РНК, який є матрицею для синтезу 

позитивного ланцюга РНК. Синтез позитивного ланцюгу потребує лише 

присутності 2-х факторів трансляційної елонгації EF-Tu, EF-Ts в якості ко-

факторів. Пізніше капсидний білок виступає як трансляційний репресор гена 

реплікази. Капсиди збираються в цитоплазмі навколо РНК. Інфекція 

завершується лізісом клітини та вивільненням декількох тисяч фагових часток з 

клітини. 

 

Біологічні властивості 

Члени родини Leviviridae поширені по всьому світу. У великій кількості 

вони є у стічних водах, відходах води, тваринних і людських фекаліях. Віруси 

уражують не тільки ентеробактерії, а також види родів Caulobacter, 

Pseudomonas і Acinetobacter і, ймовірно, багато інших грамнегативних бактерій, 

за умови, що вони мають пили на поверхні. РНК коліфагів часто 

використовуються як індикатори на наявність ентеровірусів у стічних та 

поверхневих водах. Існує підвищений інтерес до фаготерапії цими видами для 

боротьби з бактеріальними інфекціями. 

 

Родина Cystoviridae 

До складу родини входить один рід Cystovirus, типовий представник– 

бактеріофаг φ 6. 

Морфологія 

Віріони сферичні, діаметром 85 нм, суперкапсид вкритий шипами. 

Суперкапсид оточує ікосаедричний нуклеокапсид діаметром 58 нм, у середині 

якого знаходиться полімеразний комплекс діаметром 43 нм (Рис. 12.16). 

Нуклеїнова кислота 

Віріони містять три лінійних сегменти 2-х ланцюгової РНК (L, M, S). У 

всіх трьох сегментах вміст Г-Ц пар вище 55%. Віріони містять близько 10% 

РНК від загальної маси часточки. 
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Рисунок 12.16. Схематичне зображення часточки цистовірусу 

 

Білки 

Геном кодує 12 білків, ранні білки Р1, Р2, Р4, Р7 кодуються сегментом L та 

формують вірусний полімеразний копмлекс. Асоціація білка Р8 –головного 

капсидного білка – та вірусного літичного ферменту Р5 з полімеразним 

комплексом формує нуклеокапсид. Ці білки кодуються сегментом S. Білки Р9, 

Р10 та Р13 містяться у суперкапсиді, формуючи комплекс адсорбції та злиття. 

Формується білками Р3 (білок шипів, який впізнає рецептор) та Р6 

(мембранний білок з фузійними властивостями). 

Відомий лише один неструктурний білок Р12, який необхідний під час 

збірки всередині клітини. Віріони містять близько 70% білка. Капсид містить 

три інтегральних мембранних білки: P6, P9 і P10. 

Ліпіди 

Віріони містять близько 20% фосфоліпідів, що розташовані в 

суперкапсиді. 

Вуглеводи не відомі. 

Організація геному та реплікація 

Віріон адорбується на пілях Pseudomonas seringe,  рух якої призводить до 

контакту віріону із зовнішньою мембраною клітини. Суперкапсид вірусу 

зливається із зовнішньою мембраною клітини і поверхневий білок з літичною 
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активністю розщеплює пептидоглікан. При вході нуклеокапсиду в клітину 

активується вірусна полімераза для утворення ранніх транскриптів. 

Трансльовані L транскрипти ведуть до утворення ранніх білків, які збираються 

у полімеразні комплекси. Ці комплекси включають у себе всі три позитивні 

транскрипти ланцюгів. Синтез негативних ланцюгів відбувається в середині 

полімеразного комплексу. Потім відбувається транскрипція пізніх генів. 

Навколо полімеразного комплексу асамблюються поверхневі білки 

нуклеокапсиду, що інактивують транскрипцію. Нуклеокапсид набуває 

суперкапсиду від клітинної мембрани за допомогою вірусспецифічного 

неструктурного фактора збірки. Клітини лізуються та новоутворені частинки 

вивільняються. 

Біологічні властивості  

Бактеріофаг φ6 інфікує багато фітопатогенних видів роду Pseudomonas. 
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