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Резюме 

Одиннадцать новых респираторных вирусов, вызывающих забо-
левания органов дыхания человека, были открыты с начала двадцать 
первого века. Среди них наиболее опасны два коронавируса челове-
ка: SARS-CoV, являющийся причиной развития Тяжелого острого рес-
пираторного синдрома, и MERS-CoV, возбудитель Ближневосточного 
респираторного синдрома. Оба вируса вызывают заболевания орга-
нов дыхания с высокой летальностью. В статье охарактеризованы 
структура, таксономическое положение, ключевые биологические и 
молекулярно-генетические свойства этих коронавирусов. 
Значительное внимание уделено особенностям распространения 
вирусов, а также этиологической диагностике и клиническим симпто-
мам коронавирусных инфекций. 
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 Abstract
Eleven new viruses, causing respiratory tract diseases were discov-

ered during the first 15 years of 21st century. Two coronaviruses SARS-CoV, 
causing Severe Acute Respiratory Syndrome and MERS-CoV, causing 
Middle East Respiratory Syndrome, are among the most dangerous of 
them. Both viruses cause respiratory tract diseases, associated with high 
mortality. The article describes the structure, taxonomy, key biological and 
molecular-genetic properties of these coronaviruses. A special emphasis is 
made on circulation of viruses in the environment as well as on etiological 
diagnosis and clinical features of coronavirus infections.
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Роль вірусів у виникненні та розвитку інфекційних захво-
рювань органів дихання людини невпинно зростає. Тільки на 
початку 21 століття з'явилось 11 нових респіраторних вірусів, 
більшість з яких здатні викликати тяжкі захворювання органів 
дихання, що нерідко завершуються летально [1]. Серед них 
велике занепокоєння викликають нові коронавіруси людини, 
які отримали назву SARS-CoV (від англ. Severe acute respiratory 
syndrome Coronavirus) і MERS-CoV (від англ. Middle East 
respiratory syndrome Coronavirus) [3]. Обидва віруси спричиня-
ють захворювання органів дихання з високими показниками 
летальності. Вірус SARS-CoV зумовлює розвиток Тяжкого 
гострого респіраторного синдрому (ТГРС), а коронавірус 
MERS-CoV — Близькосхідний респіраторний синдром (БСРС). 

Від початку появи ТГРС в 2002 році, а потім БСРС в 2012 
році, спеціалісти ВООЗ суттєво підвищити рівень епідеміоло-
гічної безпеки по відношенню до збудників цих тяжких захво-
рювань людини, а інтенсивне вивчення нових представників 
родини Coronaviridae призвело до стрімкого накопичення нау-
кових даних щодо їх молекулярної біології, особливостей епі-
деміології, клініки, етіологічної діагностики та лікування. 
Аналогічно тому, як це відбувалось практично з усіма новими 
респіраторними вірусами, відкритими за останні 15 років, най-
більш вірогідним може бути виявлення нових випадків SARS-
CoV або MERS-CoV на ранніх стадіях інфекції саме уважними 

медиками, а не через систему дозорного епіднагляду. Відтак, 
підвищення рівня знань практичного лікаря, його інформова-
ність про нові коронавіруси та захворювання, що вони викли-
кають, можуть стати найбільш дієвим інструментом, що дозво-
лить вчасно та оперативно виявити хворого на ТГРС або БСРС 
та надати йому відповідну допомогу.

Коротка історична довідка

Перший коронавірус людини було виділено у 1965 році 
вченими D. Tyrrell та M. Bynoe від хворих на гостру респіра-
торну вірусну інфекцію (ГРВІ). Два роки по тому K. McIntosh 
виділив штами коронавірусів в культурі тканин трахеї [1]. 
Самостійна родина коронавірусів (Coronaviridae) була сфор-
мована у 1968 році. Це досить велика родина РНК-вмісних 
вірусів, що здатні спричиняти широкий спектр захворювань 
органів дихання та шлунково-кишкового тракту. З точки зору 
сучасної таксономії вірусів родина Coronaviridae включає в 
себе дві підродини — Coronavirinae та Torovirinae. Підродина 
Coronavirinae поєднує в собі більше десятка вірусів, що викли-
кають захворювання у людей та тварин. У відповідності до 
генетичних та антигенних властивостей підродина 
Coronavirinae поділена на 4 роди, які відповідно мають назву 
Alpha-, Beta-, Gamma- та Delta-coronavirus. Підродина 
Torovirinae поєднує у собі два роди: Torovirus та Bafinivirus, 
проте тільки представники роду торовірусів викликають 
захворювання у людини (табл. 1).


