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Мета дослідження. Вивчити особливості розвитку патоло-
гічного процесу у клітинах за умови моделювання зміша-

ної вірусної інфекції та дослідити дію противірусних препаратів за 
цих умов. 
Матеріали та методи дослідження. Розроблено модель одночасної 
змішаної інфекції клітин MDBK аденовірусом людини 5 серотипу 
(Ад-5) та вірусом простого герпесу 1 типу (ВПГ-1). Мітохондрі-
альну активність, ультраструктуру та стан клітинної популяції 
досліджували з використанням МТТ-аналізу, трансмісійної елек-
тронної мікроскопії та проточної цитометрії з барвником пропідій 
йодид. Інтенсивність репродукції вірусів у клітинах та їхній інфек-
ційний титр вивчали цитоморфологічним методом. Рівень синтезу 
мажорних білків вірусів-асоціантів аналізували, застосовуючи 
проточну цитометрію та відповідні моноклональні антитіла. 
Результати дослідження. У коінфікованих клітинах виявлено 
нижчий рівнень розвитку патоморфологічних змін порівняно з 
моноінфекціями, що пов’язано з пригніченням репродукції віру-
сів-асоціантів. Встановлено, що спільне інфікування клітин ВПГ-1 
та Ад-5 призводить до зниження кількості клітин із вірусіндуко-
ваними внутрішньоядерними включеннями обох вірусів до 40 % 
та зниження титрів вірусів на 1,6 lg та 2,6 lg відповідно. Також 
виявлено пригнічення синтезу основного капсидного білка та 
глікопротеїнів оболонки вірусу герпесу на 83 % та 64 % відповідно 
і менш виражене зниження кількості білка гексону аденовірусу 
(на 17 %). Показано, що мітохондріальна активність коінфікованих 
клітин порівняно з герпетичною моноінфекцією зростає до 64 %. 
Дослідження впливу коінфекції на клітинний цикл встановило, 
що кількість клітин у G1-фазі не змінюється порівняно з обома 
моноінфекціями, тоді як кількість апоптотичних клітин порівняно 

The aim of the study: to investigate the peculiarities of the 
development of the pathological process in cells in conditions 

of mixed viral infection and to study the effectiveness of antiviral 
drugs in this model. 
Materials and methods of research. A model of simultaneous 
mixed infection of MDBK cells with human adenovirus serotype 
5 (HAdV-5) and herpes simplex virus type 1 (HSV-1) was devel-
oped. Mitochondrial activity, ultrastructure and the state of the cell 
population were studied using MTT assay, transmission electron 
microscopy and flow cytometry with propidium iodide dye. The in-
tensity of virus reproduction in cells and their infectious titer were 
studied by the cytomorphology method. The level of the synthesis 
of the major proteins of associate viruses was analyzed using flow 
cytometry and the corresponding monoclonal antibodies.
 Results of the research. Co-infected cells demonstrated a lower 
rate of development of pathomorphological changes compared to 
mono-infections, related to the inhibition of the reproduction of 
associate viruses. It was found that the co-infection of cells with 
HSV-1 and HAdV-5  results in a decrease in the number of cells 
with virus-induced intranuclear inclusions of both viruses by up 
to 40 % and viruses titer by 1.6 lg and 2.6 lg, respectively. Inhibi-
tion of synthesis of major capsid protein and glycoproteins of the 
herpes virus by 83 % and 64 %, respectively, and a less pronounced 
decrease in the amount of adenovirus hexon protein (by 17 %) were 
also noted. It is shown that the mitochondrial activity of co-infected 
cells increases to 64 % in comparison with herpetic mono-infection. 
An analysis of the influence of co-infection on cell cycle revealed 
that the number of cells in G1 phase remained unchanged com-
pared with both mono-infections, while the number of apop-
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з герпетичною інфекцією знижується на 24 %. Аналіз ефективності 
офіцинальних препаратів Рибавірин та Ацикловір за умов змі-
шаної інфекції показав зниження їхньої антивірусної дії відносно 
вірусів-асоціантів порівняно з моноінфекціями на 1–2,3 lg. 
Висновки. Наявність специфічної інноваційної клітинної моделі 
змішаної інфекції з дослідженими аспектами перебігу асоційова-
них інфекцій дає можливість використовувати її для доклінічного 
дослідження противірусної активності сполук та отримання нових 
даних про роль вірус-вірусних взаємодій у розвитку неефектив-
ності застосування противірусних засобів у медичній практиці.

Ключові слова: змішана вірусна інфекція, цитоморфологічні змі-
ни, клітинний цикл, репродукція вірусів-асоціантів, противірусна 
активність.
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totic cells compared with herpes infection was reduced by 24 %. 
An analysis of the officinal drugs Acyclovir and Ribavirin effective-
ness in conditions of mixed infection showed a reduction in their 
antiviral activity against associate viruses by 1 to 2.3 lg compared to 
mono-infections. 
Conclusions. The presence of a specific innovative cellular model 
of mixed infection with known aspects of the course of associated 
infections allows it to be used for preclinical study of antiviral ac-
tivity of compounds and to obtain new data of the role of viral-viral 
interactions in the development of inefficient application of antiviral 
agents in medical practice.

Key words: mixed viral infection, cytomorphological changes, cell 
cycle, reproduction of associate viruses, and antiviral activity.

For citation: Biliavska LO, Povnitsa OY, Pankivska YB, Zagorod-
nya SD. Development of pathological process and activity of eti-
otropic drugs in cell culture under condition of viral co-infection. 
Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine. 
2019;25(4):476–87. DOI: 10.37621/JNAMSU-2019-4-476-487.

Liubov O. Biliavska 
ORCID: 0000-0003-3163-2492

bilyavskal@ukr.net

ВІДДІЛ РЕПРОДУКЦІЇ ВІРУСІВ
Загородня Світлана Дмитрівна – завідувачка, старший 
дослідник, к.б.н., ORCID: 0000-0002-0892-772X
Білявська Любов Олексіївна – науковий співробітник, к.б.н., 
ORCID: 0000-0003-3163-2492
Повниця Ольга Юріївна – науковий співробітник, к.б.н.,  
ORCID: 0000-0003-0349-7174
Паньківська Юлія Богданівна — інженер, ORCID: 0000-0002-
3344-7103

DEPARTMENT OF REPRODUCTION OF VIRUSES
Svitlana D. Zagorodnya – Cand. Sci. (Biology), Senior Research 
Fellow, Head of the Department, ORCID: 0000-0002-0892-772X
Liubov O. Biliavska – Cand. Sci. (Biology), Research Fellow,  
ORCID: 0000-0003-3163-2492
Olga Yu. Povnitsa – Cand. Sci. (Biology), Research Fellow,  
ORCID: 0000-0003-0349-7174
Yuliia B. Pankivska – Engineer, ORCID: 0000-0002-3344-7103

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ INFORMATION ABOUT AUTHORS

Стаття надійшла до редакції 1 грудня 2019 року  
Направлена на рецензування 5 грудня 2019 року
Прийнята до друку 25 грудня 2019 року

The article was received on December 1, 2019 
For review, December 5, 2019 
Accepted for publication on December 25, 2019

ВСТУП

Віруси утримують стійку лідируючу позицію в структурі 
причин розвитку інфекційних захворювань у світі, й не 
лише тому, що завжди супроводжуються розвитком ура-
жень різних відділів та систем організму, а й підвищують 
його сприйнятливість до розвитку вторинних інфекцій, 
спричинених бактеріями та вірусами [1]. Інтенсивна цир-
куляція вірусів, короткочасність інфекційного імунітету 
та високий рівень контактів серед населення створюють 
умови для виникнення змішаних інфекцій (коінфекцій). 
Частота розвитку змішаних вірусних інфекцій становить 
10–40 %. Розвиток та наслідки змішаних інфекцій зале-
жать від багатьох умов: загального фізіологічного стану 
організму, біологічних властивостей збудників, ступеня 
їхньої вірулентності й агресивності, одночасності або по-
слідовності зараження, інтервалів між інфікуванням різ-
ними вірусами та умов навколишнього середовища [2]. 
Приєднання «другого» інфекційного агента може відбути-
ся не тільки екзогенним, а й ендогенним шляхом, коли при 

ослабленні механізмів неспецифічного захисту відбува-
ється активація наявної латентної вірусної інфекції [3–5]. 
Експериментальні та клінічні дослідження виявили різ-
номанітні механізми, форми та наслідки взаємодії різних 
вірусів у культурі тканин та на рівні організму: одночасна 
інфекція може призводити до підвищення патогенезу, змі-
ни тропізму, передачі вірусів або навіть бути необхідною 
умовою інфекційного процесу коінфікуючих вірусів. У ін-
ших випадках вона може бути невигідною для окремих 
вірусів унаслідок зростання конкуренції за ресурси в клі-
тині [3, 6,  7]. Клінічні прояви змішаних інфекцій різнома-
нітні; так, при деяких коінфекціях не відбувається зміни 
характеру патологічного процесу порівняно з моноінфек-
цією, хоча у більшості випадків показано, що такі інфекції 
протікають значно важче та на їхньому фоні частіше ви-
никають різні ускладнення. Тому в значній зоні ризику пе-
ребувають особи, які мають хронічні захворювання, цук-
ровий діабет, серцеву недостатність, гострі захворювання 
печінки та нирок, які зазнали хірургічних втручань, травм 
тощо [7].
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Особливе місце в розвитку змішаних інфекцій посіда-
ють віруси, що здатні тривалий час зберігатися в латентно-
му стані в організмі. До таких вірусів належать ДНК-вмісні 
адено- та герпесвіруси. Аденовіруси здатні персистувати в 
організмі внаслідок ухилення від взаємодії з імунною сис-
темою та можуть реактивуватися під дією екзо- та ендо-
генних факторів, що особливо небезпечно для пацієнтів із 
вродженими чи набутими імунодефіцитами [8–10]. Реак-
тивація герпесвірусів відбувається як у періоди пригнічен-
ня імунної системи внаслідок використання імуносупре-
сивних препаратів чи асоційованих із хворобою стресів, 
так і при її активації внаслідок розвитку запальних про-
цесів чи коінфікування іншими патогенами [11, 12]. Дея-
кими дослідниками відзначено факт активації герпетичної 
та аденовірусної інфекції у вагітних жінок і новонародже-
них та показано високий відсоток ускладнень протікання 
вагітності, що характеризуються значними структурними 
змінами плоду, властивими для кожного із цих збудників. 
Тропізм вірусів до одних і тих самих тканин створює мож-
ливість одночасного інфікування організму-хазяїна з роз-
витком змішаної вірусної інфекції. 

Клінічна діагностика змішаних інфекцій ускладнена з 
огляду на схожість симптомів із моноінфекціями. Вста-
новлення достовірного діагнозу вимагає обов’язкового ла-
бораторного підтвердження, що дасть можливість з пер-
ших годин захворювання отримати вичерпну інформацію 
про збудників, спрогнозувати характер перебігу і резуль-
тат захворювання, правильно призначити лікування [13]. 

На жаль, у багатьох країнах світу обмежена кількість 
заходів, що застосовуються для подолання розвитку змі-
шаних інфекцій. До них належить максимум констатація 
епідемічних збудників процесу, а ці дані не дають відпо-
віді на питання, яким саме чином відбувається взаємодія 
вірусів між собою та роль цього процесу в зміні патогенезу 
збудника. А найголовнішим є те, що мало даних про дію 
препаратів за умов коінфекцій.

Перелік препаратів, які використовуються при вірус-
них захворюваннях, швидко зростає і створює об’єктивні 
труднощі у виборі адекватної терапії та оцінки її дії. Крім 
того, успіх виявлення ефективних противірусних засобів 
залежить не тільки від розробленої сполуки та її струк-
тури, а й від вдалого використання дієвої моделі вірусної 
інфекції [1]. Наразі активно проводяться in vitro та in vivo 
дослідження щодо розширення спектру дії існуючих ефек-
тивних антивірусних препаратів, але їх активність в умо-
вах змішаної вірусної інфекції практично не досліджена. 
У той самий час відомо, що використання препарату від-
носно одного вірусу може значно впливати на репродук-
цію та поширення супутнього вірусу, знижуючи чи поси-
люючи ці процеси. Так, наприклад, відомо, що у клітинах, 
подвійно інфікованих вірусом герпесу та ВІЛ-1 (вірус іму-
нодефіциту людини 1 типу), препарат Ацикловір знижує 
реплікацію ВІЛ так само ефективно, як і вірусу герпесу. 
Ацикловір фосфорилюється герпетичною кіназою, а по-
тім переходить до безпосереднього пригнічення зворот-
ної транскриптази ВІЛ [14]. Однак серед ВІЛ-інфікованих 
пацієнтів, коінфікованих вірусом герпесу, близько 10 % 
мають штами вірусу, резистентні до наявних антигерпе-
тичних препаратів. ВГС (вірус гепатиту С) та ВГВ (вірус 

гепатиту В) інфекції практично не впливають на розвиток 
ВІЛ-інфекції, однак вона посилює реплікацію ДНК вірусів 
гепатиту та значно підвищує рівень смертності пацієнтів, 
що пов’язано з розвитком гепатоцелюлярної карциноми. 
Показано, що використання Тенофовіру за умов зміша-
ної ВІЛ/ВГВ інфекції не призводить до розвитку мутацій 
полімерази гепатиту В, тоді як дія Ламівудину відносно 
ВГВ значно підсилюється та зберігається протягом кіль-
кох місяців після відміни препарату [15]. Також показано, 
що у пацієнтів із вірусним гепатитом вищий ризик гепа-
тотоксичної дії антиретровірусних та інших хіміотерапев-
тичних засобів, що значно ускладнює проведення терапії 
ВІЛ-інфекції та лікування опортуністичних інфекцій [16]. 
Тому дослідження противірусної активності сполук із ви-
користанням моделей змішаних інфекцій є актуальним та 
новим напрямом антивірусного скринінгу.

Метою цієї роботи було вивчити особливості розвитку 
патологічного процесу в клітинах за умови моделювання 
змішаної вірусної інфекції та дослідити дію противірусних 
препаратів за цих умов.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

Для моделювання змiшаної iнфекцiї використано культу-
ру епiтелiальних клiтин MDBK – нирки телят, аденовiрус 
людини 5 серотипу (Ад–5) та вiрус простого герпесу 
1  типу (ВПГ–1). Клiтини та вiруси культивували вiдпо-
вiдно до стандартних методик [17, 18]. Використовували 
схему одночасного (коiнфекцiя) інфiкування клiтин обо-
ма вiрусами, з множиннiстю iнфiкування (моі) 6 ВУО/кл 
(включення утворюючих одиниць на клiтину) для Ад-5 i 
0,01 БУО/кл (бляшкоутворюючих одиниць на клiтину) 
для ВПГ-1. Особливостi репродукцiї вiрусiв та взаємодії з 
клітинами за умови змiшаного iнфiкування дослiджували 
через 24–72 години пiсля зараження. 

Життєздатність клітин та їхню мітохондріальну ак-
тивність досліджували з використанням розчину МТТ 
(Sigma, США) за стандартною методикою [19]. Розвиток 
патологічного процесу, інтенсивність репродукції віру-
сів у клітинах та їхній інфекційний титр досліджували 
цитоморфологічним методом із використанням 0,01 % 
барвника акридинового оранжевого (Sigma, США), визна-
чаючи відсоток інфікованих клітин за утворенням вірус-
специфічних ДНК-вмісних внутрішньоядерних включень 
[20]. Зразки дослiджували в люмiнесцентному мiкроскопi 
МЛ-2 (ЛОМО, Росiя).

Ультраструктуру інфікованих вірусами клітин до-
сліджували за допомогою трансмісійної електронної мі-
кроскопії згідно з методикою Bozzola, з незначними мо-
дифікаціями [21]. Зрізи клітин аналізували за допомогою 
мікроскопа JEM-1400 (Jeol, Японія).

Зміни стану клітинної популяції за умов змішаної ін-
фекції виявляли, використовуючи проточну цитометрію 
та барвник пропідіум йодид (PI, Sigma, США) [20]. Метод 
дає можливість оцінити відносну кількість клітин на різ-
них стадіях клітинного циклу, структуру клітин, а також 
виявити апоптотичні клітини, оскільки інтенсивність сиг-
налу PI прямо пропорційна вмісту ДНК. Кількість аналі-
зованих клітин на зразок становила 10 000. Інтенсивність 
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флуоресценції клітин вимірювали проточним цитометром 
(Beckman Coulter Epics LX, США) з довжиною хвилі лазера 
488 нм. Профілі клітинних циклів були проаналізовані за 
допомогою програми Flowing Software, версія 2.5.

Особливості синтезу білків вірусів-асоціантів досліджу-
вали з використанням проточної цитометрії [22] та кроля-
чих моноспецифiчних антитiл до гексона та відростка аде-
новiрусу, отриманих за стандартною методикою Келлера, 
та до основного бiлка капсиду (Abcam, Велика Британiя) і 
основних глікопротеїдів ВПГ-1 (Abcam, Велика Британiя). 
Для аналiзу зразкiв використовували проточний цито-
метр (Beckman Coulter Epics LX, США) із довжиною хвилі 
лазера 530 нм. 

У роботі досліджували ефективність етіотропних пре-
паратів Рибавірин (Rib, Sigma, США) та Ацикловір (ACV, 
Sigma, США) за умов змішаної інфекції, а саме аналізували 
їхній вплив на формування інфекційного вірусного по-
томства та клітинний цикл коінфікованих клітин.

Статистична обробка отриманих даних виконувалась 
за стандартними підходами для обчислення статистичних 
помилок (стандартне відхилення) за допомогою Microsoft 
Excel 2010. Результати відображали як середнє значення 

± S.D., отримане в трьох незалежних експериментах. Для 
оцінки різниці між тестовим зразком та контролем вико-
ристано t-тест Стьюдента. Значення р < 0,05 вважалося 
статистично значущим. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Дослідження взаємодії між вірусами та її наслідків на 
клітинному рівні залишається одним із актуальних та 
важливих питань вірусології та медицини [2]. Тому для 
розуміння біологічної сутності змішаних інфекцій роз-
роблено модель одночасної адено-герпетичної інфекції 
клітин MDBK та проведено структурно-функціональний 
аналіз взаємодії вірус-вірус-клітина в цій системі.

Однією серед ознак репродукції адено- та герпесвіру-
сів є утворення в ядрах клітин специфічних включень, 
які можуть бути виявлені за допомогою люмінесцентного 
мікроскопа після фарбування клітин барвником акриди-
новим оранжевим, тому її використано не лише для ви-
значення впливу змішаного інфікування на репродукцію 
кожного з досліджуваних вірусів, а і для аналізу морфоло-
гічних змін коінфікованих клітин (рис.1). 

Рис. 1. Цитоморфологічний 
аналіз популяції інфікованих 
клітин MDBK:
1 – неінфіковані клітини; 
2 – клітини, інфіковані Ад-5, аденовірусні 
включення у клітинах мають вигляд 
зернистого, гранулярного чи центро-
ядерного яскраво-зеленого свічення, 
оточеного темною, гомогенною зоною; 
3 – клітини, інфіковані ВПГ-1, для 
герпетичних включень характерне 
рівномірне, дифузне, димчасто-зелене 
свічення ядра та яскраве оранжево-
зелене свічення ядерної мембрани; 
4 – коінфіковані клітини з герпетичними 
синцитіями і включеннями (біла стрілка) 
та аденовірусними включеннями (чорна 
стрілка). Люмінесцентна мікроскопія, 
фіксування клітин 96° етиловим 
спиртом, фарбування барвником 0,01 % 
акридиновим оранжевим, х280.

Figure 1. Cytomorphological 
analysis of the population of 
infected MDBK cells:
1 – uninfected cells; 

2 – cells infected with HAdV-5, adenovirus 
inclusions in the cells look like granular 
or center-nucleus bright green glow 
surrounded by a dark, homogeneous zone; 

3 – cells infected with HSV-1, for herpetic 
inclusions is characterized by a uniform, 
diffuse, smoky-green glow of the nucleus 
and a bright orange-green glow of the 
nuclear membrane; 

4 – co-infected cells with herpetic syncytia 
and inclusions (white arrow) and adenoviral 
inclusions (black arrow). Fluorescence 
microscopy, cells were fixed with 96° 
ethanol, stained with 0.01 % solution of 
acridine orange, magnification x 280.

1
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Як видно із рисунку 1, розвиток Ад-5 та ВПГ-1 інфек-
цій у клітині змінює структуру та функції органел, і осо-
бливо ядра, оскільки всі основні етапи репродукції цих 
вірусів відбуваються саме у ньому. Перші прояви інфі-
кування клітин спостерігаються уже через 18–24 години 
після зараження та проявляються в зміні розмірів і фор-
ми ядер, просвітленні їх у зв’язку з розрідженням хро-
матину. Ядерця збільшуються у розмірах, зміщуються до 
периферії ядра і згодом зникають. На 24–48 годину після 
інфікування ядерний хроматин стає зернистим, збира-
ється глибами та при аденовірусній інфекції розміщуєть-
ся всередині ядра, формуючи центроядерні включення, 
а при герпетичній інфекції зміщується до периферії ядра, 
утворюючи кільце біля ядерної мембрани. У ядрах неін-
фікованих клітин аналогічні утворення не виявляють-
ся, ядерця і цитоплазма оранжевого кольору, а ядерний 
хроматин має вигляд рівномірно розподілених дрібних 
яскраво-зелених гранул. Інколи виявляли гомогенне 
оранжеве свічення, характерне для пікнотичних клітин, 
та зелене свічення хроматину під час мітозу клітини. 

 При  моделюванні змішаної інфекції клітин MDBK та-
кож виявляли специфічні для вірусу герпесу синцитії та 
включення, характерні як для Ад-5, так і ВПГ-1 (рис. 1.), 
однак кількість клітин із включаннями була меншою по-
рівняно з моноінфекціями.

За допомогою трансмісійної електронної мікроско-
пії вивчено ультраструктуру неінфікованих (нативних) 
та інфікованих вірусами клітин і особливості вірусного 
морфогенезу (рис. 2). Неінфіковані клітини MDBК мали  
округлу чи овальну форму і велике ядро, у вакуолях ви-
являлись рихлі округлі тільця помірної електронної щіль-
ності, ядерний хроматин був розміщений по всьому об’єму 
ядра, в центрі якого спостерігали великі ядерця. Показано, 
що при репродукції адено- і герпесвірусів різко порушу-
валася морфологія клітин (рис. 2): виявлено збільшен-
ня ядер, маргінація хроматину до периферії, утворення 
кристалоподібних внутрішньоядерних скупчень повних і 
неповних вірусних нуклеокапсидів. 

Спостерігали гіпертрофію ядерної мембрани в поєд-
нанні з розширенням перинуклеарного простору і зник-

Неінфіковані клітини
Uninfected cells

Рис. 2. 
Ультратонкі 
зрізи клітин 
MDBK. 
Капсиди  
Ад-5  
(чорна 
стрілка) 
та ВПГ-1  
(біла стрілка)

Figure 2.  
Ultra-thin 
sections of 
MDBK cells. 
HAdV-5 
(black arrow) 
and HSV-1 
(white arrow) 
capsidsКлітини, інфіковані Ад-5 / Сells infected with HAdV-5

Клітини, інфіковані ВПГ-1
Сells infected with HSV-1

Коінфіковані клітини / Сo-infected cells 
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ненням ядерець. Цитоплазма клітин характеризується 
більш вираженою вакуолізацією порівняно з неінфіко-
ваними клітинами. Також з’являються численні округлі 
мітохондрії і трубчасто-ретикулярні утворення, ендо-
плазматичний ретикулум розширений. У ядрах інфіко-
ваних аденовірусом клітин виявляли паракристалічні 
утворення у вигляді прямолінійних трубчастих повздов-
жніх та гексагональних структур – у поперечних зрізах 
клітин, вони відповідають еозинофільним кристалам, 
які можна виявити при світловій мікроскопії, та містять 
вірусний білок і позбавлені нуклеїнової кислоти. Всі ці 
морфологічні зміни призводили до повної деструкції клі-
тин на 72–96 годину після зараження. Описаний розпо-
діл електронно-щільного матеріалу в ядрах інфікованих 
клітин відповідає місцю перебування вірусспецифічних 
ДНК-вмісних внутрішньоядерних включень, що вияв-
ляються при фарбуванні інфікованих клітин барвником 
акридиновим оранжевим.

Віріони аденовірусу мали електронно-щільну оболонку 
з укладеним в ній електронно-щільним центральним ті-
лом, між ними розміщена світла зона. Вірус герпесу вияв-
ляли в ядрах клітин як округле електронно-щільне тіло ді-
аметром 60–100 нм (так звані голі капсиди). Інфекційними 
віріони ВПГ-1 ставали після стадії утворення зовнішньої 
оболонки, що складається з мембран клітини, набуваючи 
її при виході з клітини (рис. 2).

Коінфіковані клітини характеризуються нижчим рів-
нем розвитку патоморфологічних змін і наявністю неве-
ликої кількості вірусних капсидів. У ядрах інфікованих 
клітин виявляли два типи вірусних капсидів, які асоціюва-
ли з аденовірусом та вірусом простого герпесу (рис. 2). Ви-
явлено значну кількість дефектних вірусних частинок, що 
мають меншу електронну щільність нуклеокапсиду, пов’я-
зану з відсутністю нуклеїнової кислоти, що може свідчити 
про пригнічення репродукції вірусів. 

Вивчено вплив змішаного інфікування на життєздат-
ність клітин MDBK (рис. 3). Через 72 години після коінфі-
кування клітин виявлено пригнічення життєздатності та 
мітохондріальної активності порівняно з неінфікованими 
клітинами (контрольні клітини) на 32 %. 

Порівняно з аденовірусною моноінфекцією рівень мі-
тохондріальної активності коінфікованих клітин майже не 
змінювався, тоді як порівняно з герпетичною моноінфек-

цією відбувалось його значне зростання до 64 %. Це може 
бути пов’язано з пригніченням розвитку в коінфікованих 
клітинах цитопатичних змін, викликаних репродукцією 
вірусу герпесу, а саме утворення синцитіїв та специфічних 
включень. 

Блокування фаз клітинного циклу є добре встанов-
леним механізмом, за допомогою якого віруси створю-
ють найбільш придатні умови для їх реплікації. Зокре-
ма, індукція S-фази є обов’язковою або, щонайменше, 
вигідною для літичної інфекції деяких вірусів, оскільки 
вони можуть реплікувати свою ДНК і здійснювати пов-
ний інфекційний цикл у клітинах, які перебувають у 
стадії реплікації ДНК, тобто в S-фазі клітинного циклу.  
Аденовірусна інфекція впливає на клітинний цикл, 
оскільки продукти гену E1 аденовірусу взаємодіють із 
pRb (білком ретинобластоми), це призводить до вивіль-
нення фактору транскрипції E2F, що ініціює перехід від 
G1 до S-фази [23]. Інфікування аденовірусом низки епі-
теліальних клітинних ліній зумовлює синхронізацію і 
арешт фази G2. Ця синхронізація у фазі G2 цілком може 
бути важливим фактором, який сприяє збільшенню роз-
міру клітини та її гранулярності. На відміну від цього, 
ВПГ-1 кодує власну ДНК-полімеразу та допоміжні білки 
і, отже, теоретично не вимагає індукції S-фази для під-
тримки своєї реплікації [24], однак, з іншого боку, є дані, 
що білок ICP0 вірусу герпесу може індукувати блокуван-
ня клітинного циклу як на етапі переходу клітин із G1 на 
S-фазу, так і на G2/M-фазу циклу [25]. 

Вплив вірусних моно- та коінфекцій на мітотичні про-
цеси в клітинах та клітинний цикл досліджено проточною 
цитометрією. Виявлено значні зміни у циклі інфікованих 
клітин (рис. 4 a, b), при аденовірусній та герпетичній мо-
ноінфекціях спостерігається збільшення кількості апопто-
тичних клітин до 11 та 30 %, відповідно (що у 2,5 та 7,2 раза 
більше, ніж у неінфікованих клітин). Також спостерігали 
перехід клітин із G1-фази у S і збільшення кількості клі-
тин у цій фазі до 33 та 25 % відповідно (що у 2 та 1,5 раза 
більше, ніж у неінфікованих клітин), що вказує на інтен-
сивний синтез вірусної ДНК. При герпетичній інфекції 
виявлено зменшення кількості клітин на 40 % у G2/М-фазі 
порівняно з неінфікованими клітинами. Також слід зазна-
чити, що низька кількість клітин у G1-фазі (удвічі менше, 
ніж у неінфікованих) свідчить про блокування мітотичної 

Рис. 3. Ааналіз 
життєздатності та 
мітохондріальної 
активності 
коінфікованих 
клітин.  
МТТ-аналіз

Figure 3.  
Analysis of viability 
and mitochondrial 
activity  
of co-infected  
cells using  
MTT-assay
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фази клітинного циклу, ріст та розвиток клітин, а також 
направлення всіх клітинних механізмів на репродукцію 
вірусів. За умов змішаної інфекції виявлено, що кількість 
клітин у G1-фазі не змінювалася порівняно з обома моно-
інфекціями, тоді як кількість апоптотичних клітин знизи-
лася на 24 % порівняно з герпетичною інфекцією. Також 
спостерігали збільшення кількості клітин у S-фазі на 23 % 
порівняно з ВПГ-1 інфекцією, кількість клітин була подіб-
на до аденовірусної моноінфекції, що, можливо, свідчить 
про інтенсивніший синтез аденовірусної ДНК в коінфіко-
ваних клітинах. 

Відомо, що основними результатами взаємодії двох і 
більше збудників у процесі змішаної інфекції може бути 
[26]: 1) незалежна репродукція вірусів; 2) екзальтація – 
посилення репродукції одного або всіх асоціантів; 3) ін-

терференція – інгібування репродукції одного або всіх 
асоціантів; 4) комплементація – специфічна залежність 
репродукції одного вірусу від іншого. Тому наступним 
етапом роботи було дослідження та характеристика особ-
ливостей репродукції вірусів-асоціантів у розробленій 
модельній системі. Показано, що спільне інфікування клі-
тин ВПГ-1 та Ад-5 призводить до значного зниження кіль-
кості клітин з вірусіндукованими внутрішньоядерними 
включеннями обох вірусів (до 40 %) (рис. 5 a1). Проведено 
дослідження повноцінності та інфекційності вірусів-асо-
ціантів, а саме визначено титр вірусів, отриманих de novo, 
та рівень реплікації їхньої ДНК. За умов змішаної інфекції 
виявлено зниження титрів ВПГ-1 та Ад-5 на 1,6 lg та 2,6 lg 
(рис. 5 a2), тоді як реплікація ДНК обох вірусів знижувала-
ся незначно (до 6 %) (дані не представлено).

Рис. 4. Аналіз стану 
клітинної популяції 
за умов змішаної 
інфекції: профілі 
клітинного циклу 
(а) та особливості 
клітинного циклу 
(b) моно- та 
коінфікованих клітин. 
Інтенсивність 
флуоресценції клітин 
вимірювали проточним 
цитометром з довжиною 
хвилі лазера 488 нм. 
Профілі клітинного циклу 
аналізували за допомогою 
програмного забезпечення 
Flowing Software, версія 
2.5. Результати, що 
відповідають кількості 
клітин у G1, S та G2/M 
фазах циклу отримано 
у трьох незалежних 
експериментах та 
представлено як середнє 
значення ± S.D.

Figure 4. The analysis 
of the cell population 
state under conditions 
of mixed infection:  
cell cycle profiles (a) 
and cell cycle features 
(b) of mono- and  
co-infected cells. 
The cells’ fluorescence 
intensity was measured by 
a flow cytometer with laser 
wavelength 488 nm. Cell cycle 
profiles were analyzed with 
the Flowing Software, version 
2.5. Results corresponding to 
the percentage of cells in G1, 
S, and G2/M phases of three 
independent experiments are 
presented as mean ± S.D. 

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Кі
ль

кі
ст

ь 
кл

іт
ин

 / 
N

um
be

r o
f c

el
ls

MDBK                      Ад-5 / HAdV-5             ВПГ-1 / HSV-1            Ад-5 + ВПГ-1 /  
                 HAdV-5 + HSV-1   

Апоптстичні клітини / Аpoptotic cells                G1                  S                  G2/M

Контроль клітин
Uninfected cells

Клітини, інфіковані Ад-5
Сells infected with HAdV-5

Клітини, інфіковані ВПГ-1
Сells infected with HSV-1 

Коінфіковані клітини
Сo-infected cells

a

a

b



ISSN 2413-7944 483

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

12 000

10 000

8000

6000

4000

2000

0

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

0

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0%

 ін
ф

ік
ов

ан
их

 к
лі

ти
н

%
 o

f i
nf

ec
te

d 
ce

lls
кі

ль
кі

ст
ь 

кл
іт

ин
nu

m
be

r o
f c

el
ls

кі
ль

кі
ст

ь 
кл

іт
ин

nu
m

be
r o

f c
el

ls
ти

тр
 в

ір
ус

ів
 lg

 В
УО

/м
л

vi
ru

s 
tit

er
, l

g 
IF

U
/m

l

Monoinfection                            Co-infection Monoinfection                            Co-infection

Monoinfection    Co-infection Monoinfection    Co-infection Monoinfection    Co-infectionMonoinfection    Co-infection

Ад-5 / HAdV-5             ВПГ-1 / HSV-1 Ад-5 / HAdV-5             ВПГ-1 / HSV-1

Білок гексон
Hexon

Білок відростка
Fiber

Капсидний білок
Capsid protein

Глікопротеїни оболонки
Membrane glycoproteins

М О Л О Д І  Н А У К О В Ц І

Рівень синтезу структурних компонентів віріону – біл-
ків є одним із ключових моментів репродукції вірусу, адже 
недостатня їх кількість гальмує процес вірусного морфо-
генезу та утворення нових інфекційних вірусних часток. 
З використанням методу проточної цитометрії дослідже-
но рівень синтезу деяких мажорних білків вірусів за умови 
коінфікування клітин. Виявлено значне інгібування син-
тезу основного капсидного білка та глікопротеїнів обо-
лонки вірусу герпесу (83 % та 64 %, відповідно) (рис. 5 b2) 
і менш виражене зниження кількості білка гексону адено-
вірусу (17 %) (рис. 5 b1). Відомо, що одним із механізмів 
взаємного пригнічення процесу утворення білків може 
бути інгібування трансляції мРНК в інфікованій клітині. 
Наприклад, суперінфікування ВПГ-1 клітинної лінії емб-
ріонів щурів, трансформованих аденовірусом 5 сероти-
пу, призводить до інгібування накопичення специфічних 
аденовірусних poly(A) мРНК у цитоплазмі та інгібування 
синтезу білка більше, ніж на 50 % [27]. Віруси родин аде-
но-, пікорна-, ортоміксо-, параміксовірусів можуть при-

зводити до інтерференції реплікації вірусу простого гер-
песу, що закінчується абортивною інфекцією [28, 7], це 
може призводити до скорочення продукції деяких вірус-
них ферментів (тимідинкінази) та вірусної ДНК і низького 
виходу інфекційного вірусу. Таким чином, можна зробити 
висновок, що виявлене нами пригнічення репродукції ві-
русів за умов змішаної інфекції може відбуватися на етапі 
трансляції. 

Розуміння взаємодії вірусів між собою за умови зміша-
ного інфікування важливе для розробки нових та ефек-
тивніших шляхів боротьби з цими вірусними інфекціями. 
Найбільшого успіху в хіміотерапії адено- та герпесвірусних 
інфекцій досягнуто з вивченням аномальних нуклеози-
дів і нуклеотидів, які є інгібіторами вірусних полімераз та 
включаються у синтез нового ланцюга нуклеїнових кислот 
[29, 30]. Оскільки репродукція вірусів залежить від функці-
ональної та енергетичної системи клітини, нами дослідже-
но зміни циклу коінфікованих клітин за обробки їх такими 
противірусними препаратами, як Рибавірин та Ацикловір.

a1 a2

b2b1

Рис. 5. Вплив змішаної інфекції на репродукцію вірусів-асоціантів: 
а – цитоморфологічний аналіз коінфікованих клітин MDBK, люмінесцентна мікроскопія, фарбування 0,01 % акридиновим оранжевим: 1 – зміна 
кількості клітин із вірусспецифічними внутрішньоядерними включеннями, 2 – зміна титру вірусів, синтезованих de novo, b – особливості синтезу 
білків вірусів за умови змішаної адено-герпетичної інфекції, проточна цитометрія, використані антитіла: 1 – антитіла кроля до гексону та 
відростка Ад-5, 2 – антитіла кроля до основного бiлка капсиду та основних глікопротеїдів ВПГ-1, зв’язування антитіл з вірусними білками 
виявляли з використанням антитіл до імуноглобулінів кроля, коньюговані з FITC.

Figure 5. The effect of mixed infection on the reproduction of associated viruses: 
a – cytomorphological analysis of coinfected MDBK cells, fluorescent microscopy, staining with 0.01% acridine orange: 1 – change the number of the cells with 
virus-specific inclusion bodies, 2 – change the titer of viruses synthesized de novo, b – features of protein synthesis of viruses under conditions of mixed adeno-
herpetic infection, flow cytometry, used antibodies: 1 – rabbit antibodies to hexon and fiber of HAdV-5, 2 – rabbit antibodies to the main capsid protein and to the 
membrane glycoproteins of HSV-1, binding of antibodies to viral proteins was detected using antibodies to rabbit immunoglobulins conjugated FITC.
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За умов моноінфекцій використання препаратів 
призводить до збільшення кількості клітин у G1-фазі  
в 1,8–2,7  раза, а кількість апоптотичних клітин змен-
шується в 1,1–3,3 раза порівняно з контрольними зна-
ченнями вірусів (рис. 6 a, b). Також слід зазначити, що 
використання обох препаратів призводило до значного 
зниження кількості клітин у G2/М фазі (1,1–2,2 раза). 
Препарат ACV не змінював розподілу клітин за фаза-
ми циклу при аденовірусній інфекції, що вказує на його 

неефективність, тоді як за умов герпетичної інфекції 
відбувається нормалізація клітинного циклу порівняно 
з профілем неінфікованих клітин (рис. 6 a). Показано до-
зозалежний вплив Rib на клітинний цикл за герпетич-
ної та аденовірусної моноінфекцій, а саме із зниженням 
його концентрації спостерігається зменшення кількості 
клітин у G1-фазі та зміна кількості апоптотичних клі-
тин, що свідчить про зниження його антивірусної актив-
ності (рис. 6 b). 

Рис. 6. Вплив 
противірусних 
препаратів на цикл 
інфікованих клітин 
MDBK: особливості 
клітинного циклу 
моно- (а, b) та 
коінфікованих клітин 
(c), оброблених 
препаратами. 
Проточна цитометрія 
та фарбування клітин 
йодидом пропідію. 
Профілі клітинних циклів 
аналізували за допомогою 
програмного забезпечення 
Flowing Software, версія 
2.5. Результати, що 
відповідають кількості 
клітин у G1, S та G2/M 
фазах циклу, отримано 
у трьох незалежних 
експериментах та 
представлено як середнє 
значення ± S.D.

Figure 6. The effect  
of antiviral drugs on 
the cycle of infected 
MDBK cells: features  
of the cell cycle of 
mono- (a, b) and  
co-infected cells (с) 
after drugs treatment. 
Flow cytometry and 
propidium iodide staining 
of cells. Cell cycle profiles 
were analyzed with the 
Flowing Software, version 
2.5. Results corresponding to 
the percentage of cells in G1, 
S, and G2/M phases of three 
independent experiments are 
presented as mean ± S.D. 
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Використання препаратів за умов змішаної інфек-
ції призводить до зниження кількості клітин у S-фазі  
в 1,7–2,5 раза, апоптотичних клітин у 1,2–1,6 раза та їх 
збільшення у G1-фазі в 2–2,6 раза (рис. 6 c). Активність 
ACV відносно вірусу герпесу за змішаної інфекції була 
дещо нижчою, ніж за моноінфекції, оскільки спосте-
рігалося зменшення кількості апоптотичних клітин у 
1,6 раза, тоді як за умов моноінфекції зниження було у 
3,3 раза. При застосуванні Rib за умов змішаної інфекції 
його активність була подібною до активності  при обох 
моноінфекціях. Таким чином, показано високу здатність 
досліджуваних препаратів нормалізувати життєздат-
ність та цикл клітин як за умов моно-, так і змішаних 
інфекцій.

Проведено дослідження з визначення титрів вірусів- 
асоціантів, отриманих de novo, після обробки їх препара-
тами (табл. 1). Головним критерієм ефективності препа-
рату відносно вірусу є інгібування репродукції вірусу за 
рахунок зниження його інфекційного титру. Зниження ти-
тру вірусу на 2 lg і більше (або на 99 % і більше) порівняно 
з контролем вірусу свідчить про виражену противірусну 
активність, від 1 до 2 lg – про помірну активність, на 1 lg і 
менше – про відносну активність [31]. 

Слід зазначити виражену протигерпетичну активність 
ACV та протиаденовірусну активність Rib за умов моноін-
фекцій, оскільки титри вірусів, синтезованих de novo, зни-
жувався на 3,7 та 3,8 lg відповідно. Rib проявляв відносну 
протигерпетичну дію як за моно- так і за змішаної інфек-
ції, адже максимально знижував титр ВПГ-1 на 0,9 lg. Ви-
користання ACV за умов змішаної інфекції призводить до 
пригнічення репродукції ВПГ-1 на 1,2–1,7 lg, що вказує на 
зниження його ефективності відносно вірусу герпесу за-
лежно від використаної концентрації на 1,5–1,9 lg. За умов 
змішаної інфекції препарат Rib втрачав виражену проти-

аденовірусну активність, оскільки знижував титр аденові-
русу на лише на 0,5–1,5 lg, що на 1–2,3 lg нижче порівняно 
з моноінфекцією. 

Отже, дослідження інфекційності вірусів в умовах ко-
інфекції показало зниження антивірусної дії препаратів 
відносно вірусів-асоціантів. Ефективність противірусних 
препаратів може залежати від вірусного навантаження 
після початку терапії. При змішаній інфекції клітин спо-
стерігається високе вірусне навантаження на клітину, що 
може впливати на ступінь стійкості вірусів до лікарських 
препаратів [32]. Виявлена нетипова дія препаратів у ви-
падку змішаної адено-герпетичної інфекції вказує на необ-
хідність проведення скринінгу противірусних препаратів 
не лише на експериментальних моно-, але і на змішаних 
інфекціях, оскільки йдеться не лише про утворення резис-
тентних штамів у процесі репродукції вірусів (унаслідок 
утворення рекомбінантів, мутантів тощо), а і про інгібу-
вання функціональної активності специфічних мішеней 
при репродукції вірусів-асоціантів, що може призводити 
до неефективного використання противірусних засобів у 
медичній практиці. 

ВИСНОВКИ
Створена модельна система змішаної вірусної інфекції, 
в якій проаналізовано взаємодію кількох вірусів. Про-
ведено дослідження мітохондріальної активності, струк-
тури клітин, аналіз клітинного циклу та виявлено при-
гнічення розвитку патоморфологічних змін за умов їх 
змішаного інфікування порівняно з моноінфекціями, що 
може бути пов’язано із взаємним пригніченням розвитку 
вірус них інфекцій у клітинах за рахунок зниження синте-
зу мажорних білків вірусів. Дослідження противірус ної дії 
етіотропних препаратів Ацикловір та Рибавірин із засто-

Препарати  
(мкг/мл) /  
Drugs (µg/ml)

Моноінфекція / Monoinfection Змішана інфекція / Co-infection

ВПГ-1 / HSV-1 Ад-5 / HAdV-5 ВПГ-1/ HSV-1 Ад-5 / HAdV-5

Титр lg ВУО/мл / 
Titer, lg IFU/mL

Інгібув. lg / 
Inhib. lg

Титр lg ВУО/
мл / Titer, lg 
IFU/mL

Інгібув. lg / 
Inhib. lg

Титр lg ВУО/
мл / Titer, lg 
IFU/mL

Інгібув. lg / 
Inhib. lg

Титр lg 
ВУО/мл / 
Titer, lg 
IFU/mL

Інгібув. lg / 
Inhib. lg

ACV

20 1,81 3,57 6,95 0,19 2,33 1,65 4,56 0,05

4 2,40 2,98 6,99 0,15 2,72 1,26 4,56 0,05

0,8 2,73 2,66 7,07 0,07 2,79 1,19 4,58 0,03

Rib

125 4,62 0,77 3,30 3,84 3,09 0,89 3,07 1,54

62 4,76 0,63 5,35 1,79 3,36 0,62 3,97 0,64

31 4,83 0,55 5,62 1,52 3,52 0,46 4,10 0,51

КВ/ VC 5,39 - 7,14 - 3,98 - 4,61 -

Примітка: Інгіб. – інгібування, КВ – контроль вірусу / Note: Inhib. – inhibition, VC – virus control. 

ТАБЛИЦЯ 1 / TABLE 1
ВПЛИВ СПОЛУК НА УТВОРЕННЯ ПОВНОЦІННОГО ТА ІНФЕКЦІЙНОГО ПОТОМСТВА ВІРУСІВ ЗА УМОВ 
МОНО- ТА ЗМІШАНОЇ ІНФЕКЦІЙ / EFFECT OF THE DRUGS ON THE FORMATION OF COMPLETE AND 
INFECTIOUS OFFSPRING OF VIRUSES IN THE CONDITIONS OF MONO- AND MIXED INFECTIONS
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суванням інноваційної моделі адено-герпетичної інфекції 
показало значну втрату їхньої активності. Проте необхід-
ним є проведення детальніших молекулярно-біологічних 
досліджень регуляторних елементів геному вірусів-асоці-
антів, важливих для їх транскрипції, трансляції та реплі-
кації, що дасть можливість зрозуміти, на яких саме етапах 
відбувається взаємодія між вірусами, визначити особли-
вості розвитку вірусних інфекцій у цих системах та ви-
явити причини і механізми неефективності препаратів за 
умов змішаної інфекції. 

Таким чином, наявність специфічної та адекватної 
клітинної моделі змішаної вірусної інфекції з дослі-
дженими аспектами перебігу асоційованих інфекцій 
дає можливість використовувати її для доклінічного 
дослідження нових сполук із потенційною противі-
русною активністю, для аналізу сучасного арсеналу 
противірусних препаратів та отримання нових даних 
про роль вірус-вірусних взаємодій у розвитку ре-
зистентності до відомих етіотропних противірусних  
засобів.
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М О Л О Д І  Н А У К О В Ц І

РЕЗЮМЕ

Развитие патологического процесса  
и активность этиотропных препаратов 
в культуре клеток в условиях вирусной 
коинфекции
Л. А. Белявская , О. Ю. Повница,  
Ю. Б. Паньковская, С. Д. Загородняя

Институт микробиологии и вирусологии  
им. Д. К. Заболотного НАН Украины,  
ул. Заболотного, 154, Киев 03143, Украина 
Цель исследования. Изучить особенности развития патоло-
гического процесса в клетках при моделировании смешанной 
вирусной инфекции и исследовать действие противовирусных 
препаратов при таких условиях. 
Материалы и методы исследования. Разработанная модель 
одновременной смешанной инфекции клеток MDBK аденови-
русом человека 5 серотипа (Ад-5) и вирусом простого герпеса 
1 типа (ВПГ-1). Митохондриальную активность, ультраструкту-
ру и состояние клеточной популяции исследовали с использо-
ванием МТТ-анализа, трансмиссионной электронной микро-
скопии и проточной цитометрии с красителем пропидий йодид. 
Интенсивность репродукции вирусов в клетках, их инфекци-
онный титр изучали цитоморфологическим методом. Уровень 
синтеза мажорных белков вирусов-ассоциантов анализировали 
применяя проточную цитометрию и соответствующие монокло-
нальные антитела. 
Результаты исследования. В коинфицированных клетках обна-
ружено снижение развития патоморфологических изменений 
по сравнению с моноинфекциями, что связано с угнетением 
репродукции вирусов-ассоциантов. Установлено, что совмест-
ное инфицирование клеток ВПГ-1 и Ад-5 приводит к снижению 
количества клеток с вирусиндуцированными внутриядерными 
включениями обоих вирусов до 40% и снижению титров виру-

сов на 1,6 lg и 2,6 lg, соответственно. Также выявлено угнетение 
синтеза основного капсидного белка и гликопротеинов обо-
лочки вируса герпеса на 83 % и 64 %, соответственно, и менее 
выраженное снижение количества белка гексона аденовируса 
(на 17 %). Показано, что митохондриальная активность коинфи-
цированных клеток по сравнению с герпетической моноинфек-
цией возрастает до 64 %. Исследование влияния коинфекции на 
клеточный цикл установило, что количество клеток в G1 фазе 
не меняется по сравнению с обеими моноинфекциями, тогда 
как количество апоптотических клеток по сравнению с герпе-
тической инфекцией снижается на 24 %. Анализ официнальных 
препаратов Рибавирин и Ацикловир в условиях смешанной 
инфекции показал снижение их противовирусного действия в 
отношении вирусов-ассоциантов по сравнению с моноинфекци-
ями на 1–2,3 lg. 
Выводы. Наличие специфической инновационной клеточной 
модели смешанной инфекции с исследованными аспектами 
течения ассоциированных инфекций позволяет использовать ее 
для доклинического исследования противовирусной активно-
сти соединений и получения новых данных о роли вирус-вирус-
ных взаимодействий в развитии неэффективности применения 
противовирусных средств в медицинской практике.

Ключевые слова: смешанная вирусная инфекция, цитоморфо-
логические изменения, клеточный цикл, репродукция виру-
сов-ассоциантов, противовирусная активность.
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