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Aims and Objectives
1. Discuss what constitutes a living organism. 

2. Define what constitutes a virus. 

3. Have a knowledge of the principles of structure, 
classification and replication of major viruses of 
medical importance. 

4. Understand the principles of diagnosis of virus 
infections. 

5. Know the mechanisms of action of antiviral drugs used 
in clinical practice. 



Discuss what constitutes a living organism

1. Living things are highly organized, from the smallest 
part to the largest.

2. All living things have an ability to acquire materials and 
energy

3. All living things have an ability to respond to their 
environment.

4. All living things have an ability to reproduce. 

5. All living things have an ability to adapt. 



Define what constitutes a virus

• ไวรัส เป
นรูปธรรม(agent or entity) อันหนึ่งที่เล็กที่สุด ที่สามารถก(อให*เกิดการติด
เชื้อ(Infection)ได* ประกอบด*วยยีนซึ่งเป
นกรดนิวคลีอิค ชนิด DNA หรือ RNA อย(าง
ใดอย(างหนึ่งเพียงอย(างเดียว กับโปรตีนที่หุ*มรอบกรดนิวคลีอิคและของไวรัส จะ
เกิดขึ้นเฉพาะภายในเซลลCที่มีชีวิตเท(านั้น โดยส(วนประกอบทางเคมีและกลไกต(างๆ 
ของเซลลC มาช(วยในการสังเคราะหCองคCประกอบของไวรัส

Virus

Infectious Intracellular

Nucleic Acid(DNA / RNA) + Capid



General Characteristics
• Obligate intracellular parasites 

• Small- filterable through bacteriological filters 

• Contain a single type of nucleic acid, either DNA or RNA 

• Contain a protein coat (the capsid) consisting of individual 
protein units (capsomeres) 

• May contain a host-derived lipid membrane (the envelope) 
through which may be inserted viral proteins (spikes or 
peplomers) 

• Multiply inside living cells by using the biosynthetic 
machinery of the host 



เปรียบเทียบคุณสมบัติของไวรัสกับจุลชีพต!างๆ

++---ความไวต(อสารอินเตอรCเฟอร
อร

-++++ความไวต(อยาปฏิชีวนะ

-++++Metabolism

-++++Ribosome

-++++DNA/RNA

-++++Binary fission

---++เพิ่มจํานวนในอาหารเลี้ยง
เชื้อ

ไวรัสแคลมีเดียริตเคตเซียไมโค
พลาสมา

แบคทีเรียคุณสมบัติ



Virus StructureVirus Structure



ขนาดของไวรัส

• ขนาดประมาณ 20 – 300 nanometer ขนาดของไวรัสวัดได�จากการ
กรองผ!าน Gradocol membrane หรือวัดโดยตรงด�วยกล�อง
จุลทรรศน�อิเลก็ตรอน

• ไวรัสขนาดเลก็  20 nm.  จํานวนยีน  4 –5 ยีน

• ไวรัสขนาดใหญ!  300 nm.  จํานวนยีน  150 – 200 ยีน

• Escherichia coli  1,000 nm. จํานวนยีน  3,000  ยีน



Viruses are about 100 times smaller than 
bacteria. Most viruses which have been 
studied have a diameter between 10 and 300 
nanometers.



Some Some filovirusesfiloviruses have a total have a total 
length of up to 1400length of up to 1400 nm, nm, 
however their diameters are only however their diameters are only 
about 80about 80 nm.nm.



Most viruses are able to be seen with scanning Most viruses are able to be seen with scanning 
and transmission and transmission electron microscopes electron microscopes are are 
used to visualize virus particles.used to visualize virus particles.



complete virus particle, known as a virion, consists of :

nucleic acidnucleic acid

capsidcapsid
envelopeenvelope



Virus Description

• A complete virus particle, known as a virion, consists of 
nucleic acid surrounded by a protective coat of protein 
called a capsid. These are formed from identical protein 
subunits called capsomers. 

• Viruses can have a lipid "envelope" derived from the host 
cell membrane. The capsid is made from proteins 
encoded by the viral genome and its shape serves as the 
basis for morphological distinction.



Virus Description

• Virally coded protein subunits will self-assemble to form a 
capsid, generally requiring the presence of the virus 
genome. 

• However, complex viruses code for proteins which assist in 
the construction of their capsid. 

• Proteins associated with nucleic acid are known as 
nucleoproteins, and the association of viral capsid
proteins with viral nucleic acid is called a nucleocapsid. 



Virus Structure

A. nonenveloped 
virus

B. enveloped 
virus.

1. Capsid 

2. Nucleic acid 
3. Capsomer 

4. Nucleocapsid 

5. Virion 
6. Envelope 

7. Spike (envelope 
glycoproteins)



โครงสร�างของไวรัส

• 1.กรดนิวคลีนิก (Nucleic acid)

– เป
นแกนกลาง เป
น DNA หรือ RNA อาจเป
น Single strand หรือ Double 
strand ขึ้นกับชนิดของไวรัส

– มีปริมาณ ตั้งแต( ไม(กี่พัน ถึง 250,000 นิวคลีโอไทดC 

– เป
นรูปร(างเป
น linear, circular, tubular

– เป
นที่รวบรวมลักษณะทางกรรมพันธุC(genetic informations) ทั้งหมดของ
ไวรัส(viral genome)

– ทําหน�าที่ ควบคุมการสังเคราะห�องค�ประกอบของไวรัส และควบคุมการ
ถ!ายทอดคุณสมบัติต!างๆ ของไวรัส พ!อ-แม! ไปยังไวรัส ลูก-หลาน



โครงสร�างของไวรัส (ต!อ)

• 2.แคพสิด(Capsid)

– เป
นโปรตีนที่หุ*มรอบกรดคลินิก (Capid
protein)

– โมเลกุลย(อยๆ ของโปรตีน
(polypeptides) หลายๆ สายเข*ามา
รวมกันเป
นกลุ(ม  เรียกว(า capsomer 
และ capsomer หลายๆหน(วยมาเกาะ
รวมกัน เกิดเป
นเปลือกหุ*ม

– Capsomer ที่เรียงตัวเป
น capsid อาจะ
เป
นโปรตีนชนิดเดียว หรือหลายชนิด 
ขึ้นกับชนิดของไวรัส



โครงสร�างของไวรัส (ต!อ) หน�าที่ของ Capsid

1. ป̂องกันกรดนิวคลีอิคจากสิ่งแวดล*อมที่ไม(เหมาะสมภายในเซลลC

2. แสดงคุณสมบัติทาง Antigenicity แตกต(างกันออกไป ทําให*สามารถ
จําแนกหมวดหมู(ของไวรัสออกไปได* ด*วยปฏิกิริยาทาง Immunology

3. เป
นโปรตีนทําหน*าที่ในการเกาะติดกับ susceptible host ตลอดจน
การผ(านเข*าไปในโฮลCมที่ไวรัสมีความจําเพาะนั้นเท(านั้น

4. กระตุ*น Host immune response



โครงสร�างของไวรัส (ต!อ)

3.เอ็นเวลโลป(Envelope)

1. เปzนส!วนที่หุ�มแคพสิดอีกที่หนึ่ง อาจจะมีส!วนประกอบเปzนโปรตีน ,
คาร�โบไฮเดรท หรือ ไขมัน

2. พบเฉพาะในไวรัสบางชนิดเท!านัน้



โครงสร�างของไวรัส (ต!อ)

ความสาํคัญของ envelop

1. ทําให�เกิดความแตกต!างกันของแอนติเจนที่อยู!บนผิวของเอ็นเวลโลป
ของไวรัสได�

2. ใช�เปzนส!วนหนึ่งที่ช!วยในการงอกหลุดออกมา(Budding)ของแคพสิด
จากเซลล�

3. ใช�เปzนส!วนที่ช!วยในการเข�าไปสู!เซลล�หนึง่จากเซลล�ที่ไวรัสงอกหลุด
ออกมา



Formation of envelope occurs as the virus leaves the host cell



โครสร�างของไวรัส (ต!อ)
เอนไซม�ของไวรัส(Viral Enzyme)

• มีบทบาทในการเจริญเพิ่มจํานวนของกรดนิวคลีนิกของไวรัสแต!ละชนดิ
ซึ่งไม!เหมือนกัน ส!วนจะมีเอนไซม� transcriptase เพื่อกระตุ�นการ
เริ่มต�นจําลองตัวเองจากแม!พิมพ�ของมัน แต!บางชนิดก็มี reverse 
transcriptase (RNA dependent DNA polymerase)



Virus Morphology

• Helical, e.g. bacteriophage M13 

• Polyhedral/cubic, e.g. poliovirus 

• Enveloped - may have poyhedral (e.g. herpes simplex) or 
helical (e.g. influenzavirus) capsids

• Complex, e.g. poxviruses.



Helical
• Helical capsids are composed of a 

single type of capsomer stacked 
around a central axis to form a 
helical structure which may have a 
central cavity, or hollow tube. 

• This arrangement results in rod-
shaped or filamentous virions: 
these can be short and highly rigid, 
or long and very flexible. 

• The genetic material, generally 
single-stranded RNA, but ssDNA in 
some cases, is bound into the 
protein helix, 



Polyhedral/cubic

• Most animal viruses are icosahedral or near-spherical with icosahedral
symmetry. 

• Capsomers at the apices are surrounded by five other capsomers and 
are called pentons. Capsomers on the triangular faces are surround 
by six others and are call hexons



Enveloped
• Some species of viruses envelope 

themselves in a modified form of one 
of the cell membranes, either the 
outer membrane surrounding an 
infected host cell, or internal 
membranes such as nuclear membrane 
or endoplasmic reticulum, thus gaining 
an outer lipid bilayer known as a viral 
envelope.

• This membrane is studded with 
proteins coded for by the viral genome 
and host genome; the lipid membrane 
itself and any carbohydrates present 
are entirely host-coded. 

• Most enveloped viruses are dependent 
on the envelope for their infectivity



Complex
• These viruses possess a capsid which 

is neither purely helical, nor purely 
icosahedral, and which may possess 
extra structures such as protein tails 
or a complex outer wall. 

• Some bacteriophages have a 
complex structure consisting of an 
icosahedral head bound to a helical 
tail which may have a hexagonal base 
plate with protruding protein tail 
fibres.

• The poxviruses are large, complex 
viruses which have an unusual 
morphology



Virus-Like Agents

• Prions - proteinaceous infectious particles, e.g. 
CJD agent 

• Viroids - RNA only, e.g. hepatitis D 



ไพรออน(PRION)

• PRION = Proteinaceous Infectious Particle
• ยังไม!ทราบว!าเปzนจุลชีพหรือไม! เพราะพบเพียงโปรตีนเท!านั้น 

ไม!มีกรดนิวคลีอิกหรือถ�ามีก็มีเพียงเล็กน�อยและถูกห!อหุ�มไว�ด�วย
โปรตีนอย!างหนาแน!นจนตรวจไม!พบ ทําให�เกิดสมองฝ�อในแกะ
ที่เรียกว!า “scrapie”

• ป�จจุบัน พบ โรค Bovine Spongiform 
Encephalopathy(BSE) ในวัว อาจจะติดต!อมายังคนได� เกิด
โรค Creutzfeldt-Jakob Disease(CJD)





ไวรอยด�(Viroid)

• อนุภาคที่ครบสมบูรณCของไวรัส ซึ่งประกอบด*วยโปรตีนหุ*มส(วนที่เป
น NA 
ที่ทําหน*าที่เป
นตัวถ(ายทอดพันธุกรรม(genetic material)

• เป
นจุลชีพที่มีขนาดเล็กที่สุด เป
น Infectious agent ที่เป
น RNA อยู(เป
น
อิสระโดยไม(มีโปรตีนหุ*ม

• RNA ประมาณ 120,000 ดัลตัน  ทําให*เกิดโรคในพืชชั้นสูงเท(านั้น โดย
เข*าใจว(าอาจจะเป
น intron ของเซลลCของพืชซึ่งเกิดจากการ seft-splicing 
ก็ได*

• พบครั้งแรกโดย Diener ในปj พ.ศ. 2510 โดยทําให* มันฝรั่งบิด เกลียว 
และพืชชนิดอื่น ได*แก( แตงกวา



ความสัมพันธ�ระหว!างไวรัสกับโฮสท�

• ในการศึกษาส(วนใหญ(ทําในพวก ไวรัสทําลายแบคทีเรีย

• เมื่อไวรัสติดเชื้อเข*าไปอยู(ในเซลลCโฮสทC จะเกิดความสัมพันธC ได* 3 แบบ คือ

1. ทําให*เซลลCแตกและได*ไวรัสลูกหลานมากมาย เรียกการติดเชื้อแบบนี้ในแบคทีเรีย
ว(าเป
น “lytic infection” ไวรัสที่ทําให*เกิดการติดเชื้อแบบนี้ เรียกว(า “virulent 
phage”

2. เมื่อเซลลCเพิ่มจํานวนก็จะมีการปล(อยไวรัสลูกหลานออกมาด*วย โดยเซลลCไม(แตก

3. ทําให*เซลลCโฮสทCเปลี่ยนแปลงไป และเจริญไปพร*อมกับเซลลC แต(ไม(ได*ไวรัสลูก
หลาย และเซลลCของแบคทีเรียไม(แตก โดยยีโนมของไวรัสของไวรัสทําลาย
แบคทีเรียจะแทรกรวมกับยีโนมของแบคทีเรีย เรียกการติดเชื้อแบบนี้ในแบคทีเรีย
ว(าเป
น “lysogenic infection”



Host Cell dies

Lysis of Cells release of virions

Host cell mutiplies continuous release of virions

Release of virions nonlysis of cells

PRODUCTIVE RESPONSE
More virus produced

Disease of Host cell

Host cell modified and mutiplies

LATENT STATE
Nucleic acid of virus Becomes part of Host cell

Genentic alteration of host cell

Host cell

infection

Virion particle

Host – Viral Relation





การเพิ่มจํานวนของการเพิ่มจํานวนของไวรัสไวรัส(Viral (Viral MutiplicationMutiplication))

• มีขั้นตอนดังนี้

1. การเกาะติด(Adsorption)

2. การเข�าสู!เซลล�โฮลท�(Penetration)

3. การเพิ่มจํานวนของกรดนิวคลีนิกและสร�างส!วนประกอบต!างๆ ของไวรัส

4. การประกอบกันเข�าเปzนอนุภาคไวรัส(Assembly)

5. การออกจากเซลล� (Release)



การเพิ่มจํานวน ของ ไวรัส

•





Host Range
Host Rang หมายถึง ความกว�างของโฮสท�ที่ไวรัสสามารถติดเชื้อ(infect) 

เข�าอยู!ได� และเพิ่มจํานวนในโฮสท�ที่เฉพาะเจาะจงนัน้ได� 

ดังนั้น จัดแบ!งไวรัสได�เปzน 3 กลุ!มใหญ! คือ

1,ไวรัสของพืช(Plant viruses)

2,ไวรัสของคนและสัตว�(Animal viruese)  

3,ไวรัสทําลายแบคทีเรีย(Bacterial viruses หรือ Bacteriophages)



การจัดหมวดหมู!ของไวรัส

• คุณสมบัติและหลักเกณฑ�บางประการที่นํามาใช�เปzนหลักการ

1. ชนิดของกรดนิวคลิอิค เปzนชนิด DNA หรือ RNA สายเดี่ยวหรือสายคู!และ
การเพิ่มจํานวน(replication)ของกรดนิวคลิอิคเปzนแบบใด เกิดขึ้นใน
ส!วนประกอบไหนของเซลล� จัดเปzน DNA Virus, RNA virus

2. ขนาด รูปร!าง จํานวน Capsomer ต!อ Virion และมี envelope หรือไม!

3. ความทนทานต!อสภาพแวดล�อมทางเคมีและฟ�สิกส�



4. Immunological properties

5. วิธีการที่ไวรัสติดต!อผ!านจากโฮสต�หนึ่งไปยังอีกโฮสต�หนึ่ง

6. ปฏิกิริยาของโฮสต� เนื้อเยื่อ และเซลล�เพาะเลี้ยงต!อไวรัส

7. ลักษณะการทําให�เกิดโรคและลักษณะของ Inclusion body ที่
เกิดขึ้น ตลอดจนอาการของโรคติดเชื้อไวรัสนั้น

• ดังนั้น ในหัวข�อนี้ จะไม!กล!าวถึงรายละเอียด เนื่องจากการจัด
หมวดหมู!มีหลักเกณฑ�หลายประการ ขึ้นอยู!ความนิยมใช�ในแต!ละ
สาขาวิชาหรือเรื่องที่กล!าวถึง

การจัดหมวดหมู!ของไวรัส (ต!อ)



Taxonomy of Viruses

• This is on the basis of nucleic acid type and morphology. 
In future, it will be more likely to be based on nucleic 
acid sequence



Baltimore classification Baltimore classification 
(David Baltimore, first defined in 1971) 

• seven groups  : a combination of their nucleic acid ( DNA or RNA ),
strandedness (single-stranded or double-stranded), Sense, and
method of replication .

• I: dsDNA viruses (e.g. Adenoviruses, Herpesviruses, Poxviruses)
• II: ssDNA viruses (+ strand or "sense") DNA (e.g. Parvoviruses)
• III: dsRNA viruses (e.g. Reoviruses)
• IV: (+)ssRNA viruses (+ strand or sense) RNA 

(e.g. Picornaviruses, Togaviruses)
• V: (−)ssRNA viruses (− strand or antisense) RNA

(e.g. Orthomyxoviruses, Rhabdoviruses)
• VI: ssRNA-RT viruses (+ strand or sense) RNA with DNA 

intermediate in life-cycle (e.g. Retroviruses)
• VII: dsDNA-RT viruses (e.g. Hepadnaviruses)



The Baltimore Classification of viruses is based on the method of viral mRNA synthesis





Group I: viruses possess 
double-stranded DNA



Group I: viruses 
possess double-
stranded DNA



Class II: SingleClass II: Single--stranded stranded 
(+)sense DNA (+)sense DNA 
((ParvovirusesParvoviruses):):
Replication occurs in the 
nucleus, involving the 
formation of a (-)sense 
strand, which serves as a 
template for (+)strand 
synthesis.



Class III: Double-stranded RNA (Reoviruses):These viruses have segmented genomes. Each 
genome segment is transcribed separately to produce monocistronic mRNAs.



Class IV: Single-stranded (+)sense RNA (Picornaviruses; Caliciviruses; Togaviruses; 
Flaviviruses; Coronaviruses): Can be sub-divided into two groups:
a) Polycistronic mRNA e.g. Picornaviruses; Hepatitis A. Genome RNA = mRNA. Translation 
results in the formation of a polyprotein product, which is subsequently cleaved to form the 
mature proteins.
b) Complex Transcription e.g. Togaviruses. Two or more rounds of translation are necessary to 
produce the genomic RNA.



Class IV: Single-stranded (+)sense RNA (Picornaviruses; 
a) Polycistronic mRNA e.g. Picornaviruses; Hepatitis A. Genome RNA = mRNA. Translation 
results in the formation of a polyprotein product, which is subsequently cleaved to form the 
mature proteins.



Class IV: Single-stranded (+)sense RNA (Flaviviruses):b) Complex Transcription e.g. Togaviruses. 
Two or more rounds of translation are necessary to produce the genomic RNA.



Class V: Single-stranded (-)sense RNA (Orthomyxoviruses; Paramyxoviruses; 
Rhabdoviruses; Filoviruses; Bunyaviruses): Can be either:
a) Segmented e.g. Orthomyxoviruses. First step in replication is transcription of the (-)sense 
RNA genome by the virion RNA-dependent RNA polymerase to produce monocistronic mRNAs, 
which also serve as the template for genome replication.
b) Non-segmented e.g. Rhabdoviruses. Replication occurs as above and monocistronic mRNAs 
are produced.



Class V: Single-stranded (-)sense RNA (Orthomyxoviruses)
a) Segmented e.g. Orthomyxoviruses. First step in replication is transcription of the (-)sense RNA genome 
by the virion RNA-dependent RNA polymerase to produce monocistronic mRNAs, which also serve as the 
template for genome replication.



Class V: Single-stranded (-)sense RNA ( Rhabdoviruses; Filoviruses; Bunyaviruses)
b) Non-segmented e.g. Rhabdoviruses. Replication occurs as above and monocistronic mRNAs 
are produced.



Class VI: Single-stranded (+)sense RNA with DNA intermediate (Retroviruses):
Genome is (+)sense but unique among viruses in that it is DIPLOID, and does not 
serve as mRNA, but as a template for reverse transcriptionreverse transcription.



Class VII: Double-
stranded DNA with RNA 
intermediate 
(Hepadnaviruses):
This group of viruses also 
relies on reverse 
transcription, but unlike 
the Retroviruses, this 
occurs inside the virus 
particle on maturation. On 
infection of a new cell, 
the first event to occur is 
repair of the gapped 
genome, followed by 
transcription.



DNA virusesDNA viruses

IIss circularIcosahedralNakedTorque teno virus7.Anelloviridae

VII
circular, 

partially ds
IcosahedralEnveloped

Hepatitis B virus6.Hepadnaviridae

IdsComplex
Complex 

coats

Smallpox virus, cow pox virus, 
sheep pox virus, orf virus, monkey 
pox virus, vaccinia virus

5.Poxviridae

IdsIcosahedralEnveloped
Herpes simplex virus, varicella-
zoster virus, cytomegalovirus, 
Epstein-Barr virus

4.Herpesviridae

IIssIcosahedralNakedParvovirus B19, Canine parvovirus3.Parvoviridae

Ids circularIcosahedralNaked
Papillomavirus, Polyomaviridae, 
Simian Vacuolating virus

2.Papovaviridae

IdsIcosahedralNaked
Adenovirus, Infectious canine 
hepatitis virus

1.Adenoviridae

Symmetry
naked/envel

oped

Group
Nucleic acid 

type

CapsidVirion

Examples (common names)Virus Family



Vss(-)HelicalEnvelopedMeasles virus, Mumps virus, Respiratory syncytial
virus, Rinderpest virus, Canine distemper virus

8.Paramyxoviridae

Vss(-)HelicalEnvelopedInfluenzavirus A, Influenzavirus B, Influenzavirus
C, Isavirus, Thogotovirus

7.Orthomyxoviridae

IVssIcosahedralEnvelopedDengue virus, Hepatitis C virus, Yellow fever virus6.Flaviviridae

Vss(-)ComplexEnvelopedLymphocytic choriomeningitis virus5.Arenaviridae

IVssIcosahedralEnvelopedRubella virus, alphavirus4.Togaviridae

IVssIcosahedralNakedNorwalk virus3.Caliciviridae

IVssIcosahedralNakedEnterovirus, Rhinovirus, Hepatovirus, Cardiovirus,
Aphthovirus, Poliovirus, Parechovirus, Erbovirus,
Kobuvirus,Teschovirus, Coxsackie

2.Picornaviridae

IIIdsIcosahedralNakedReovirus, Rotavirus1.Reoviridae

Symmetry
naked/env

eloped

Group
Nucleic 

acid 
type

CapsidCapsid

Examples (common names)Virus Family

RNA viruses



RNA viruses

IVssIcosahedralNakedHepatitis E virus16.Hepeviridae

IVssIcosahedralEnvelopedArterivirus, Equine Arteritis Virus15.Arteriviridae

Vss(-)HelicalEnvelopedBorna disease virus14.Bornaviridae

IVssIcosahedralNakedAstrovirus13.Astroviridae

IVssHelicalEnvelopedCorona virus12.Coronaviridae

Vss(-)HelicalEnvelopedEbola virus, Marburg virus11.Filoviridae

Vss(-)HelicalEnvelopedRabies virus10.Rhabdoviridae

Vss(-)HelicalEnvelopedCalifornia encephalitis virus, Hantavirus9.Bunyaviridae

Symmetry
naked/enve

loped

Group
Nucleic 

acid 
type

CapsidCapsid

Examples (common names)Virus Family



Major Virus Families That Infect Humans

MarburgHelicalYesssRNAFiloviridae

Yellow feverCubicYesssRNAFlaviviridae

229EHelicalYesssRNACoronaviridae

Norwalk virusCubicNossRNACaliciviridae

HantaanHelicalYesssRNABunyaviridae

Lassa fever virusComplexYesssRNAArenaviridae

AdenovirusCubicNodsDNAAdenoviridae

ExampleCapsidEnvelope
Nucleic

Acid
Family



Major Virus Families That Infect Humans (ต!อ)

Respiratory syncytialHelicalYesssRNAParamyxoviridae

B19CubicNossDNAParvoviridae

ExampleCapsidEnvelope
Nucleic

Acid
Family

PapillomavirusCubicNodsDNAPapovaviridae

InfluenzaHelicalYesssRNAOrthomyxoviridae

CytomegalovirusCubicYesdsDNAHerpesviridae

Hepatitis BCubicNodsDNAHepadnaviridae



Major Virus Families That Infect Humans (ต!อ)

ExampleCapsid
Env

elope
Nucleic

Acid
Family

RubellaCubicYesssRNATogaviridae

RabiesHelicalYesssRNARhabdoviridae

Human immunodeficiency 
virus

ComplexYesssRNARetroviridae

RotavirusCubicNodsRNAReoviridae

Molluscum contagiosumComplexYesdsDNAPoxviridae

RhinovirusCubicNossRNAPicornaviridae



Reverse transcribing viruses
• Reverse transcribing viruses replicate using reverse transcription, which is the 

formation of DNA from an RNA template. 

• Reverse transcribing viruses containing RNA genomes use a DNA intermediate to 
replicate, whereas those containing DNA genomes use an RNA intermediate 
during genome replication. Both types use the reverse transcriptase enzyme to 
carry out the nucleic acid conversion. 

• Retroviruses often integrate the DNA produced by reverse transcription into the 
host genome. They are susceptible to antiviral drugs that inhibit the reverse 
transcriptase enzyme, e.g. zidovudine and lamivudine. 

• An example of the first type is HIV which is a retrovirus. Examples of the second 
type are the Hepadnaviridae, which includes Hepatitis B virus



การทําให�ไวรัสเสื่อมสภาพ

• เมื่อไวรัสออกมาอยู!ภายนอกเซลล�ของโฮสต� infectivity ของมัน 
มักจะถูกทําลายอย!างรวดเร็ว โดยเฉพาะ envelope virus จะ
ทนทานน�อยกว!าพวก non envelope virus

• ป�จจัยต!างๆ ต!อไปนี้ สามารถทําลายคณุสมบัติ infectivity ของ
ไวรัสได�

1. ความร�อน ที่ 50-60 องศาเซลเซียส ภายใน 30 นาที ยกเว�น 
Hepatitis viruses, Adenostellite virus, Scrapie virus 



2. ความเปzนกรดหรือด!าง pH 6 – 9 ไวรัสสามารถคงสมบัติ infectivity ได�

3. ไวรัส ถูกทําลายหรือถูกทําให�เสื่อมคุณภาพได� โดยรังสี ได�แก! UV, x-ray, 
gamma ray

4. Viral dyes สีบางชนิด เช!น toluidine blue, neutral red, proflavine 
สีพวกนี้สามารถผ!าน capsid protein ของ ไวรัสเข�าไปจับกับกรดนิวคลี
อิดภายในได� ซึ่งจะเปzนผลให�ไวรัสถูกทําลายได�โดยง!ายด�วยแสงสว!าง
ธรรมดา

5. Ether เปzนสารละลายไขมัน ซึ่งจะทําลาย envelope virus

6. ยาปฏิชีวนะ รวมทั้ง Sulfonamides ไม!สามารถหยุดยั้งหรือทําลายไวรัส 
ยกเว�น rifempin

การทําให�ไวรัสเสื่อมสภาพ (ต!อ)



Clinical Features of Viruses

• These are protean, and range from the common cold to 
AIDS and cancer. See course textbook





Diagnosis of Viral Infections   This can be by: 

• detection of virus, e.g. electron microscopy 

• detection of viral antigen, e.g. immunofluorescence 

• detection of effect of virus, e.g. cytopathic effect on cells 

• detection of virus nucleic acid, e.g. by PCR

• detection of anti-viral antibody, e.g by ELISA



detection of virus, e.g. electron 
microscopy



detection of viral antigen

• Viral antigen : An antigen with multiple antigenicities that is 
protein in nature, strain-specific, and closely associated with the 
virus particle.

• เปzนการตรวจหาส!วนประกอบของไวรัสในส!วนตัวอย!างโดยใช�เทคนิคการตรวจ
วิเคราะห� ได�แก! immunofluorescence, ELISA, chemiluminescence



Direct immunofluorescence







• DENV-2 tropisms in different tissues 
and organs of Aedes aegypti. DENV-2 
viral E antigen distribution in different 
tissues and organs was revealed by IFA 
(green for FITC or Alexa 488) in 
Chetumal mosquitoes (n = 20). A) 
DENV-2 antigen in fat body of mosquito 
abdomen at 2 dpi. B) DENV-2 infected 
epithelial cells in midgut (4 dpi). C) 
DENV-2 is present in epithelial cells but 
absent in midgut-associated muscle (red 
phalloidin-Alexa® 546). D) DENV-2 in 
anterior midgut at 5 dpi. E) Infected 
esophagus at 7 dpi, dr.dv. dorsal 
diverticulum, car: cardia, oe: esophagus, 
and cr: crop. F) Hemocytes infected with 
DENV-2 at 10 dpi. G) Ommatidia of the 
compound eye exhibiting viral antigen at 
12 dpi. H) Nervous system tissue 
profusely infected by DENV-2 at 14 dpi. 
I) Malphigian tubules expressing viral 
antigen (Mal. Tu.) at 16 dpi, il: ileum. 
These pictures represent the infection 
patterns observed. Original 
magnification was 200×, but pictures 
were cropped in Adobe Photoshop to 
improve presentation.

• Salazar et al. BMC Microbiology 2007
7:9 doi:10.1186/1471-2180-7-9



Viral antigen



detection of effect of virus, e.g. 
cytopathic effect on cells



human polyoma virus.

• Decoy cells caused 
by infection with 
human polyoma
virus. Nuclei are 
enlarged and nuclear 
chromatin is 
completely 
homogenized by the 
viral cytopathic 
effect. (Voided urine, 
Pap, 400x) 



Herpes Simplex Pneumonia

• Herpes simples viral 
cytopathic effect with 
both Cowdry type A 
(arrowhead) and 
Cowdry type B (short 
arrow) inclusions; low 
arrow shows CMV 
cytopathic effect



detection of virus nucleic acid, e.g. 
by PCR



cytosine

guanine guanine

cytosine

adenine adenine

uracil thymine



detection of anti-viral antibody, e.g
by ELISA





Human Immune Response



Management of Viral Infections

• Management of more trivial infections depends on 
control of symptoms, as there are few antiviral 
agents available.



Principal drugs are: 
• Acyclovir/Famciclovir/Valaciclovir - used against 

herpesvirus infections
• Ganciclovir - used in cytomegalovirus infections
• Ribavirin - used in respiratory syncytial virus infections
• Azidothymidine/Dideoxyinosine and other 

nucleoside analogues - used in HIV infection
• Rimantidine/Amantadine - used in influenza virus 

infections




