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АНОТАЦІЯ 

Бабій С.В. Генетичні основи резистентності українських ізолятів вірусів 

грипу А та В до інгібіторів нейрамінідази. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена дослідженню впливу добору на формування 

різноманітності вірусів грипу, циркулюючих в епідемічних сезонах з 2009 по 

2015 роки в Україні та проведено моніторинг чутливості вірусів грипу до 

противірусних препаратів - інгібіторів нейрамінідази.  

Вперше за період дослідження вірусів грипу в Україні із застосуванням 

біоінформатичних методів визначено вплив добору на формування 

різноманітності вірусів грипу, циркулюючих в Україні, та на появу стійкості до 

інгібіторів нейрамінідази. Тобто виявлено вплив добору на ключові заміщення в 

гені нейрамінідази вірусів грипу людей типу А: А(H1N1), А(H3N2), 

А(H1N1)pdm та типу В генетичних гілок Yamagata і Victoria.  

У результаті моніторингових досліджень чутливості ізолятів вірусів грипу 

до інгібіторів нейрамінідази вперше в Україні була доведена наявність 

резистентних штамів до інгібіторів нейрамінідази. Раптова поява резистентних 

ізолятів A(H1N1)pdm на території України свідчить про необхідність щорічних 

моніторингових досліджень чутливості вірусів грипу до NAI навіть за 

відсутності резистентності у попередній період для вчасного адекватного 

застосування цих препаратів з лікувальною метою. 

Ключові слова: вірус грипу, філогенетичний аналіз, вплив добору, 

резистентність, інгібітори нейрамінідази. 

 

SUMMARY 

 Babii S.V. Genetical Basis of Resistance to the Neuraminidase Inhibitor among 

the Ukrainian Influenza Isolates. - Manuscript. 

 Dissertation for a candidate's degree of biological sciences by speciality 

03.00.06. - virology. –  Taras Schevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv,2017. 

Dissertation is devoted to discover the influence that selection pressure has 

played in a neuraminidase (NA) protein genetic diversity and to screen the genetic 

alteration which associated with reduce susceptibility to neuraminidase inhibitors in 

influenza viruses neuraminidase sequences, isolated in Ukraine in 2009-2015 

outbreak seasons. 

First in Ukraine action of selection pressure on influenza viruses 

A(H1N1)pdm09, A(H3N2) and type B and on the mutation associated with resistance 

are set by the methods of bioinformatics. 
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As result of screening the susceptibility of influenza viruses to neuraminidase 

inhibitors first in Ukraine were displayed appearance of resistance isolates to 

neuraminidase inhibitors. The present study highlights the importance of continued 

influenza antiviral susceptibility monitoring in clinical specimens to adequate use this 

remedy in time even if for some epidemic seasons all isolates are susceptible to 

neuraminidase inhibitors. 

Key words: influenza virus, phylogenetic analysis, natural selection, resistance, 

neuraminidase inhibitors. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров`я 

ІХА – імунохроматографічний аналіз 

КК – культура клітин 

ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція 

РАМН – Російська академія медичних наук 

ЦПД – цитопатична дія 

НА – гемаглютиніни 

НАМНУ – Національна академія медичних наук України 

BEAST – програма для побудови філогенетичних дерев 

(the Bayesian Evolutionary Analysis Sampling Trees) 

dN – кількість несинонімічних заміщень 

dS – кількість синонімічних заміщень 

FEL – метод визначення ймовірності фіксованих ефектів (the 

fixed-effects likelihood method) 

FUBAR – метод визначення швидкої природньої апроксимації 

Баєса (the fast unconstrained Bayesian approximation 

method) 

GISAID – глобальна ініціатива поширення всіх даних по грипу 

(the Global Initiative on Sharing All Influenza Data) 

HKG – назва моделі для побудови філогенетичного дерева 

ІFEL – метод визначення внутрішньо фіксованих ефектів (the 

internal branch fixed-effects likelihood method) 

Jones-Taylor-

Thornton (JTT) 

– назва моделі для побудови філогенетичного дерева 

NA, NAs – нейрамінідаза, нейрамінідази 

NAІ – інгібітори нейрамінідази 
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NeuAc N – ацетилнейрамінова кислота 

NJ – метод об’єднання найближчих сусідів (Neighbor-

Joining) 

MEGA 6 – програма для побудови філогенетичних дерев 

MEME – метод визначення впливу добору при змішаній моделі 

еволюції (the mixed effects model of evolution method) 

ML – метод максимальної правдоподібності (Maximum 

Likelihood) 

SLAС – метод визначення ймовірності одного спільного 

предку (the single-likelihood ancestor) 

 



8 

 

ВСТУП 

 

Мінливість вірусів грипу досліджують вчені світових та регіональних 

центрів грипу, особливо в країнах, у яких умови найбільш сприятливі для появи 

нових штамів [1]. Варіабельність антигенних і біологічних властивостей ізолятів 

вірусів грипу забезпечується завдяки механізмам антигенного дрейфу 

(накопичення точкових мутації) та антигенного шифту (обмін генетичними 

сегментами) і добором на їх основі [1, 2].  

Вивчення чутливості вірусів грипу до протигрипозних препаратів, 

зокрема інгібіторів нейрамінідази, є вкрай важливим, оскільки на сьогодні це 

практично єдиний клас препаратів з підтвердженою антивірусною активністю 

проти вірусів грипу типу А та В [3]. Оскільки адамантани (амантадин та 

ремантадин) не рекомендовані до застосування у зв’язку із резистентністю 

вірусів грипу типу А, що закріпилась на генетичному рівні [4], а віруси грипу 

типу В взагалі не чутливі до них, тому моніторинг чутливості вірусів грипу до 

інгібіторів нейрамінідази (NAI), дослідження причин та механізмів появи 

стійкості до них є запорукою вчасного адекватного застосування цих препаратів 

з лікувальною метою. 

Швидке збільшення кількості сиквенованих геномів вірусів грипу із 

різних країн світу разом із розвитком біоінформатичних методів, особливо 

філогенетичного аналізу, та методів дослідження впливу добору на основі 

нуклеотидних послідовностей, зробили можливим більш комплексний аналіз  

генетичних особливостей вірусів грипу [5]. За останні роки філогенетичний 

аналіз став одним із важливих елементів епідеміологічного нагляду, за 

допомогою нього визначають спорідненість вірусів грипу до вакцинних та 

референс-штамів (або інших, вже відомих) [6]. У досліджені відображені 

еволюційні зв’язки українських вірусів грипу із ізолятами з інших куточків 

світу. Незважаючи на те, що на сьогодні існує багато досліджень впливу 
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позитивного добору на гени вірусів грипу людини, взаємозв’язки між позитивно 

відібраними сайтами та антигенною варіабельності вірусу і чутливістю до 

інгібіторів нейрамінідази досі не зрозумілі [7, 8, 9]. Для відповіді на це питання 

було проведено аналіз впливу позитивного добору на послідовності гену NA 

вірусів грипу. У роботі досліджено дію добору на ізоляти вірусів грипу, 

виділених в Україні за досліджуваний період.  

Генетичний аналіз послідовностей гену NA вірусів грипу на наявність 

мутацій, асоційованих із резистентністю, успішно застосовується вченими 

світових та регіональних референс-лабораторій для визначення чутливості 

вірусів грипу до інгібіторів нейрамінідази. Для формування остаточних 

висновків щодо чутливості ізолятів до цих препаратів результати генетичного 

аналізу зазвичай підтверджують дослідженнями функціональної активності 

нейрамінідази [10]. У роботі було вивчено чутливість українських ізолятів за 

останні шість років до інгібіторів нейрамінідази. 

У виконаній роботі вперше в Україні досліджується вплив добору на 

варіабельність гену нейрамінідази вірусів грипу людей та на появу стійкості до 

інгібіторів нейрамінідази. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась у межах науково-дослідної роботи кафедри 

вірусології ННЦ «Інститут біології » Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за темою «Збереження біорізноманіття та комплексне 

дослідження стратегій адаптації фіто-, зоо- та віробіоти України з 

використанням біоінформаційних технологій» (№ держреєстрації 

0111U004649); та пов’язана з роботами, виконаними у відділі респіраторних та 

інших вірусних інфекцій ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. 

Л.В. Громашевського НАМН України» у рамках науково-дослідних робіт 

«Розробити програму етіологічного прогнозування епідемій грипу в Україні» 

(№ держреєстрації 0114U000383) - 2014 – 2016 рр.. 
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Мета та завдання дослідження. Дослідити вплив добору на формування 

різноманітності вірусів грипу та ідентифікація специфічних мутацій, 

асоційованих із резистентністю до інгібіторів нейрамінідази, у гені 

нейрамінідази українських вірусів грипу. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:  

1. Ізолювати та ідентифікувати віруси грипу в епідемічних сезонах з 2009 

по 2015 рр.  

2. Визначити загальне значення співвідношення несинонімічних до 

синонімічних замін у нуклеотидних послідовностях нейрамінідази  вірусів 

грипу, виділених в Україні. 

3. Визначити вплив добору на формування різноманітності вірусів грипу, 

циркулюючих в Україні з використанням молекулярно-генетичних та 

біоінформатичних методів. 

4. Виявити наявність та долю резистентних до противірусних препаратів 

вірусів грипу в їх загальній популяції в країні.  

 

Об’єкт дослідження — віруси грипу типів А і В, генетичні 

характеристики вірусів грипу 

Предмет дослідження — генетична мінливість нейрамінідази вірусів 

грипу (синонімічні та несинонімічні мутації), чутливість до противірусних 

препаратів. 

Методи дослідження. Вірусологічні, молекулярно-генетичні, 

статистичні, філогенетичні, біоінформатичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі вперше за період 

дослідження вірусів грипу в Україні із застосуванням біоінформатичних методів 

визначено вплив добору на формування різноманітності вірусів грипу, 

циркулюючих в Україні. Вперше в Україні доведена наявність резистентних 

штамів до інгібіторів нейрамінідази з використанням різних методів 
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(генотипового та функціонального аналізів). Вперше виявлено вплив добору на 

ключові заміщення в гені нейрамінідази вірусів грипу людей типу А: А(H1N1), 

А(H3N2), А(H1N1)pdm та типу В генетичних гілок Yamagata і Victoria.  

Вперше показано динаміку мінливості вірусів грипу людей, виділених в 

Україні протягом останніх шести років із застосуванням філогенетичного 

аналізу, методом максимальної правдоподібності (ML) та математичних 

моделей, підібраних для кожної конкретної вибірки та встановлена генетична 

подібність досліджуваних ізолятів до вірусів з інших країн та до вакцинних 

штамів.  

Практичне значення одержаних результатів. Апробовані 

біоінформатичні методи дослідження впливу добору на прикладі гену 

нейрамінідази дозволяє ідентифікувати положення у гені нейрамінідази, на які 

діє добір (позитивний чи негативний). Застосування цих методів разом із 

філогенетичним аналізом дозволяє досліджувати еволюційну динаміку вірусів 

грипу, визначати ті мутації, які закріпилися у популяції вірусів грипу внаслідок 

дії добору, та ті, положення в яких мутації елімінуються добором. Важливість 

цього полягає не стільки в аналізі конкретних ізолятів, як в можливості 

використання цього методу в рутинних дослідження еволюційної динаміки 

вірусів грипу для отримання більш достовірної та актуальної інформації щодо 

мінливості та адаптації вірусів грипу, і як наслідок кращого розуміння та 

контролю ситуації із вірусом грипу.  

Результати досліджень використані для апробації комплексного підходу 

дослідження генетичних особливостей вірусів грипу за допомогою 

біоінформатичних методів та знайшли своє практичне застосування в 

Національному Центрі грипу, який є важливою складовою нагляду за грипом у 

світі.  

Отримані результати чутливості українських ізолятів вірусів грипу до 

інгібіторів нейрамінідази за допомогою двох аналізів (генотипового та 
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функціонального) надали достовірну актуальну інформацію щодо чутливості 

вірусів грипу до цих препаратів в Україні та щодо появи нових епідемічних 

штамів. Проведені дослідження показали доцільність проведення 

моніторингових досліджень чутливості ізолятів вірусів грипу до інгібіторів 

нейрамінідази в Україні. Це забезпечить необхідною інформацією управлінські 

структури, що дозволить більш ефективно реагувати на появу нових штамів 

вірусу грипу в Україні та контролювати динаміку поширення. Що відображено 

у щорічних прогнозах Національного центра грипу. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою автора. 

Ідея роботи, мета і завдання досліджень сформульовано автором особисто. 

Опрацювання літературних джерел, інформаційний пошук, розробка схеми 

експерименту, її реалізація, отримання експериментальних даних, їх 

узагальнення, інтерпретація здійснена автором особисто під керівництвом 

д.б.н., професора В.П. Поліщука та д.мед.н. А.П. Міроненко. 

Лабораторні дослідження первинних зразків методом ПЛР у реальному 

часі, виділення вірусів грипу на культурі клітин, проведення штамової 

ідентифікації виділених ізолятів вірусів грипу проводились у відділі 

респіраторних та інших вірусних інфекцій ДУ «Інститут епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» разом з к.б.н. 

Л.В. Лейбенко, м.н.с. Л.В.Радченко, к.м.н. О.В. Онищенко та к.м.н. О.С. 

Голубкою, аспірантом О. Ю. Смутько, м.н.с. А.Ю. Фесенко. 

Філогенетичний аналіз, визначення впливу добору на формування 

різноманітності вірусів грипу А (H1N1, H3N2, H1N1pdm), B/Yamagata і 

B/Victoria, виділених в Україні з 2009 по 2015 рр., та генетичний аналіз 

послідовностей вірусів грипу, на наявність заміщень, асоційованих із 

резистентністю до інгібіторів нейрамінідази, проведені автором особисто на 

кафедрі вірусології ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи оприлюднені та обговорені на засіданнях кафедри вірусології ННЦ 

«Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (що півроку); на ХІ міжнародній міждисциплінарній науково-

практичної конференції молодих вчених «Шевченківська весна» (Київ, Україна 

21-25 березня 2011); 3-rd International Influenza Meeting (Muenster, Germany, 2-4 

September 2012); «Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє» (Київ, 12 квітня 

2012); Options VIII for the Control of  influenza (Cape Town, South Africa 5-10 

September 2013);  VII Міжнародній конференції «Біоресурси та віруси» (Київ, 

Україна, 10-13 вересня 2013); на ХІІІ з’їзді товариства мікробіологів України ім. 

С.М. Виноградського (Ялта, Україна, 01-06 жовтня 2013); Global Virus Network 

conference of virologists for the Scandinavia-Baltic-Ukraine region (Laulasmaa, 

Estonia 11th -13th  of June, 2014); 3-rd International Influenza Meeting (Muenster, 

Germany, 21-23 September 2014); на VIII всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием (Москва,Россия,2014); на Шостому 

Міжнародному медичному конгресі (Київ, Україна, 15-17 квітня 2015 року): на 

VIII Міжнародній конференції «Біоресурси та віруси» (Київ, Україна, 12-14 

вересня 2016). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових праць, з 

них 7 наукових статей, у тому числі 5 у фахових наукових виданнях та 12 тез 

наукових конференцій (5 – за кордоном). 
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ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІРУСУ ГРИПУ ТА ЙОГО ФЕРМЕНТУ 

НЕЙРАМІНІДАЗИ 

 

Віруси грипу належать до родини Orthomyxoviridae. До складу цієї родини 

входять 6 родів: Influenzavirus A, Influenzavirus B, Influenzavirus C, Isavirus, 

Quaranjavirus та Thogotovirus [11]. Віріони вірусу грипу сферичні або 

плеоморфні діаметром 80-120 нм, інколи спостерігаються нитчасті форми. 

Віріони вкриті суперкапсидною оболонкою, що є біліпідним шаром клітинного 

походження з інкрустованими глікопротеїнами та неглікозильованими білками 

[1]. Загальна будова вірусу грипу представлена на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. – Загальна будова вірусу грипу [12] 
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Геном вірусу грипу представлений восьма сегментами одноланцюгової 

лінійної мінус РНК, яка кодує від 10 до 14 білків в залежності від роду.  На рис. 

1.2 представлено геном вірусу грипу. 

 

Рис. 1.2. – Вісім сегментів геному вірусу грипу [13] 

 

Перші три великі сегменти РНК кодують білки транскриптазно-

полімеразного комплексу (РА, РВ1, РВ2). Четвертий сегмент кодує вірусний 

гемаглютинін (НА), а 5-й — нуклеокапсидний протеїн (NP). Кожний з цих п’яти 

сегментів геному кодують по одному білку за моноцистронною схемою, крім 

гену РВ1, він у більшості штамів кодує два білки (РВ1 і РВ1-F2) (рис.1.3.). 

Цікаво, що у більшості штамів при зсуві рамки зчитування РВ1 білка (ініціація 

починається з другого AUG кодону) відбувається трансляція поліпептиду N40. 

Інші три сегменти NA, M та NS менші за розміром, проте кодують по декілька 

білків кожен, завдяки сплайсингу або утворення біцистронної РНК. Тобто 

шостий сегмент кодує нейрамінідазу (NА) і NВ. Сьомий сегмент у вірусів грипу 

типу А кодує білки - М1 і М2, а у вірусів грипу типу В — М1 і ВМ2. Восьмий 

сегмент кодує два білки (рис.1.3.): NS1та NS2 (NEP) [14-16].  
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Рис.1.3. – Схема транскрипції геному вірусу грипу [17] 

 

Нейрамінідаза - це фермент класу екзосіаладаз, який розщеплює α-

кетозидний зв’язок між термінальним залишком сіалової (N-

ацетилнейрамінової) кислоти (NeuAc) та суміжними моноцукровими залишками 

[14]. До складу поліпептидного ланцюга NA вірусу грипу входить 470 

амінокислотних залишків.  

На поверхні віріону NA є гомотетрамером грибоподібної форми: головка 

80*80*40 Ǻ на тонкому стеблі, 15 A в ширину та від 60 до 100 Ǻ у довжину [15]. 

Молекулярна маса мономеру приблизно 60 kDa, та тетрамеру 240 kDa [14]. 

Одна вірусна часточка містить близько 50 тетрамерів. Тетрамери формують 

кластери (грона, розетки) на поверхні віріону [18].  

Третинна структура ферменту представлена цитоплазматичним, 

трансмембранним доменами, «головкою» та «стеблом» (з’єднує «голову» 

ферменту з трансмембранним доменом). Головка нейрамінідази складається з 

одного великого домену, який формує шість ідентичних антипаралельних β-
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складок (мотивів), організованих у пропелеро-подібну структуру. Найбільш 

важливими для функціонування ферменту є петлі між цими мотивами, а також 

петлі між другим та третім тяжом кожної β-складки [15]. Петлі є найбільш 

варіабельною частиною структури всіх нейрамінідаз. Вони варіюють за 

довжиною та містять організовані елементи, типові для вторинної структури 

[14]. Структура стебла на сьогодні не визначена внаслідок особливостей 

ферментативного розщеплення мембранного білку від віріону, тобто не входить 

до складу кристалізаційного продукту (кристалізаційний продукт починається із 

~74-77 амінокислотного залишку). Однак при цьому за даними кріоелектронної 

мікроскопії припускають укладку поліпептидного ланцюга у мотив α-спіралі 

[18].  

Стабілізація просторової структури нейрамінідази відбувається завдяки 

водневими та дисульфідними зв’язкам. 

Вуглеводні ланцюги з’єднанні із залишками Asn у різних регіонах головки 

NА. Глікани приєднані до аспаргінів 86 та 234, які орієнтовані до ліпідної 

мембрани, ближче до стебла, а до Asn146 - від мембрани, ближче до активного 

центру; сайт Asn200 розміщений на бічній поверхні, що з’єднує субодиниці. 

При залишках Asn86 та Asn200 були виявлені короткі ланцюги олігоманоз. 

Вуглеводні ланцюги, що приєднані до Asn146 (консервативний сайт 

глікозилювання) та Asn234, належать до комплексного типу.  Сайт 

глікозилювання Asn146 є консервативним для всіх типів нейрамінідаз, проте 

вуглеводневий ланцюг відрізняється від інших, знайдених у складі 

глікопротеїнів вірусів грипу, наявністю О-4 сульфат N-ацетилгалактозаміну 

[14]. Глікозилювання Asn146 ймовірно виконує регуляторну функцію, оскільки 

його відсутність обумовлює нейровірулентність вірусу грипу А/WSN/33 

(Н1N1). Вуглеводневий ланцюг при Asn146 впливає на ферментативну 

активність NA, знижуючи її у 20 разів. Цікаво, що делеція сайту глікозилювання 

при амінокислоті 144 NA N8 (А/duck/Ukraine/1/63) призводить до зміни 
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специфічності NA до субстрату [18], а відсутність сайтів глікозилювання при 

амінокислоті 83 та 398 спричиняє неправильний фолдинг молекули. 

Для формування стабільної структури NA необхідно: 

-  вісім консервативних дисульфідних зв’язків, у субтипів N2, N8, та N9 

спостерігається ще один додатковий. Ймовірно, внаслідок їх близького 

розміщення до осі симетрії тетрамеру, неспарений Cys161 субтипу N1 

(NA) з’єднує субодиниці. Механізм збірки тетраметру нейрамінідази не 

універсальний: наприклад, дисульфідні зв’язки формуються завдяки 

Cys54 у вірусу грипу типу В, тоді як Cys78 бере участь у зв’язуванні 

поліпептидного ланцюга (нумерація по N2). 

- строго консервативні аспаргінові залишки (особливо, Asn146) сайту 

глікозилювання, залишки проліну та цистеїну [15]. 

При низьких значеннях pH структуру ферменту стабілізує кальцій 

зв’язуючий домен [15; 19]. Він розміщений всередині молекули (прямо над 

активним центром, рис.1.4). До складу кальцій зв’язуючого сайту входять 

амінокислотні залишки 297, 345, 348 основного ланцюга та Asp324 бічного 

ланцюга [18]. Крім них сайт містить амінокислоти 293, 347, 111-115 та 139-143 

[20]. 

У головці NA розміщений активний центр ферменту на N-кінці центральних 

паралельних ланцюгів (рис.1.4.) [15]. Сайт зв’язування Neu5Ac знаходиться у 

великій петлі на поверхні NA над першою петлею третього та четвертого 

мотивів. Западина (діаметром 16A та у глибину від 8 до 10A) розміщена на 32A 

від тетрагональної осі [21]. 

Активний сайт ферменту сформований функціональними (каталітичними) 

амінокислотними залишками (Arg118, Asp151, Arg152, Arg224, Glu276, Arg292, 

Arg371,Tyr406, рис. 1.5) та структурними амінокислотними залишками (Glu119, 

Arg156, Trp178, Ser179, Asp (чи Asn у N7 та N9) 198, Ile222, Glu227, Glu277, 

Asp293, Glu425), що забезпечують третинну структуру активного центру. 
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Амінокислоти, що формують активний центр, високо консервативні для всіх 

субтипів NA вірусів грипу типу А та В. Функціональні амінокислоти 

контактують безпосередньо з сіаловою кислотою (продуктом ферментативної 

реакції). Всі утворені ними контакти полярні, крім Arg224, у якому аліфатична 

частина утворює неполярний контакт з гліцериновою частиною залишку 

Neu5Ac (рис. 1.4) [15]. 

 

Рис. 1.4. Структури нейрамінідази при утворенні комплексу з лігандами [3]. (A) 

Четвертинна структура нейрамінідази N1 із заміною H274Y у комплексі з 

оселтамівіром. (B) нейрамінідази групи 2 у комплексі з N-ацетилнейраміновою 

кислотою (Neu5Ac). (C) Порівняння активного сайту N1 NA дикого типу із 

заміною H274Y у комплексі з оселтамівіром. Залишки амінокислот активного 

центру зображені у формі паличок, ланцюги зображені у формі стрічки. 
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Рис. 1.5. Філогенія генів нейрамінідази вірусів грипу типу А та В [24].  

Кольорами позначені хазяї вірусних штамів: зелений – люди, синій – свині, 

червоний – птахи, фіолетовий – коні. Значення бутстреп підтримки  зображені 

на основних вузлах. 

 

NA вірусу грипу виконує декілька функцій. Основна її функція у життєвому 

циклі на стадії виходу вірусу з клітини - це каталіз від’єднання  від молекули 

сіаліл-галактози, через руйнування рецептора, що розпізнає HA. Це запобігає 

агрегації новосформованих вірусних часточок на поверхні інфікованих клітин, 

що призводить до вивільнення вірусу та ураження нових клітин. Крім того на 

ранніх стадіях інфекції NA полегшує рух вірусу до чутливих клітин, оскільки 

розщеплює залишки нейрамінової кислоти у муцині, що знаходиться на 

поверхні респіраторного епітелію [22, 23].  

Амінокислотна послідовність NA кодується шостим сегментом РНК. Гени 

NA вірусу грипу поділяють на дві великі групи: група І (вірус грипу типу А) та 
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група ІІ (вірус грипу типу В). Для вірусів грипу типу А описано 9 субтипів NA, 

які розділяють на дві філогенетичні групи: до першої групи нейрамінідаз 

входять N1, N4, N5 та N8 субтипи,  до другої групи - N2, N3, N6 N7 та N9 

субтипів (рис.1.5) [24].  

Завдяки теоретичному (наприклад, топологія філогенетичного дерева) та 

емпіричному критеріям (наприклад, пандемія) визначили 23 кластери NA для 

вірусів грипу типу А. Більшість кластерів специфічні до хазяїна чи географічної 

локалізації, з генетичною відстанню близько 0.2, варіюючи від 0.117 до 0.349. 

Всі субтипи NA вірусу грипу типу А формують окремі кластери з високим 

значенням бутстреп підтримки (90%), що свідчить про монофілетичне 

походження кожного субтипу [24]. 

Варто зазначити, що віруси грипу типу А обох субгруп незалежно 

адаптувались до своїх хазяїв (людини, свині, птахів та коней) та мають подібні 

патерни складу хазяїн-специфічних кластерів. Але структура поліпептидного 

ланцюга, що оточує ферментативно активний центр, у нейрамінідаз першої 

філогенетичної групи відрізняється від нейрамінідаз другої філогенетичної 

групи. Відмінність полягає в тому, що заглиблення, утворене “150 петлею”, 

розміщена ближче до активного центру у нейрамінідаз першої групи. Внаслідок 

чого нумерація амінокислот, що входять до активного центру, різниться в 

залежності від субтипу. У зв’язку з чим Nguyen H.T. та Fry A.M. запропонували 

для зручності систему нумерації амінокислотних залишків нейрамінідази за N2 

субтипом (таб.1.1) [3]. 

Для вірусів грипу типу B та C описаний лише один субтип нейрамінідаз. Що 

ж до ферменту вірусу грипу типу С, то він належить до класу естераз, функція, 

якого полягає у O-деацитилюванні N-ацетил-9-O-ацетилнейрамінової кислоти 

[15].  Оскільки він не входить до класу нейрамінідаз, ми не будемо на ньому 

зупинятись детально.  
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Таблиця 1.1 

Система нумерація амінокислот нейрамінідази із зазначенням замін, пов’язаних 

з зниженням чутливості до інгібіторів нейрамінідази [3]. 

амінокислотні 

залишки 

Нумерація амінокислот 

N2 N1 (H5)N1 B (Vic87)B 

Амінокислоти, що формують ферментативно активний центр 

R 118 118 98 116 115 

E 119 119 99 117 116 

L 134 134 114 132 131 

D 151 151 131 149 148 

R 152 152 132 150 149 

W 178 179 159 177 176 

S 179 180 160 178 177 

D 198 199 179 197 196 

I 222 223 203 221 220 

R 224 225 205 223 222 

E 227 228 208 226 225 

D 243 244 224 242 241 

H 274 275 255 273 272 

E 276 277 257 275 274 

E 277 278 258 276 275 

R 292 293 273 292 291 

D 293 294 274 293 292 

D 330 330
d
 310 330 329 

T 365 362 342 367 366 

R 371 368 348 374 373 

Y 406 402 382 409 408 

E 425 425 405 428 427 

Сайти амінокислот, що не належать до активного центру 

I (T)117 117 97 115 114 

Q 136 136 116 (H)134 (H)133 

Y (H)155 155 135 (L)153 (L)152 

G 209
e
 210 190 207 206 

N (N/E)221 (N/R/Q
f
)222 202 (N/K)220 219 

V (I)233 (M
g
)234 214 (I)232 (I)231 

S (A)246 247 227 (A)246 (A)245 

N 294 295 275 294 293 

D
j
 (H/Q)347 (N

h
)344 (N,Y)324 (G)346 (G)345 

S 404
i
 400 380 (G)407 (G)406 
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Заміни, асоційовані із зменшенням чутливості/резистентності, виділені 

жирним шрифтом. Пермісивні «компенсаторні» заміни для субтипу N1 

позначені курсивом. 

 

Отже, нейрамінідаза – є поверхневим антигеном вірусу грипу. Стабілізація 

структури ферменту відбувається за допомогою водневих та дисульфідних 

зв’язків. В залежності від структури активного центру нейрамінідази вірусу 

грипу розподіляють на дві окремі філогенетичні групи та субгрупи. Таким 

чином нумерація амінокислот, які входять до складу активного центру, дещо 

відрізняється в залежності від субтипу. Основна функція нейрамінідази – це 

забезпечити від’єднання вірусів грипу від клітини завдяки розщепленню 

сіалової кислоти. 
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РОЗДІЛ 2  

ІНГІБІТОРИ НЕЙРАМІНІДАЗИ В ЕТІОТРОПНІЙ ТЕРАПІЇ ГРИПУ 

 

2.1 Механізм взаємодії нейрамінідази вірусу грипу із інгібіторами 

нейрамінідази 

 

На сьогодні ефективними ліками проти вірусів грипу типу А та В є 

інгібітори нейрамінідази завдяки подібності їх структури із структурою самого 

білку нейрамінідази (NAIs, рис. 2.1.А–2.1.F) [25]. Інгібітор нейрамінідази 

конкурує з NeuAc за зв’язування з активним центром ферменту (рис. 2.2.A). 

Внаслідок більшої афінності до субстрату інгібітор зв’язується з активним 

центром NA швидше ніж NeuAc, таким чином запобігаючи розрізанню 

субстрату. Вірусне потомство залишається приєднаним до поверхневих 

рецепторів та один до одного, тобто припиняється поширення вірусу до нових 

клітин [26]. 

 
Рис. 2.1. Хімічна структура лігандів нейрамінідази та інгібіторів нейрамінідази 

[26]. 
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Для появи резистентності вірусів грипу типу A фермент NA має  набути та 

акумулювати конформаційні зміни ланцюга (Рис.2.2).  Поява будь-якої мутації, 

що інгібує обертання амінокислоти E276 та її зв’язування із амінокислотою 

R224, призводить до зниження афінності зв’язування оселтамівіру з активним 

центром NA, при цьому зберігаючи можливість зв’язування із натуральним 

субстратом, сіаловою кислотою, та з інгібіторами нейрамінідази, які не 

вимагають змін конформації для зв’язування із субстратом (наприклад, 

занамівір). Таким чином мутації R292K та H274Y запобігають зв’язуванню з 

оселтамівіром [27]. Інша мутація, N294S, ймовірно взаємодіє таким же чином 

[28]. Інші заміни амінокислот поза межами активного центру чи віддалено від 

місця обертання (амінокислоти у E276) ймовірно також впливають на 

зв’язування. [28].  

 

Рис.2.2. Зв’язування оселтамівіру із активним центром NA (А) та відсутність 

зв’язування при мутації R292K (В) [27]. 

 

Оскільки занамівір у перехідному стані більш структурно подібний до 

NeuAc, ніж оселтамівір (рис. 2.1 A–C), то зв'язування із занамівіром більш 

подібне до зв'язування нейрамінідази із природнім субстратом. Така 

спорідненість теоретично знижує ймовірність появи вірусів, резистентних до 

занамівіру. Крім того, причиною меншої кількості випадків резистентності до 
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занамівіру може бути його рідше використання, незважаючи на те, що клінічна 

ефективність занамівіру та орального оселтамівіру подібна [23]. Наприклад, в 

Японії при лікуванні дітей, хворих на сезонний вірус грипу, оселтамівіром, 

спостерігалась більш висока частота появи резистентних вірусів, ніж у 

пацієнтів, яких лікували занамівіром (8,3 та 0, відповідно) [16]. 

Завдяки рентгенокристолаграфії виявлено, що структура  NAs відрізняється 

залежно від субтипу (детальніше див. розділ 1). Цим пояснюється, чому вплив 

мутації R292K та H274K на чутливість до оселтамівіру варіює в залежності від 

субтипу вірусу грипу [27, 29, 30]. Таким чином мутації, що призводять до 

резистентності до оселтамівіру, є субтип-специфічними. 

 

 

2.2 Типо- і субтипоспецифічні мутацій у гені нейрамінідази їх вплив на 

резистентність 

 

Тип/субтип вірусів та препарат-специфічна природа замін у NA, 

асоційованих з резистентністю до NAI, відображає різні внутрішні хімічні 

властивості препаратів та відмінності структури вірусного ферменту [25].  

 

Віруси грипу субтипу N1 

Серед вірусів грипу субтипу N1, включаючи H1N1pdm09, найбільш 

поширеною заміною, що призводить до резистентності до оселтамівіру, є заміна 

H274Y. Амінокислота в цьому положенні входить до складу ферментативно 

активного центру нейрамінідази. Цікавим є той факт, що при наявності заміни 

H274Y in vitro занамівір часто зберігає частково або навіть повністю інгібіуючу 

активність проти оселтамівір-резистентних вірусів (таб. 2.1.).  
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Таблиця 2.1  

Заміни амінокислот у нейрамінідазі вірусів грипу A(H1N1), асоційовані із 

зниженням чутливості до інгібіторів нейрамінідази [26]. 

Тип/субтип Заміна амінокислоти 

нумерація по N2 

Чутливість оцінена у аналізі 

інгібування NA (IC50 зміна конформації 

у порівнянні з диким типом) 

Оселтамівір Занамівір Перамівір 

A(H1N1)pdm E119G S R R 

 E119V R R R 

 D198G DS DS S 

 I222K DS DS S 

 I222R DS DS Unk 

 I222V DS S S 

 S246N DS DS S 

 H274Y R S R 

 N294S R S R 

 D198N+H274Y R S Unk 

 I222R+H274Y R DS R 

 I222V+H274Y R S R 

 S246N+H274Y R DS R 

 Q313K+I427T DS DS DS 

A/H1N1 E119V R R R 

 Q136K S DS/R DS 

 Y155H R R Unk 

 I222M DS S S 

 I222V DS S S 

 S246G DS S Unk 

 H274Y R S R 

 N294S R DS DS 

 Q136K+D151E S DS DS 

 Q136K+H274Y R DS R 

 D151E/N+H274Y R S R 

 D151G+H274Y R DS R 

 I222M+H274Y R S R 

 I222V+H274Y R S R 

 Q136K+D151N+H274Y R S R 

DS - зменшення чутливості; R - резистентний; RG - зворотня генетика чи 

рекомбінанта NA; S - чутливий; Unk – невідомо. 
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Варто зазначити, що збільшення детекції вірусів H1N1pdm09 з H274Y не 

пов’язують із використанням оселтамівіру [31], чи постійною циркуляцією 

споріднених природних варіантів S246N [32], чи з наявністю вторинної заміни 

I222 (здійснює колективний вплив на ймовірність акумуляції резистентних 

замін у  NA у майбутньому). 

Заміну S246N детектували у 10-30% вірусів H1N1pdm09 у Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні. Ця заміна призводить до помірного зниження 

чутливості до оселтамівіру і занамівіру. Варто зазначити, що заміна S246N/G 

(сезонний H1N1 чи пташиний H5N1 віруси) та заміна N294S ( пташиний H5N1, 

H3N2 та віруси типу В) знаходяться поза межами активного центру NA, але при 

цьому впливають на чутливість до оселтамівіру  (таб. 2.1.) [32-34].   

Мутація E119V призводить у вірусів N1 до резистентності до оселтамівіру 

та занамівіру. Рідко документально підтверджуються резистентність до 

занамівіру серед вірусів, включаючи H1N1pdm09, відібраних за допомогою 

системи нагляду за грипом. Тим не менш детектується зниження  чутливості до 

занамівіру при спорадичному контролі зразків, отриманих від пацієнтів, 

інфікованих сезонним H1N1, H3N2 чи типом B вірусів.  

Серед сезонних H1N1 виявлено заміну D151G/N/E. Появу таких варіантів 

NA пов’язують з культивуванням вірусу. Вплив одиночної заміни D151 на 

сприйнятливість до NAI повністю не встановлений, однак заміну у цьому 

положенні асоціюють із зниженням чутливості до NAIs [35].  

У вірусів субтипу N1 амінокислота I222 може заміщуватись на R, V, K, та 

L. Амінокислота I222 розміщена у високо консервативному структурному 

залишку активного центру NA. Заміна цього залишку отримували також 

завдяки зворотній генетиці вірусів  H1N1pdm09 (I222V [36]), сезонних H1N1 та 

пташиних H5N1 (I222V/M [21]), H3N2 (I222L [37]). Наявність одиничної заміни 

I222 в основному асоціюється з помірним зниженням чутливості вірусів 

H1N1pdm09 до препаратів (оселтамівір та занамівір) (таб. 2.1) [26]. Однак у 



29 

 

сезонних H1N1, пташиних H5N1, H3N2 [36] чи типу B [38] вірусів 

спостерігалося зниження чутливості лише до оселтамівіру. Віруси H1N1pdm09 

із цією заміною  детектувались у імунокомпромісних пацієнтів після лікування 

оселтамівіром та/чи занамівіром, а також у тих пацієнтів, які не отримували 

лікування. Також заміна I222 була виявлена у вірусів грипу H3N2 (I222V [36]) 

та типу B (I222V/T [24]). При лікуванні інгібіторами нейрамінідази заміна I222 

виявляється в парі з H274Y. Зазначимо, що при поєднанні заміни I222 з іншою 

«первинною» функціональною заміною, такою як H274Y у N1 чи E119V у N2, 

відбувається синергія - підсилення резистентності до оселтамівіру. Іn vitro при 

мутації I222V було виявлено: часткове або повне відновлення втраченої 

продуктивності вірусу при заміні H274Y у деяких рекомбінантів H1N1pdm09, 

чи E119V для деяких H3N2 вірусів; а також зниження реплікативної кінетики чи 

активності NA у подвійних рекомбінантних I222V/M+H274Y вірусів H5N1, чи 

появі E119V+I222L у вірусів H3N2. 

Нещодавно повідомлялося про іншу незвичну заміну I427T серед 

H1N1pdm09 вірусів [39]. 

Заміну Q136K містили сезонні H1N1 та H3N2 віруси. Серед сезонних 

вірусів H1N1 ця заміна була ідентифікована у вірусних ізолятів, але не була 

знайдена у первинному матеріалі цих клінічних зразків. Одинична заміна 

Q136K чи у поєднанні з D151E не впливає на чутливість до оселтамівіру; однак 

здійснює вплив на чутливість до інших NAIs, неважливо - самостійно чи у 

поєднані з H274Y [35]. 

Вплив декількох мутацій на чутливість до інгібіторів нейрамінідази. У 

сезонних вірусів H1N1 разом із заміною H274Y детектуються також заміни 

Q136K та D151E/G/N чи наявність цих обох замін одночасно, тобто потрійна 

заміна Q136K+D151N+H274Y [35]. Проте при наявності заміни H274Y у вірусів 

H1N1pdm09 рідко виникають додаткові мутації, такі як D198N чи S246N (таб. 

2.1) [27]. Взагалі одиночна заміна D198 детектується рідко в сезонних H1N1 
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(D198E) і H1N1pdm09 (D198N) вірусів [39]. У вірусів N1 заміни D198N, S246N 

чи D151G/N підсилюють резистентність до оселтамівіру та перамівіру, 

спричинену мутацією H274Y [32,35]. 

Цікаво, що у оселтамівір-резистентних сезонних вірусів H1N1 первинно 

«пермісивна» вторинна заміна у NA R221Q, V233M чи D347N (N2 система 

нумерації; табл. 1.1) сприяє толерантності до функціональних змін (тобто 

знижується активність NA та погіршується продуктивність вірусу), що 

викликані більш пізньою заміною H274Y [40]. 

На сьогодні триває пошук нових препаратів, які б були ефективними проти 

резистентних штамів вірусів грипу. Антивірусний ефект in vitro проти вірусів 

H1N1pdm09 та їх варіантів з H274Y здійснюють ланінамівір (рис. 2.1.E; Daiichi 

Sankyo [Токіо, Японія] та Biota [Мельбурн, Австралія]; зараз дозволений у 

Японії) та A-315675 (рис.2.1.F; [Ебот Парк, США]; на стадії розробки) [25].  

 

Віруси грипу субтипу N2 

Взагалі A/H3N2 віруси в основному чутливі до NAI, проте може виникати 

резистентність внаслідок появи замін E119V чи R292K (N2 нумерація) [15]. Є 

дві добре описані групи ризику -   це малі діти та люди з імуннодефіцитним 

станом, що пояснюється високим вірусним навантаженням та подовженим 

періодом вірусної реплікації. У ранніх дослідженнях визначено резистентні 

штами у 18% малих дітей, яких лікували оселтамівіром, також повідомлялось, 

що висока доза препарату внесла свій вклад у цей випадок [16]. Подальші 

дослідження показали нижчий рівень (2%–8%) резистентних штамів [3, 33]. У 

безлічі звітів задокументовано появу резистентних штамів A/H3N2 під час 

тривалого періоду лікування оселтамівіром людей з імунодефіцитним станом, 

що призводить до терапевтичного провалу; у деяких випадках виникали 

комбінації мутацій, що призводили до зниження чутливості до перамівіру та 

навіть занамівіру (таб. 2.2.) [15, 32, 34, 35, 39, 41].  
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Таблиця 2.2  

Заміни амінокислот у нейрамінідазі вірусів грипу A(H3N2), асоційовані із 

зниженням чутливості до інгібіторів нейрамінідази [26]. 

Тип/субтип Заміна амінокислоти 

нумерація по N2 

Чутливість оцінена у аналізі 

інгібування NA (IC50 зміна конформації 

у порівнянні з диким типом) 

Оселтамівір Занамівір Перамівір 

A(H3N2) E119D S DS S 

 E119I R DS DS 

 E119V DS/R S S 

 Q136K S R Unk 

 D151E DS S Unk 

 D151V/D DS R Unk 

 I222L DS DS Unk 

 R224K R R Unk 

 E276D R R Unk 

 R292K R DS DS 

 N294S R DS S 

 R371K R R Unk 

 E119V+I222L R DS Unk 

 E119V+I222V R S S 

 

DS - зменшення чутливості; R - резистентний; RG - зворотня генетика чи 

рекомбінанта NA; S - чутливий; Unk – невідомо. 

 

Рекомбінантні віруси N2 з одиночною заміною H274Y не чутливі до 

оселтамівіру та занамівіру.  

Для вірусів грипу субтипу N2 заміни R292K та E119V призводять до 

резистентності чи зниження чутливості до оселтамівіру, але не впливають на 

чутливість до занамівіру, тоді як E119D – знижує чутливість до занамівіру, але 

не впливає на чутливість до оселтамівіру (див. таб. 2.2.) [42, 43]. Серед H3N2 

вірусів з E119I та вірусів типу B з R152K [44] рідко зустрічаються занамівір-

резистентні варіанти. У H3N2 вірусів із  заміною H274N ( разом з V165I) 
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помірно знижується чутливість до занамівіру. Причиною зниження чутливості 

до NAIs є заміна D151G/N/V для H3N2 вірусів [33]. 

У вірусів N2, заміни E119V+I222V зменшували ефективність інгібітора (у 

вигляді аерозолю на модельній системі мурчаків), подвійні мутації 

D198N+I222L чи I222L+H274Y асоціюють із низьким рівнем продуктивності на 

культурах клітин [36, 37]. Таким чином наявність додаткової вторинної заміни у 

позиції I222 асоціюють із певним впливом на резистентність до NAI, на 

активність NA та продуктивність вірусу, що вже була викликана первинною 

функціональною заміною. Проте невідома клінічна значимість підсилення 

резистентності чи інфекційності вірусів із подвійними мутаціями (включаючи 

заміну I222). Потрібні додаткові дослідження in vitro для кращого розуміння 

продуктивності таких варіацій: наявність одиночних замін та комбінацій з 

первинними функціональними замінами. 

 

Віруси грипу типу В 

Повідомлень про резистентність вірусів грипу типу В значно менше, 

ймовірно це пов’язано з декількома факторами тим, що терапевтична відповідь 

у пацієнтів на захворювання вірусом грипу типу В менша [45]. А також тим, що 

у структурі нейрамінідази вірусів грипу типу В не відбувається конформаційної 

зміни (обертання амінокислотного залишку Е276) при зв’язуванні із субстратом. 

Тому описаний вище механізм виникнення резистентності не спрацьовує. NA 

вірусів грипу типу В приблизно в 10 раз менш чутлива, ніж нейрамінідаза 

вірусів грипу типу А, хоча до сих пір віруси є чутливими до препаратів in vivo 

[46]. Для вірусів типу B заміни D198N/E [23] чи E119V призводить до 

резистентності лише до оселтамівіру (таб. 2.3). Заміни E119A/G/D чи R292K у 

занамівір-резистентних вірусів у більшості випадків були відібрані in vitro чи 

завдяки зворотній генетиці [42, 43].  
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Таблиця 2.3  

Заміни амінокислот у нейрамінідазі вірусів грипу типу В, асоційовані із 

зниженням чутливості до інгібіторів нейрамінідази [26]. 

Тип/субтип Заміна амінокислоти 

нумерація по N2 

Чутливість оцінена у аналізі 

інгібування NA (IC50 зміна конформації 

у порівнянні з диким типом) 

Оселтамівір Занамівір Перамівір 

B E119A DS DS Unk 

 E119A/D R R R 

 E119G R R R 

 E119V R S R 

 R152K R R R 

 D198E R DS R 

 D198N DS DS DS 

 D198Y DS DS Unk 

 I222T DS DS Unk 

 I222V/I DS S DS 

 H274Y DS S Unk 

 R292K R DS R 

 N294S DS S Unk 

 R371K R DS Unk 

 G402S DS DS Unk 

 

DS - зменшення чутливості; R - резистентний; RG - зворотня генетика чи 

рекомбінанта NA; S - чутливий; Unk – невідомо. 

 

При вивченні in vitro сайт-специфічного ефекту мутацій (у положенні 119 

вірусів грипу типу В та у положеннях 292 та 152 для N2) в гені NA за 

допомогою  зворотньої генетики [29, 47-49] виявили, що ферменти NA всіх 

рекомбінантних вірусів були резистентні до оселтамівіру, при чому у ферментів 

нейрамінідази значення IC50s були у 30–300-раз вище ніж для нейрамінідаз 

дикого типу (що свідчить про появу резистентності). Однак, активність NA 

вірусних мутантів R292K та E119D слабко порівнюється з диким типом (6% та 

29%, відповідно), так як знижувалась стабільність білка.  Цікаво, що за 
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виключенням вірусів із E119G, всі віруси із зміненим ферментом NA мали 

знижену реплікативну активність на культурі клітин  [48]. 

Відомо, що вірус грипу типу В менше чутливі до оселтамівіру у період 

очищення (клеаренс) від вірусу та видуження, ніж вірус грипу типу А (як для 

дітей, так і для дорослих); лікування занамівіром показує кращу відповідь [29–

31]. Останнім часом документуються випадки появи кластерів вірусів грипу 

типу В із зниженою чутливістю до оселтамівіру (наприклад, I221V/T, нумерація 

нейрамінідаз по типу В) у відсутності попереднього тиску препарату, 

збільшуючи кількість трансмісивних резистентних вірусів [15, 19, 50-52]. Нові 

дані передбачають, що резистентно-асоційовані мутації, ймовірно, виникають у 

різній кількості серед двох вакцино-асоційованих B-послідовностей (B/Victoria, 

B/Yamagata) [41, 53].  

Отже, заміна амінокислоти у NA може призвести до резистентності до 

одного чи декількох NAIs.  NAI-резистентні заміни зазвичай специфічні до 

відповідного антигенного типу/субтипу NA (таб. 2.1, 2.2, 2.3). Про 

резистентність вірусів грипу типу В до NAI відомостей менше, ніж про віруси 

грипу типу А [44]. Оселтамівір резистентні віруси N2  субтипу (наприклад, 

H3N2 та H1N2) детектуються рідше у порівнянні з вірусами N1 субтипу 

(наприклад, H1N1) [38,50]. Таким чином більшість вірусів чутливі до 

оселтамівіру. На чутливість до різних інгібіторів NAIs впливає не лише 

положення (позиція та розміщення в/поза активним центром), у якому відбулася 

заміна, а й те, який амінокислотний залишок зайняв цю позицію.  

 

 

2.3 Роль функціональної взаємодії між NA і НА - баланс NA і НА 

 

Функціональні заміни у NA можуть бути толерантними або компенсовані 

вторинними замінами у NA чи заміною(ами) у HA (особливо у сайті зв’язування 
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з рецептором). Тобто завдяки тому, що між поверхневими глікопротеїнами HA і 

NA відбувається тісна функціональна взаємодія, то резистентність вірусів до 

NAIs потенційно може зростати при появі мутацій як в NA, так і HA [54]. На 

поверхні клітини NeuAc-вмісний рецептор розпізнає гемаглютинін і 

нейрамінідазу, тому для ефективної реплікації вірусу необхідний баланс між 

афінністю зв’язування рецептора HA  та рецептор розрізаючою активністю NA 

(баланс NA і НА). Варто зазначити, що взаємодія (баланс) NA і НА також 

впливає на патогенність вірусу [55]. 

Набуття чи спонтанне утворення однієї чи декількох замін амінокислот у 

HA чи NA можуть порушувати чи зміщувати цей баланс (змінюються умові 

активності NA), і, як наслідок, до збільшення чи зменшення чутливості до NAIs. 

Заміни у NA, особливо у активному центрі чи поблизу нього, можуть  

призводити до зниження афінності зв’язування з NAI [20], а також можуть 

знижувати активність NA. Так, наприклад, у сезонного ізоляту вірусу H1N1 

(A/Hokkaido/15/02) була виявлена нова мутація Y155H, що призвела до 

резистентності до всіх NAIs. Однак цей залишок не є консервативним і заміна 

155H була знайдена у інших ізолятів вірусів грипу при цьому вони були 

чутливими до інгібіторів нейрамінідази. Дослідження за допомогою зворотньої 

генетики показали, що  мутація Y155H  призводить до зниження активності 

ферменту нейрамінідази, знижує міцність зв’язування з субстратом та звужує 

рН діапазон дії ферменту. Баланс NA і НА у вірусів чутливих до NAIs був 

збережений завдяки появі мутації D225G у HA, яка знижує міцність 

зв’язування, таким чином активність NA є менш важливою для від’єднання 

вірусу від клітини, в результаті зниження чутливості до всіх NAIs [56]. 

Мутації, що знижують афінність зв’язування HA із сіаловою кислотою, 

полегшують вихід вірусу з клітини і зменшують залежність цього процесу від 

активності NA і як наслідок спостерігається менша чутливість цих вірусів до 

інгібіторів нейрамінідази як класу препаратів. Віруси з HA мутаціями, що 
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призводять до зниження чутливості до NA інгібіторів були синтезовані in vitro 

[54, 57]. У дослідженнях показали, що при субкультивуванні вірусу на культурі 

клітин можлива поява резистентних мутацій. Наприклад, в одному дослідженні 

після восьми пасажів вірусів грипу A H3N2 реєстрували появу двох мутацій у 

НA гені (A28T та R124M) також отримані  віруси були у 8,6-раз менш 

чутливими до оселтамівіру [54].  У іншому дослідженні виявили ще два віруси 

із HA мутаціями (G143E та N199S), обидва віруси також містили NA мутацію 

R292K [54].   

 

 

2.4 Перехресна резистентність вірусів грипу до інгібіторів нейрамінідази 

 

Перехресна резистентність (від англ. cross-resistance:  resistance — 

супротив, лат.resisto — протистояти, супротивитись) — стійкість клітини 

(організма) до декількох різних зовнішніх факторів, навіть тих, які раніше не 

впливали на цю клітину (організм), у результаті зміни одного генетичного 

фактору [58]. 

Ймовірність появи перехресної резистентності до інгібіторів нейрамінідаз 

вища при виникненні заміни у функціональному (на відміну від структурного) 

залишку активного центру нейрамінідази. Так відомо, що до перехресної 

резистентності/ зниження чутливості (рівень зниження варіює), до занамівіру та 

оселтамівіру призводить заміна функціонального залишку R152K для типу В чи  

R292K для N2 вірусів (таб. 2.2) [34]. Із резистентністю до оселтамівіру, але не 

до занамівіру асоціюються типові структурні заміни залишків H274Y [16,33,35] 

чи N294S [34] в N1, та E119V в N2 [34, 42, 51] чи типу B вірусів. До зниження 

чутливості до занамівіру, але не до оселтамівіру призводить заміна 

структурного залишку E119D у N2 [52]. Зниження чутливості до обох 
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препаратів призводять заміни структурних залишків, такі як D198E/N у типу B 

[33,38,44] чи D198G у пташиного H5N1 [34] вірусів.  

При лабораторних дослідженнях більшість вірусів H1N1pdm09 були 

чутливими до перамівіру [16]. Однак, наявність мутації H274Y в сезонних 

H1N1, H1N1pdm09 та пташиних H5N1 вірусів призводить до резистентності in 

vitro і до перамівіру (таб. 2.1) [16,26]. Ймовірно, перехресна резистентність 

виникла внаслідок подібності механізму зв’язування оселтамівіру та перамівіру 

з активним центром NA [59]. Під час пандемії вірусу грипу H1N1 2009 

використовувався внутрішньовенний занамівір завдяки суттєвим перевагам і 

розглядався, як можливий доступний терапевтичний вибір для пацієнтів з 

тяжкою інфекцією H1N1pdm09 при підтвердженні чи підозрі наявності 

резистентності до оселтамівіру [60]. Для таких пацієнтів у США надали дозвіл 

на використання у надзвичайній ситуації (an Emergency Use Authorization, EUA) 

досліджуваного NAI перамівіру, який зараз схвалений для використання у 

Японії та Південній Кореї.  

У подальших дослідженнях рекомбінантні віруси, що містили множинні 

мутації NA, які були раніше знайдені та призводили до резистентності до 

інгібіторів  NA, були синтезовані та протестовані на чутливість до різних 

інгібіторів NA [61]. Використовуючи аналіз інгібіції  NA були проаналізовані 

три рекомбінантні білки для N1 субтипу (E119V, H274Y та N294S) та чотири- 

для N2 субтипу (E119V, H274Y, R292K та N294S). Всі три мутантні віруси N1 

мали високий рівень резистентності до оселтамівіру. Мутації E119V і H274Y 

N1також призвели до резистентності до перамівіру і заміна E119V спричинила 

резистентність до занамівіру. N294S призводить до незначного зниження 

чутливості до обох препаратів (перамівіру та занамівіру). Однак, варто 

зазначити, що така заміна амінокислоти не була виявлена у клінічних зразках 

вірусів субтипу  N1. Tри рекомбінантні білки (E119V, R292K та N294S) 

призвели до резистентності до оселтамівіру; мутант R292K N2 також спричинив 
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резистентність до перамівіру та занамівіру, між тим як  білок H274 N2 виявився 

чутливим до всіх трьох інгібіторів NA [62]. Знову, варто зазначити, що мутант 

H274Y не виявлений у клінічних зразках вірусів N2 субтипу. Для N1 вірусів, 

для яких найбільш поширена мутація H274Y, що асоціюється із резистентністю, 

може використовуватись лише занамівір чи у комбінації із оселтавіром для 

підвищення ефективності та зниження шансу появи резистентності. Для N2 

вірусів найбільш поширена мутація R292K, що призводить до помірного 

зниження чутливості. Вона була виявлена in vitro у присутності занамівіру. 

Однак невідомо, яких функціональних змін набуває нейрамінідаза in vivo при 

лікуванні занамівіром. Віруси грипу N2 субтипу із менш поширеною мутацією 

E119V можуть лікуватись як занамівіром, так і перамівіром [45].  

 

 

2.5 Подвійна резистентність вірусів грипу до адамантанів та оселтамівіру 

 

У 2009 році було виявлено більш ніж чотири різних генотипи (генна 

конверсія, gene constellations) сезонних вірусів H1N1, резистентних до 

адамантанів та оселтамівіру. Ці подвійно резистентні варіанти виникли завдяки 

типовим для вірусу грипу механізмам мінливості: антигенному дрейфу (поява 

та накопичення точкових мутацій) та антигенного шифту (реасортації сегментів 

вірусних генів). Було показано, що реасортація генів M та NA відбулася при 

коциркуляції у 2008–2010рр оселтамівір резистентних (кластер 2B) та 

адамантано-резистентних (кластер 2C) сезонних вірусів H1N1 [63]. 

Хоча і реєструються випадки коінфекції оселтамівір резистентних сезонних 

H1N1 і H1N1pdm09 вірусів in vitro та серед людей [64], на сьогодні вважається, 

що подвійно резистентні варіанти сезонних вірусів H1N1 більше не 

циркулюють у популяції людини. Оскільки у кінці 2009 року оселтамівір-

резистентні сезонні H1N1 віруси з H274Y були витіснені вірусами H1N1pdm09. 
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Внаслідок чого зменшилась ймовірність об’єднання  H274Y NA з 

нейрамінідазою H1N1pdm09 вірусів.  

Тому є нагальна необхідність здійснення моніторингу за цими замінами у 

світовому масштабі [26]. 

 

 

2.6 Біологічні властивості вірусів грипу із зниженою чутливістю до оселтамівіру 

 

На сьогодні проводиться безліч експериментів іn vitro із сезонними 

A(H1N1) із мутацією H275Y для оцінки та аналізу змін ферментативної 

активності  NA, NA aфінності, рівня експресії білку NA, та реплікативної 

кінетики вірусу з метою виявлення інших змін у біологічних властивостях 

оселтамівір резистентних вірусів [65, 66]. Таким чином експерименти in vivo 

iнфекційності та трансмісивності на тваринній моделі є необхідними для 

отримання більш повної картини ймовірності передачі вірусу у популяції. У 

експериментах на тхорах традиційно визначають мінімальний інфекційний 

титр, тривалість, та піковий титр вірусної реплікації та ефективності передачі 

(кількість тварин інфікованих/загальна кількість тварин) для оцінки 

продуктивності NAI-резистентних вірусів [31, 67, 68].  

 Вже існують розроблені на тхорах моделі для вивчення інфекції вірусу 

грипу, включаючи моделі щодо вивчення інфекційності (патогенності) та 

трансмісивності вірусу. Тхір є зручною моделлю для вивчення прояву інфекції 

вірусу грипу людини, оскільки у обох видів (у тхорів та у людини) дуже 

подібний сіаловий рецептор респіраторного епітелію. Таким чином, можливо 

інфікувати тхора ізолятом вірусу грипу, відібраним прямо від пацієнта і 

уникнути ризику виникнення адаптації генів HA чи NA при культивуванні на 

культурі клітин. На цій моделі досліджують у клінічних зразках інфекційність, 

патогенність та трансмісивність вірусів грипу із мутаціями  E119V, H274Y та 
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R292K [39, 69-71]. У одному із експериментів тхорів інфікували вірусами 

дикого типу та мутантними (із заміщеннями R292K та H274Y у гені NA), при 

цьому прояви запалення та лихоманки у тхорів із мутантними вірусами були 

суттєво знижені у порівнянні із з диким типом вірусу. Тобто патогенність 

вірусів із мутаціями знизилась. Ці дослідження дозволили авторам зробити 

висновок, що заміни R292K та H274Y у гені NA вірусу грипу призводять до 

зниження продуктивності вірусу до такого рівня, що ці мутації  не є клінічно 

важливими [69,71]. Схожі результати були отримані при досліджені на моделі 

мишей, у R292K мутантів (отриманих у при лікуванні оселтамівіром та 

занамівіром) були виявлено зниження інфекційності у  10,000- [43] та 500-раз 

[72]. Інше дослідження на тхорах продемонструвало, що крім зниження 

інфекційності та патогенності у вірусів із заміщенням R292K, також 

збільшувався термін передачі вірусу до іншого хазяїна, тоді як в цих же умовах 

вірус дикого типу легко передавався [39]. Подібні дослідження були проведені і 

для H274Y мутантних вірусів. У ході експерименту тхорі були інфіковані 

вірусом із H274Y. Титр вірусу у легенях мутантного і дикого типу був подібний, 

однак при цьому інфекційна доза мутантного вірусу була в 100-раз вища, ніж 

вірусу дикого типу, та передача вірусу відбувалась повільніше [69]. Подальші 

дослідження показали зниження ефективності і патогенності E119V вірусів на 

2–3 log одиниць (100–1,000-раз) у порівнянні з диким типом [22]. Цікаво, що у 

експериментах із використанням рекомбінантних-мутантів вірусів H274Y та 

N294S, отриманих за допомогою зворотної генетики та адаптованих на мишах 

[62], було отримано зовсім інші результати. Тобто у рекомбінантних вірусів із 

H274Y спостерігались клінічні прояви інфекції та титри вірусу (виділеного із 

мишачих легень) на тому ж рівні, що і у вірусів дикого типу. З іншої сторони - 

N294S мутанти мали нижчу реплікативну активність та вірулентність, ніж 

віруси дикого типу. Таким чином, було виявлено, що у мутантного штаму 

R292K у порівнянні із вірусами дикого типу спостерігається найкращий баланс 
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між адаптацією до препарату та збереженням біологічних властивостей вірусу 

[45, 73]. В цілому, однак, більшість випадків свідчать про те, що віруси грипу із 

оселтамівір-резистентними мутаціями в NA призводять до зниження 

продуктивності та трансмісивності вірусу.  

Виникнення резистентності до інгібіторів NA у відсутності тиску 

препаратів виникає рідко,  дослідження показали той факт, що у більшості 

випадків при появі мутацій, що призводять до резистентності, асоціюють також 

із  значним зниженням продуктивності вірусу [39,71]. Таке зниження 

продуктивності вірусу обмежує його передачу та розповсюдження резистентних 

вірусів, хоча є випадки передачі оселтамівір - резистентних вірусів серед тхорів  

[39,71]. Більш того, віруси грипу людини із зниженою чутливістю виявили на 

низькому рівні (0.22–0.41%) під час масштабного дозорного дослідження  

людської популяції між 1999 та 2002 роками [22, 73]. 

Мутації NA, що призводять до резистентності NAI, зазвичай впливають і 

на активність ферменту, його здатність зв’язуватись із природнім субстратом, 

таким чином вірусу необхідно знаходити баланс між адаптацією до впливу 

навколишнього середовища (наприклад, тиску препаратів) та ефективністю 

вірусної реплікації, передачі та ін. Тому, коли детектується резистентність 

вірусів, є важливою оцінка функціональних характеристик вірусу in vitro та in 

vivo для розуміння - чи зможе вірус передатись далі. Наприклад, заміна R292K 

NA у A(H3N2) вірусів викликає значне підвищення IC50 до оселтамівіру, проте 

в результаті вірус не здатний до передачі серед сумісно живучих тхорів [74, 75].  

 Отже, регулярна поява ізолятів із зниженою чутливістю свідчить про 

необхідність постійного моніторингу чутливості вірусів грипу до інгібіторів 

нейрамінідази, а також систематизація, аналіз та узагальнення даних щодо 

зниження чутливості вірусів грипу до інгібіторів нейрамінідази, механізмів 

утворення резистентності до них. 
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РОЗДІЛ 3 

 

АНАЛІЗ АДАПТАЦІЇ ВІРУСІВ ГРИПУ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

 

Вже багато років вивчаються проблеми мінливості збудника грипу, 

досліджуються причини появи нових штамів вірусу грипу [1]. Генетичні зміни у 

структурі популяції залежать від комплексної взаємодії між різними 

еволюційними факторами (факторами динаміки популяції) [76]. Мінливість 

антигенних і біологічних властивостей є фундаментальною особливістю вірусів 

грипу типу А [1, 77, 78]. Головним джерелом необоротних змін у генетичній 

структурі популяції вірусів грипу є точкові мутації (антигенний дрейф), 

реасортація  (антигенний шифт: обмін генетичними сегментами) та добір на їх 

основі. Особливості будови вірусу грипу (сегментованість РНК геному) 

полегшує обмін окремими генетичними фрагментами за рахунок реасортації. 

Постійна зміна вірусної популяції під тиском добору і є процес еволюції вірусів 

[1, 2, 76, 78]. 

Варто зазначити, що для вірусів внаслідок їх високої мінливості та 

швидких темпів зміни поколінь неможливо застосовувати класичне визначення 

виду. У зв’язку з цим Манфредом Ейгеном було введено поняття «квазівиду». 

Таким чином, під вірусом дикого типу розуміють не індивідуальний геном, а 

сукупність неідентичних, але споріднених геномів. Виходячи з цього, генетична 

популяція вірусів містить послідовності близькі до консенсусної або до 

послідовності, що найчастіше спостерігається у популяції [2]. 

Основною причиною гетерогенності популяції вважається мутаційний 

процес. Згідно з нейтральною теорією еволюції, сформульованою Кімурою  та 

Ота (Motoo Kimura, Tomoko Ohta), більшість зафіксованих точкових  мутацій  

нейтральні  або  майже  нейтральні. Тобто вони або не впливають на кодуючі 



43 

 

послідовності, або викликають синонімічні заміни кодонів чи амінокислот, не 

впливаючи на структуру та функції білка. Фіксація нейтральних мутацій 

генетичним дрейфом призводить до зростання генетичної різноманітності у 

популяції [79].  

Відмітимо, що заміщення визначаються як шкідливі чи ні в залежності від 

величини популяції: у невеликих популяціях під час генетичного дрейфу 

можуть бути зафіксовані навіть суттєво шкідливі мутації, в той час як у великих 

популяціях навіть невеличкого негативного ефекту буде достатньо для 

видалення їх із популяції. Наприклад, у випадку коли заміщення відбувається у 

консервативній ділянці геному (як варіант, у ділянці, що бере участь у 

формуванні активного центру), вони зазвичай швидко елімінуються добором. У 

невеликих популяціях також може спостерігатись такий екстремальний тиск 

добору, що призводить до втрати генетичної різноманітності, чи накопичення 

мутацій (навіть негативних) і, як наслідок, вірусна популяція з часом стає менш 

пристосована до оточуючого середовища (феномен Мюллера). При обмеженні 

росту популяції (генетична пробка) та інших неселективних умовах при 

реплікації відбувається накопичення мутацій більше за пороговий рівень 

помилки, і тому стабільність вірусу зменшується чи зникає. Невелика генетична 

варіабельність вірусів спостерігається при ураженні повітряно-крапельним 

шляхом невеликою дозою вірусу чи реактивації латентної інфекції [2, 76, 79]. 

Варто зазначити, що при збільшенні різноманітності вірусних популяцій, що 

використовуються при пасируванні, відповідність умовам середовища не 

зменшується. Таким чином, більша генетична гетерогенність вірусної популяції, 

більша вибірка сприяє кращій адаптації. Завдяки генетичній різноманітності 

вірусної популяції при реплікації існує ймовірність утворення шляхом 

реасортації чи рекомбінації нового геному вільного від шкідливих мутацій. 

Навіть якщо такий геном зустрічається у невеликої кількості віріонів, він у 

подальшому має селективну перевагу. Відмітимо, що фіксація у геномі майже 
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нейтральних мутацій також здійснює вплив на процес еволюції. Так як ці 

мутації є резервуаром варіабельності, що можуть бути використані природним 

добором при зміні умов середовища, процес фіксації нейтральних мутацій є 

важливим феноменом як для мікро-, так і макро-еволюції (Kimura, 1991). Таким 

чином домінуючим способом добору є не позитивний добір на основі 

адаптивних мутацій, а негативний (очищаючий добір), який елімінує шкідливі 

мутації, в той же час допускаючи фіксацію нейтральних мутацій шляхом 

генетичного дрейфу і забезпечує стабільність популяції [76, 79 -81]. 

Аналіз накопичення нуклеотидних чи амінокислотних замін у 

послідовності вірусів є одним із основних методів оцінки еволюційних 

відстаней та виявлення філогенетичних зв’язків у популяції [76, 80]. 

Визначення впливу добору на нуклеотидному (чи амінокислотному) рівні 

є одним із найбільш вагомих аспектів дослідження вірусної еволюції. Оцінка 

впливу мутацій, як одиночних так і їх комбінацій, ймовірно, є одним із 

найважливіших завдань еволюційної генетики. Завдяки високій швидкості 

еволюції вірусів, це завдання можливо виконати більш успішно ніж для 

більшості інших організмів, оскільки є унікальна можливість спостерігати 

процес фіксації мутацій у реальному часі [82]. З появою можливості 

порівнювати нуклеотидні (амінокислотні) послідовності для популяційної 

генетики стало можливим виявляти та вимірювати добір конкретним 

математичним шляхом, ґрунтуючись на підрахунку різних типів заміщень 

нуклеотидів. На сьогодні існує широкий спектр методів для проведення 

подібних аналізів із достатньо розробленими статистичними можливостями 

[83]. В основі їх лежать два підходи [79, 82, 84].  

Перший підхід найбільш часто застосовується для виявлення впливу 

добору на генофонд популяції і ґрунтується на методах, які визначають 

співвідношення несинонімічних (dN) та синонімічних (dS) нуклеотидних 

заміщень на кожен сайт (ключове співвідношення dN/dS іноді позначають ) 



45 

 

[85]. Тобто порівнюється кількість нуклеотидних заміщень у положеннях, 

важливих з точки зору кодування амінокислот (несинонімічні мутації), і у 

положеннях, які внаслідок надлишковості генетичного коду не мають значення 

для кодування білків (синонімічні заміни). Співвідношення dN/dS являється 

кількісною мірою добору, що діє на рівні білкових послідовностей [79, 84]:   

- Якщо dN/dS  1, це свідчить про дію очищаючого (негативного) добору 

на генетичну послідовність.  Наприклад,  dN/dS = 0,1 свідчить, що 90% 

несинонімічних мутацій були втрачені, еліміновані добором.  

- Якщо dN/dS  > 1 говорять про вплив позитивного (адаптивного)  

добору на еволюцію вірусів. Що означає, що несинонімічні мутації 

закріплюються у популяції частіше, ніж синонімічні. Зазвичай це 

відбувається у випадку, коли новоутворені мутації надають певних 

переваг/«бонусів» для білка (вірусу) та мають більшу ймовірність 

фіксації. Це явище регулярно спостерігається при еволюції РНК 

вірусів. Наприклад, спостерігається у генах поверхневих антигенів 

вірусів (гемаглютинін та нейрамінідаза вірусів грипу). 

- Якщо несинонімічні мутації були нейтральними, то  значення dN/dS 

буде близьким до 1.0. Тобто генетична послідовність (чи сайт 

амінокислоти) не підлягає під вплив добору. 

Для більшості білок кодуючих генів  dN/dS < 1 – негативний добір: для 

прокаріот типове значення  dN/dS < 0,1; для еукаріот -  dN/dS ≈ 0,1–0,2. У РНК-

вмісних вірусів частота синонімічних нуклеотидних замін (dS) є достатньо 

високою і завжди перевищує частоту несинонімічних замін (dN). Відношення 

dNS/dS, фактично, є величиною дії негативного добору. Для вимірювання dN/dS 

у індивідуальних сайтах використовують методи найбільшої правдоподібності. 

Однак більшість білок-кодуючих генів містять декілька сайтів, що підлягають 

позитивному добору [79, 82, 84].  



46 

 

Другий підхід для вимірювання впливу добору використовує критерій 

Макдональда – Крейтмана [86, 87]. У цьому методі порівнюються 

внутрішньовидові варіації (частота поліморфізму, P) з міжвидовими варіаціями 

(фіксовані мутації, дивергенція, D): 

- Dn/ Ds= Pn/ Ps– нейтральна еволюція білкової послідовності; 

- Dn/ Ds< Pn/ Ps – негативний добір; 

- Dn/Ds> Pn/ Ps– позитивний добір. 

Оскільки незафіксовані поліморфізми в основному нейтральні, то 

міжвидове співвідношення Dn/Ds має бути значно менше ніж Pn/Ps, що свідчить 

про дію негативного добору для поліморфізмів [79, 86, 87].  

Як відомо, генетична стабільність популяції вірусів забезпечується саме 

направленою дією негативного (очищаючого) добору. Основна роль 

негативного добору проявляється у елімінації непристосованих особин і, як 

наслідок, стримування формування біологічного різноманіття на всіх рівнях. 

Відмітимо, що однією із форм очищаючого добору є стабілізуючий добір.  

Таким чином, навіть при майже необмеженій варіабельності (високій 

гетерогенності), вірусні популяції здатні підтримувати стабільні послідовності 

консенсусу. При цьому віруси зберігають баланс між необхідною 

різноманітністю для виживання та підтриманні консервативності консенсусної 

послідовності [2, 79, 80].  

Отже, шляхи еволюції вірусів визначаються завдяки  адаптації вірусу до 

нових умов існування (нового хазяїна та взаємовідносини з ним), а також 

балансу сил негативного та позитивного доборів. Як наслідок всі ці  процеси 

мікроеволюції в межах популяцій і призводять до формування вірусу із новими 

антигенними і біологічними властивостями, внаслідок адаптації вірусів до змін 

у навколишньому середовищі. Саме тому дослідження впливу різних факторів 

на геном вірусів грипу є необхідним для розуміння особливостей їх еволюції. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

РОЗДІЛ 4  

МАТЕРІАЛИ, ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

4.1 Матеріали та обладнання, використані у роботі 

 

Для виконання поставлених завдань, в процесі роботи були використані такі 

методи дослідження: вірусологічні, молекулярно-генетичні, філогенетичні, 

біоінформатичні та статистичні. 

Вірусологічні дослідження проводились на базі відділу респіраторних та 

інших вірусних інфекцій (далі – Відділ) ДУ «Інститут епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України». Їх обсяг  

наведено в таблиці 4.1.  

Для досліджень були використані зразки від хворих на грипоподібне 

захворювання (ГПЗ) та тяжке гостре респіраторне захворювання (ТГРЗ): мазок 

із носу, носоглотки або ротоглотки, та ізоляти  вірусів грипу з чотирьох 

дозорних центрів (міста Київ, Одеса, Дніпропетровськ та Хмельницький). 

Визначення у пацієнтів випадків тяжкого гострого респіраторного 

захворювання (ТГРЗ), та грипоподібного захворювання (ГПЗ) проводили згідно 

критерії ВООЗ [88]. 

Для роботи була використана культура клітин MDCK. Дана культура є 

чутливою до вірусів грипу, везикулярного стоматиту, вірусу Коксакі В5, 

реовірусів 2 та 3, аденовірусів 4 та 5, везикулярної екзантеми свиней, 

інфекційного гепатиту собак. Культура є стійкою до поліовірусу 2, вірусу 

Коксакі В3, В4. Морфологія  - епітеліоподібні клітини [89]. В лабораторію 

культура клітин надійшла з Санкт - Петербурзького Інституту грипу РАМН у 
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2003 році. ізоляти, позитивні в ПЛР на грип А(H3N2) виділяли на генетично-

модифікованій до цього підтипу культурі клітин MDCK-siat, одержаній з 

Світового центру грипу (Атланта) [90]. 

 

Таблиця 4.1 

Обсяг виконаної роботи 

№ 

п/п 

 

Об’єкт/предмет вивчення 

Кількість досліджень 

Проаналізовано У т.ч. власні 

1 2 3 4 

1. Індикація, типування та 

субтипування вірусів грипу  

804 295 

2. Виділення вірусів грипу на КК 

MDCK та MDCK-siat 

276 120 

3. Секвеновано вірусів грипу:  

375 

 

- 

 
Повне секвенування гену 

нейрамінідази 

4. Проведено генетичний аналіз 

послідовностей секвенованих 

вірусів грипу 

 Розрахунки та 

аналіз 

генетичних 

послідовностей 

для  380 вірусів 

Розрахунки та 

аналіз 

генетичних 

послідовностей 

для 380 вірусів 

Побудовано філогенетичні дерева 

методом ML  (MEGA6) 

4 4 

Побудовано філогенетичні дерева 

у програмі BEAST 

4 4 

5. Дослідження впливу добору на 

віруси грипу 

Розрахунки та 

аналіз 

генетичних 

послідовностей 

для 380 вірусів 

Розрахунки та 

аналіз 

генетичних 

послідовностей 

для 380 вірусів 

6. Аналіз чутливості українських 

ізолятів до інгібіторів NA: 

  

Переведення НК сиквенсів в АК і 

аналіз заміщень, асоційованих із 

резистеністю 

для 376 вірусів для 376 вірусів 

Аналіз інгібіції нейрамінідази 

Метод MUNANA 

799 - 
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Для виділення нуклеїнової кислоти (РНК) використовували комерційний 

набір Instant Virus RNA Kit (Analytik Jena). Приготування реакційної суміші 

проводили із застосуванням набору AgPath-ID
TM 

One-Step RT-PCR Kit (Ambion) 

та набору праймерів і зондів з двома мітками (Taqman) на цільові гени 

(Табл.4.2.), надісланих Центром по контролю за інфекціями (СDС, Атланта, 

США). Позитивні контролі, що використовували в дослідженні: на сезонний (А, 

В, Н1, Н3), пандемічний (Аpdm, Н1pdm), пташиний (Н5) та РНК клітинного 

походження (RР) були отримані разом із праймерами і зондами (СDС, Атланта, 

США). 

Таблиця 4.2.  

Цільові гени для діагностики в ПЛР 

InfА (ген матриксного білка) – для типування С
езо

н
н

и
й

 г
р

и
п

 

InfВ (ген матриксного білка) – для типування 

Н1 (ген гемаглютиніну) – для субтипування на рівні підтипу 

Н3 (ген гемаглютиніну) – для субтипування на рівні підтипу 

InfАpdm (ген матриксного білка пандемічного грипу) П
а

н
д

е-

м
іч

н
и

й
 

г
р

и
п

  

Н1pdm (ген гемаглютиніну пандемічного грипу) 

Н5а (ген гемаглютиніну пташиного грипу) П
т
а

ш
и

-

н
и

й
 

г
р

и
п

 

Н5b (ген гемаглютиніну пташиного грипу) 

RnaseP (ген рибонуклеопротеїну клітинного походження) – для 

контролю 

 

 

Для проведення ампліфікації використовувався прилад 96-лункового 

формату ПЛР в реальному часі Applied BiosystemsTM real-time PCR 7500.  

Секвенування генів, виділених вірусів А(H3N2), А(H1N1)pdm та грипу В, 

було здійснене у Світовому центрі грипу (Лондон, Велика Британія) та в Центрі 

по контролю за захворюваністю (CDC, США, Атланта) були занесені у світові 

бази данних по грипу GISAID. У роботі були використанні сиквенси ізолятів 
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вірусів грипу з 2009-2015 епідемічних сезонів. Всього нами було досліджено 

375 сиквенсів генів NА українських ізолятів вірусу грипу. З них 142 

послідовності – вірусів грипу A (H1N1)pdm, 110 послідовностей – вірусів грипу 

А(H3N2), 123 послідовності – грипу типу В. А саме: 

- вірусів грипу типу А(H3N2) епідемічних сезонів 2010-2011 рр. (3 

послідовності), 2011-2012 рр. (33 послідовності) та 2012-2013 рр. (16 

послідовностей), 2013-2014 (36 послідовностей), 2014-2015 (22 послідовності). 

Номера послідовностей у базі GISAID: EPI_ISL_190933 - EPI_ISL_190935, 

EPI_ISL_190915 - EPI_ISL_190919, EPI_ISL_190936 - EPI_ISL_190939, 

EPI_ISL_170669, EPI_ISL_164264, EPI_ISL_164261, EPI_ISL_164236, 

EPI_ISL_164235, EPI_ISL_163129, EPI_ISL_163099, EPI_ISL_162158, 

EPI_ISL_162157, EPI_ISL_162152, EPI_ISL_162113, EPI_ISL_162105 - 

EPI_ISL_162109, EPI_ISL_154036, EPI_ISL_154035, EPI_ISL_144803, 

EPI_ISL_144802, EPI_ISL_144035 - EPI_ISL_144038, EPI_ISL_144016 - 

EPI_ISL_144019, EPI_ISL_134345, EPI_ISL_121986, EPI_ISL_121985, 

EPI_ISL_121972 - EPI_ISL_121975, EPI_ISL_121949 - EPI_ISL_121951, 

EPI_ISL_121904, EPI_ISL_121903, EPI_ISL_88037, EPI_ISL_164263, 

EPI_ISL_164262, EPI_ISL_163120 - EPI_ISL_163128, EPI_ISL_158857, 

EPI_ISL_155922, EPI_ISL_154034, EPI_ISL_144043, EPI_ISL_144040, 

EPI_ISL_144039, EPI_ISL_140352, EPI_ISL_136405 - EPI_ISL_136407, 

EPI_ISL_122683 - EPI_ISL_122689, EPI_ISL_121977 - EPI_ISL_121984, 

EPI_ISL_192180, EPI_ISL_192172, EPI_ISL_192169, EPI_ISL_191968, 

EPI_ISL_191965, EPI_ISL_191964 - EPI_ISL_191966, EPI_ISL_191957, 

EPI_ISL_191680, EPI_ISL_165826, EPI_ISL_164630, EPI_ISL_164427, 

EPI_ISL_164423, EPI_ISL_164421, EPI_ISL_164410, EPI_ISL_164409 - 

EPI_ISL_164411, EPI_ISL_145506, EPI_ISL_145038, EPI_ISL_144301, 

EPI_ISL_144296, EPI_ISL_122126, EPI_ISL_122010, EPI_ISL_121527, 

EPI_ISL_90855, EPI_ISL_86074. 
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- вірусів грипу типу A(H1N1)pdm епідемічних сезонів 2009-2010 рр. (57 

послідовностей), 2010-2011 рр. (13 послідовностей), 2012-2013рр. (29 

послідовностей), 2013-2014 рр. (3 послідовностей), 2014-2015 рр. (40 

послідовностей). Номера послідовностей у базі GISAID: EPI_ISL_191869, 

EPI_ISL_191833, EPI_ISL_191832, EPI_ISL_190960, EPI_ISL_190959, 

EPI_ISL_190958, EPI_ISL_190957 - EPI_ISL_190961, EPI_ISL_190955, 

EPI_ISL_190948, EPI_ISL_190945, EPI_ISL_190970, EPI_ISL_190969, 

EPI_ISL_190962 - EPI_ISL_190967, EPI_ISL_162418, EPI_ISL_144790, 

EPI_ISL_144789, EPI_ISL_144773, EPI_ISL_144070, EPI_ISL_144069, 

EPI_ISL_144052, EPI_ISL_134415 - EPI_ISL_134417, EPI_ISL_99907, 

EPI_ISL_99895, EPI_ISL_99894 - EPI_ISL_99896, EPI_ISL_95565, 

EPI_ISL_93743 - EPI_ISL_93745, EPI_ISL_90799 - EPI_ISL_90802, 

EPI_ISL_79211, EPI_ISL_79210 -  EPI_ISL_79212, EPI_ISL_79190 - 

EPI_ISL_79193, EPI_ISL_68467 - EPI_ISL_68476, EPI_ISL_68451, 

EPI_ISL_67565, EPI_ISL_67563, EPI_ISL_67560, EPI_ISL_67551 - 

EPI_ISL_67555, EPI_ISL_67548, EPI_ISL_67543, EPI_ISL_67541, EPI_ISL_67536 

- EPI_ISL_67538, EPI_ISL_67534, EPI_ISL_66502 - EPI_ISL_66504, 

EPI_ISL_66462-EPI_ISL_66467, EPI_ISL_66459, EPI_ISL_66452 - 

EPI_ISL_66456, EPI_ISL_62013 - EPI_ISL_62017, EPI_ISL_145452 - 

EPI_ISL_145458, EPI_ISL_144071 - EPI_ISL_144087, EPI_ISL_62009 - 

EPI_ISL_62012, EPI_ISL_192156, EPI_ISL_192154, EPI_ISL_192141, 

EPI_ISL_192126, EPI_ISL_192113, EPI_ISL_192110,  EPI_ISL_192070 - 

EPI_ISL_192074, EPI_ISL_192067, EPI_ISL_192064, EPI_ISL_192061, 

EPI_ISL_192052, EPI_ISL_192051, EPI_ISL_192042 - EPI_ISL_192046, 

EPI_ISL_164375, EPI_ISL_164372, EPI_ISL_145501, EPI_ISL_144295, 

EPI_ISL_90960, EPI_ISL_90959, EPI_ISL_77713 - EPI_ISL_77717. 
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- вірусів грипу типу В: 

- генетичної гілки Yamagata епідемічних сезонів 2012-2013рр. (20 

послідовностей), 2013-2014 рр. (7 послідовностей), 2014-2015 рр. (67 

послідовностей). Всього 94 послідовності; 

- генетичної гілки Victoria епідемічних сезонів 2009-2010 рр. (4 

послідовності), 2010-2011рр. (22 послідовностей), 2011-2012 рр. (3 

послідовності). Всього 29 послідовностей. 

Номера послідовностей вірусів грипу типу В у базі GISAID:  

EPI_ISL_246581 - EPI_ISL_246583, EPI_ISL_191927, EPI_ISL_191924, 

EPI_ISL_191889, EPI_ISL_191028, EPI_ISL_191027, EPI_ISL_190999, 

EPI_ISL_190990 - EPI_ISL_190992, EPI_ISL_190985, EPI_ISL_190977, 

EPI_ISL_246820, EPI_ISL_246819, EPI_ISL_246588 - EPI_ISL_246591, 

EPI_ISL_246542, EPI_ISL_246536, EPI_ISL_246535, EPI_ISL_246528- 

EPI_ISL_246531, EPI_ISL_246519, EPI_ISL_246518, EPI_ISL_246517, 

EPI_ISL_246495, EPI_ISL_246491, EPI_ISL_191000 - EPI_ISL_191025, 

EPI_ISL_190972, EPI_ISL_190971, EPI_ISL_175146, EPI_ISL_170605 - 

EPI_ISL_170608, EPI_ISL_170587 - EPI_ISL_170589,EPI_ISL_163199, 

EPI_ISL_163193, EPI_ISL_162161, EPI_ISL_144852, EPI_ISL_144851, 

EPI_ISL_144850 - EPI_ISL_144853, EPI_ISL_144821, EPI_ISL_143997, 

EPI_ISL_122734, EPI_ISL_99946 - EPI_ISL_99952, EPI_ISL_95546 - 

EPI_ISL_95548, EPI_ISL_95539, EPI_ISL_95538, EPI_ISL_93721 - 

EPI_ISL_93723, EPI_ISL_90707, EPI_ISL_90673, EPI_ISL_90672, 

EPI_ISL_90670, EPI_ISL_90669, EPI_ISL_90659, EPI_ISL_163203, 

EPI_ISL_144009, EPI_ISL_144008, EPI_ISL_144000 - EPI_ISL_144006, 

EPI_ISL_140385, EPI_ISL_122736, EPI_ISL_122735, EPI_ISL_77021, 

EPI_ISL_77020, EPI_ISL_192096 - EPI_ISL_192098, EPI_ISL_192094, 

EPI_ISL_192092, EPI_ISL_192077 - EPI_ISL_192089, EPI_ISL_189832, 

EPI_ISL_189830, EPI_ISL_166280, EPI_ISL_164332, EPI_ISL_164315, 
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EPI_ISL_145502, EPI_ISL_144652, EPI_ISL_144650, EPI_ISL_144252, 

EPI_ISL_144249, EPI_ISL_93571, EPI_ISL_86010, EPI_ISL_76950, 

EPI_ISL_76949 

 

 

4.2 Субкультивування, інфікування культури клітин MDCK і MDCK-SIAT, 

накопичення та ізоляція вірусів грипу 

 

Ізоляція вірусів грипу на культурі клітин проводилась для отримання 

живих вірусів грипу, їх накопичення для подальшого секвенування. 

Реактиви для культивування: 1)Модифіковане за способом Дульбеко 

середовище Ігла (Dulbecco modified Eagle's medium, DMEM, 1Х), розчин 

(високим вмістом глюкози) із натрій піруват, 4500мг/л, без L-глутаміна, із 

піродоксином (Sigma, USA); 2) 10%, ембріональна сироватка (Sigma, USA); 3) 

L-глутамін – 200 mM, (100Х) розчин (Sigma, USA); 4) Антибіотик G-418 (Gibco, 

Thermo Fisher Scientific Inc, USA); 5) Розчин пеніциліну-стрептоміцину, (100Х) 

розчин (); 6) Трипсин-EDTA (1Х) (Sigma, USA); 7) Розчин бичачого альбуміну 

(BSA), (Gibco, Thermo Fisher Scientific Inc, USA) ; 8) Трипсин ТРСК (Sigma, 

USA); 9) HEPES (сольовий розчин), (Gibco, Thermo Fisher Scientific Inc, USA). 

Роботу з культурою клітин розпочинали з приготування розчинів: 

Ростове середовище: до  середовища DMEM додавали ембріональну 

телячу сироватки (ТЕС), глютаміну, П/С (пеніцилін/стрептоміцин). Розчин 

можна зберігати при +4°С протягом 2 тижнів. 

Розчин трипсину: до дистильованої води додавали трипсин. Фільтрували 

розчин через 0,1 мкм мембранний фільтр. Розливали по 1 мл у пробірки з 

щільно підігнаними пробками. Термін використання (2 роки від дати 

приготування зберігали замороженим при -20°С). 
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Розчин Хенкса з трипсином (для промивання): до розчину Хенкса 

додавали приготований розчин трипсину (кінцева концентрація - 2 мкг/мл). 

Розчин придатний для роботи протягом однієї доби. 

DMEM підтримуюче середовище + трипсин: до середовища DMEM 

додавали: глютамін (кінцева концентрація - 2 мМ), П/С (пеніцилін + 

стрептоміцин), бичачий сироватковий альбумін (Bovine serum albumin, BSA), 

HEPES (сольовий розчин). Приготоване підтримуюче середовище зберігали при 

температурі +4° С протягом чотирьох тижнів. 

Відмінність культивування культури клітин МDCK-SIAT від культури 

клітин МDCK полягає в тому, що у ростове середовище додається розчин 

антибіотика G-418. Ця культура клітин була отримано із культури клітин MDCK 

завдяки трансфекції людської кДНК 2,6-сіалілтрансферази (2,6-sialtransferase, 

SIAT1). Внаслідок чого клітини експресують удвічі більшу кількість сіаліл-α2,6-

галактози ніж немодифіковані клітини MDCK. Зазвичай культуру клітин 

МDCK-SIAT застосовують для ізоляції вірусів грипу А(H3N2) [91]. 

Приготування розчину антибіотика G-418: Розчинити 1г антибіотику G-

418 у 20мл стерильної води подвійної дистиляції (до 50мг/мл). Стерилізували 

фільтрацією через 0,2 мкм мембранний фільтр. Розчин придатний для 

зберігання у аліквотах по 1 мл при температурі від -20
0
 С до – 70

0
 С. Розчин 

додаютьдо ростового середовища у фінальної концентрації 1 мг/мл, що 

становить 1/50 від загального об’єму (наприклад, для 100 мл ростового 

середовища необхідно додати 2 мл розчину антибіотика). 

 

В день інфікування клітин до 100 мл підтримуючого середовища  

додавали 0,2 мл розчину трипсину (кінцева концентрація - 2 мкг/мл). Розчин 

придатний до використання протягом одного робочого дня.  
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Додавання трипсину в розчин для промивання та в підтримуюче 

середовище сприяло розщепленню гемаглютиніну вірусу грипу, послабленню 

міжклітинних зв'язків та кращій адсорбції вірусу на їх поверхні [89]. 

При первинному зараженні використовували пеніцилінові флакони, 

пробірки з моношаром клітин MDCК/MDCK-SIAT (конфлюєнтність 80-90%). З 

флаконів видаляли ростове середовище і тричі відмивали клітини розчином 

Хенкса з трипсином. Кожен дослід проводили у троєкратно: середовище 

видаляли і на моношар наносили по 0,2 мл змиву від хворого.  

Інкубували 30-60 хв при 34°С. Потім у всі флакони вносили по 0,8–1 мл 

підтримуючого середовища із доданим трипсином і інкубували при 34°С в 

термостаті  з 5% СО 2  в атмосфері, контролюючи кожного дня стан моношару.  

На 2-4 добу проводили контроль за  допомогою реакції гемаглютинації з  

0,75% суспензією еритроцитів людини 0-групи крові або пташиних еритроцитів. 

Стерильно відбирали по 50 мкл культуральної рідини для контролю  наявності 

вірусу і його титрування [89,92-95]. 

Клітинна культура MDCK зберігала високу чутливість до вірусів грипу А 

та В протягом 60-80 пасажів. Ми використовували культуру клітин 

MDCК/MDCK-SIAT до 61 пасажу, включно. Оскільки після 61 пасажу вигляд 

культури змінювався і ускладнювалося спостереження за культурою на предмет 

виявлення ЦПД. 

Субкультивування проводили кожні 4-7 днів для запобігання старінню 

культури клітин і зниженню її чутливості до вірусів грипу.  Всі розчини повинні 

бути теплими (35°-37°С). З матрацу з моношаром клітин MDCК/MDCK-SIAT 

видаляли ростове середовище і відмивали клітини невеликим об'ємом одного з 

розчинів: 

- трипсин EDTA або 

-  1 флакон хімотрипсину + 500 мл розчину версену. 



56 

 

Легким похитуванням відмивали клітинний моношар протягом 1 хвилини 

і потім видаляли його. Процедуру повторювали, після чого вносили ті ж 

розчини в об'ємі, який тільки покриває моношар клітин, і ставили в термостат 

(37°С) на 30 хв. і більше до повного сповзання клітин. Допускали деяке 

постукування рукою по стінці матрацу для прискорення відторгнення клітин. 

Після сповзання клітин для припинення подальшої дії ферментів, в матрац 

вносили невеликий об'єм рівних частин телячої ембріональної сироватки та 

основного середовища.  

В залежності від поставлених  задач і необхідності мати моношар клітин 

готувати наступні концентрації клітин: 

100 000 кл/мл – 72 години інкубації; 

200 000 кл/мл – 48 години інкубації; 

400 000 кл/мл – 24 години інкубації; 

Вихідну суспензію клітин розводили до потрібної концентрації ростового 

середовища, розливали по матрасам або флаконам (пробіркам) і поміщали в 

термостат (36°-37°С)  для росту моношару [89, 92-95]. 

Накопичення вірусів проводили в культуральних матрасам або флаконах 

з  моношаром клітин  MDCК/MDCK-SIAT, площею 25 см 2  або більше. 

Перед інфікуванням моношар клітин двічі відмивали основним 

середовищем по 5 мл, а потім вносили вірусовмісну рідину в об’ємі 0,5 мл 

(зазвичай використовували розведення, ступінь якого залежить від вихідного 

титру. Наприклад, титр вірусу після первинного зараження 1:2 – можна 

використовувати без розведення, а титр 1:32 у розведенні 1:10 і вище). 

Обережно, похитуючими рухами розподіляли вірусовмісний матеріал по 

моношару клітин і ставили на інкубацію при 34˚-37˚С на 30-60 хв, періодично 

струшуючи матраци. Після цього додавали підтримуюче середовище в об’ємі 

10-12 мл і ставили в термостат на 24 год., контролюючи ЦПД. 
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При вираженому ЦПД (розрив моношару, заокруглення і сповзання 

клітин) клітини переносили в центрифужні пробірки і центрифугували при 1500 

– 2000 об/хв 10-15 хв. Відбирали супернатант у стерильні пробірки і 

використовували для типування в РГГА з діагностичними сироватками: 

A/Perth/16/2009, A/Victoria/361/2011, B/Malaysia/2506/04 генетичної лінії 

В/Victoria, B/Brisbane/60/2008 генетичної гілки B/Yamagata (ВООЗ, Лондон, 

Велика Британія) [89, 92-95]. 

 

 

4.3 Постановка реакції гальмування гемаглютинації (РГГА) 

 

Перед РГГА проводили реакцію гемаглютинації для визначення титру 

вірусу. Реакцію проводили на стерильних полістиролових планшетах. Для 

постановки РГА необхідні: вірусвмісний матеріал, суспензія еритроцитів 

(морської свинки, людської крові І групи чи півня), фізіологічний розчин. 

Спочатку готували дворазове розведення вірусу від 1:2 до 1:1024. Для цього в 

ряд лунок наливали фізіологічний розчин. Потім до лунки 1 вносили 

вірусвмісний матеріал, тричі піпетували і переносили до 2 і т.д. до потрібного 

розведення. З останньої лунки видаляли частину суміші у дезінфікуючий 

розчин. Гемаглютинація залежить від температури та рН середовища. Час 

завершення аглютинації неоднаковий. В нашому випадку - 20 хвилин  при 

кімнатній температурі. Протягом РГА виділяють фазу адсорбції вірусу на 

еритроцитах, фазу аглютинації агрегатів вірусу з еритроцитами та елюції вірусу 

з еритроцитів.  

Облік результатів реакції був проведений за трихрестовою системою. За 

титр вірусу вважали те найбільше його розведення, при якому спостерігалася 

позитивна реакція гемаглютинації [96].  
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Після визначення у реакції гемаглютинації титру вірусу, готували робочу 

дозу антигену, яка дорівнювала чотирьом титрам вірусу. Після приготування 

робочої дози контролювали в ній вміст вірусу. Для цього в 4 лунки вносили 

фізіологічний розчин, в першу лунку додавали такий самий об’єм приготованої 

робочої дози антигену, і розбавляли вдвічі в кожній наступній лунці — всього 

чотири лунки. Потім в кожну лунку додавали такий же об’єм 1% суспензії 

еритроцитів морської свинки. Через 20 хвилин визначали кількість вірусу в 

робочій дозі. 

Після приготування робочої дози вірусу розбавляли сироватки з метою 

визначення типо- та  штамоспецифічних антитіл в них до вірусу грипу. 

Спочатку сироватки розбавляли фізіологічним розчином до 1:10 в пробірках, а 

потім у планшетах для імунологічних реакцій таким чином, що в першій лунці 

отримували розведення 1:20, в кожній наступній розводили суміш вдвічі, з 

останньої один об’єм виливали. Після цього в кожну лунку з розведеною 

сироваткою додавали по одному об’єму робочої дози вірусу. Планшет 

накривали кришкою і залишали у термостаті на 20 хвилин для сполучення 

вірусу з антитілами. Після інкубації додавали по одному об’єму у кожну лунку 

1% суспензію еритроцитів і залишали ще на 20 хвилин у термостаті. Після цього 

проводили облік результатів реакції. Титром сироватки вважали останнє її 

розведення, в якому спостерігали гальмування гемаглютинації [97, 98]. 

 

 

4.4 Полімеразна ланцюгова реакція у реальному часі 

 

Виділення РНК вірусів грипу здійснювали з використанням комерційного 

набору, Instant Virus RNA Kit (Analytik Jena, Germany) за схемою, зазначеною в 

інструкції виробника [95]. 
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Для постановки полімеразно-ланцюгової реакції готували реакційну 

суміш відповідно рекомендованої методики «Протокол полімеразної 

ланцюгової реакції з зворотною транскрипцією в реальному часі (real-time RT-

PCR) Центрів по контролю за інфекціями (СDC) для виявлення та дослідження 

свинячого та сезонних вірусів грипу (версія 2009)» )» [99]. 

Для постановки ПЛР-аналізу використовували: 

 набір для приготування реакційної суміші Master Mix (Ambion AgPath-

IDTM One-Step RT-PCR Kit, Verso, Thermo Fisher Scientific Inc, USA); 

 набір праймерів і зондів з двома мітками (Taqman), надіслані Центром 

по контролю за інфекціями (СDС, Атланта, США);  

 прилад для ПЛР в реальному часі Applied BiosystemsTM  real-time PCR 

7500.  

Обрахунок результатів ПЛР у реальному часі здійснювався програмою 

7500 System Sequence Detection Software, версія 1.4 від Applied Biosystems. 

 

 

4.5 Аналіз інгібіції нейрамінідази методом MUNANA 

 

Визначення ферментативної активності та чутливості до інгібіторів 

нейрамінідази проводилось у Всесвітньому центрі ВООЗ (Лондон, Велика 

Британія) та Центру контролю та профілактики захворювань (CDC, Атланта, 

США) за допомогою фенотопивого методу на основі флуоресценції. Цей аналіз 

ґрунтується на біохімічному інгібуванні нейрамінідази із використанням 

синтетичного кон’югату сіалової кислоти у якості субстрату–2’-O-(4-

метилумбелліферил)-N-ацетилнейрамінова кислота (MUNANA) як 

флуоресцентну мітку при розрізанні вірусним поверхневим білком NA. Цей 

аналіз визначає концентрацію NAI, необхідну для інгібування 50% активності у 

порівнянні із розчином, що містить лише вірус без інгібітора (значення IC50) 
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[10]. Фенотиповий/ функціональний аналіз чутливості до NAI вірусів грипу 

оцінюється на основі зміни значення IC50 у порівнянні із чутливими референс 

вірусами того ж субтипу/генетичної гілки: “нормальна інгібіція” (зростання 

<10-fold); “зниження інгібіції” (зростання в 10–100-fold); “високе/значне 

зниження інгібіції” (зростання >100-fold);  для вірусів грипу типу B 

використовується подібний критерій для інтерпретації значень IC50 : зростання 

<5-fold, 5–50-fold та >50-fold, відповідно [100]. Ізоляти вірусів грипу інкубували 

30 хв. при температурі 37
о
C із інгібіторами нейрамінідази (оселтамівір, 

занамівір, ланінамівір, перамівір) у різних концентраціях. Далі додавали 100 

мкМ 2-(4-метилумбелліферил)-N-ацетилнейрамінова кислота  (MUNANA; 

Sigma–Aldrich) й цю суміш витримували 60 хв. при температурі 37
о
 C. Реакцію 

зупиняли за допомогою додавання 150 мкл зупиняючого розчину. Значення IC50 

для кожного вірусу визначали за допомогою флуориметра для плашок на 96 

лунок (Biotek, Synergy 2 Multi-Mode Microplate Reader) при довжині хвилі 355 

нм (збудження) та 460 нм (емісії). Значення IC50 було отримано із двох 

повторних незалежних експериментів. 

 

 

4.6 Генотиповий аналіз: побудова  філогенетичних дерев за допомогою 

програми MEGA6 та BEAST та визначення їх чутливості до NAI 

 

Ідентифікацію та порівняння отриманих послідовностей проводили за 

допомогою системи BLAST– аналізу (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ Blast.cgi) 

[101]. До філогенетичного аналізу було включені українські та європейські 

ізоляти за досліджуваний період, а також вакцинні та референс штами. 

Вирівнювання послідовностей проводили, застосовуючи алгоритм ClustalW [80, 

101]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/%20Blast.cgi
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Побудова філогенетичних дерев у програмі MEGA6 [102]. Для аналізу 

подібності досліджуваних послідовностей спочатку будували філогенетичні 

дерева дистанційним методом Neighbor-Joining (об’єднування найближчих 

сусідів) [103], із застосуванням моделі модель Jones-Taylor-Thornton (JTT) з 

гамма розподіленням ыз бутстреп 1000 реплікацій. Для вибору оптимальної 

моделі з 12 доступних користувались відповідною опцією в програмі MEGA6. 

Потім ізоляти із ідентичними заміщеннями із одного епідемічного сезону 

частково виключалися із аналізу. Проте їх враховували при визначені впливу 

добору (детальніше див. 4.7).  

На наступному етапі досліджували еволюційні зміни методом аналізу 

дискретних ознак — Maximum Likelihood (ML) [104] та побудовою 

філогенетичних дерев у програмі BEAST. 

Побудова філогенетичних дерев за допомогою програмного забезпечення 

BEAST. Філогенетичне дерево, рівень нуклеотидних заміщень визначались 

методом Bayesian Chain Monte Carlo (MCMC), що здійснювалось за допомогою 

програми BEAST v.1.8.1. [105] із застосуванням некорелюючого молекулярного 

годинника (калібрування за допомогою дати виділення ізоляту). Всі сегменти 

геному аналізувались у якості окремих груп із індивідуальними заміщеннями та 

моделлю годинника  та аналізувалися 30 мільйонів генерацій, із відбором 

зразків кожні 3 000 генерацій. Ефективний розмір зразків був перевірений за 

допомогою програми Tracer 1.6 [106]: значення розмістилися на відстані від 

мінімальної лінії 200. Було побудовано дерево максимальної правдоподібності 

із сукупності  всіх 10 000 дерев  після 10% відпалу у програмі TreeAnnotator 

[107]. Фінальне дерево було візуалізоване за допомогою програми FigTree 1.4.2 

[108]. 

Переведення нуклеотидних сіквенсів в амінокислотні здійснювали за 

допомогою програми MEGA 6 для визначення наявності у вірусів грипу 
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заміщень, особливо замін амінокислот, що призводять до резистентності до 

інгібіторів нейрамінідази. 

 

 

4.7 Визначення впливу добору: методами SLAС, FEL, ІFEL, MEME та FUBAR 

 

Дослідження позитивного добору було проведено на базі серверу  

Datamonkey [109] використовуючи методи підрахунку ймовірності одного 

спільного предку (the single-likelihood ancestor - SLAC), ймовірності фіксованих 

ефектів (fixed-effects likelihood - FEL), ймовірності внутрішньо фіксованих 

ефектів (internal branch fixed-effects likelihood - IFEL), змішаної моделі еволюції 

(mixed effects model of evolution - MEME), та швидкої природньої апроксимації 

Баєса (fast unconstrained Bayesian approximation - FUBAR), також був 

визначений рівень dN/dS за допомогою методів максимальної достовірності 

кодонів SLAC та FEL. SLAC визначає кількість несинонімічних заміщень на 

кожний несинонімічний сайт (dN) та проводить тестування на наявність 

достовірної різниці між кількістю синонімічних замін на кожний синонімічний 

сайт (dS). FEL оцінює співвідношення несинонімічних до синонімічних 

заміщень для кожного сайту послідовності [110]. Метод IFEL подібний до 

методу FEL, проте тестується добір сайт-за сайтом лише для внутрішніх гілок 

філогенетичного дерева. Для того, щоб уникнути отримання хибно-позитивного 

результату, сайти отримані методами SLAC, FEL, IFEL та MEME із значеннями 

p <0.05 та методом FUBAR де апостеріорна ймовірність більша 0.90 вважаються 

кандидатами, що знаходяться під впливом добору. 

 

 

 

 



63 

 

4.8 Статистична обробка результатів 

 

Для вирішення питання про значимість вибіркових показників та оцінки 

вірогідних відмінностей між одержаними показниками, результати були 

оброблені статистичним методом.  

1. Для визначення величин, виражених у відсотках, визначали середню 

похибку відсоткового відношення за формулою [111]: 

                        mp = √P(100-P)   %, де              

                                          n  

mp - середня похибка в %; Р - одержана частота ознаки, що вивчається у %; n - 

число спостережень у даному досліді. 

2. Середнє арифметичне значення розраховували за формулою: 

                         
n

Xi

n

XnXXX
Xcp







...321
 

Розмах варіації характеризує ступінь варіації даної ознаки: 

                          R=Xmax – Xmin    

3. Для розрахунку ступеня відхилення середнього значення отриманої 

вибірки, визначали середньоквадратичне відхилення за формулою: 

                         
1

)( 2







n

XcpXi
Sx , де 

Хі — значення варіантів вибірки; Хср — середнє значення; n — розмір вибірки. 

Крім цих методів було використано можливості програмного 

забезпечення Microsoft Excel. 
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РОЗДІЛ 5 

ВИДІЛЕННЯ, ІНДИКАЦІЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВІРУСІВ ГРИПУ, ЩО 

ЦИРКУЛЮВАЛИ В УКРАЇНІ З 2009 ПО 2015 РОКИ 

 

На першому етапі роботи було протестовано у ПЛР 1206 клінічних 

зразків, отриманих від хворих на ГПЗ та ТГРЗ. 795 зразків виявились 

позитивними на грип, що становило 65,9% досліджених. Такий низький 

відсоток позитивних зразків можна пояснити недотриманням правил 

транспортування зразків, неякісним відбором матеріалу від хворих чи неточно 

поставленим діагнозом. Але на піку епідемічного підйому грипу відсоток 

позитивних на грип зразків із числа відібраних коливається в межах 80-100 %, 

що пояснюється інтенсивною циркуляцією збудника в цей період. Переважну 

більшість позитивних  зразків (526 із 795) становили віруси грипу типу А.  

Структуру популяції виділених за досліджуваний період вірусів грипу у 

відсотках подано на рис. 5.1. 

26%

32%

28%

14%

A(H3N2)

A(H1N1)pdm

B/Victoria

B/Yamagata

 

Рис. 5.1. Структура популяції виділених вірусів грипу сезону 2009-2015 

років в Україні 
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У ході дослідження було виділено 276 ізолятів вірусів грипу типу 

А(H3N2),  А(H1N1) та В епідемічних сезонів 2009 - 2015рр.. Таким чином було 

виділено вірусів грипу: А(H3N2) – 73 ізоляти,  А(H1N1) pdm - 89 ізолятів, 

B/Victoria – 76 ізолятів, B/Yamagata – 38 ізолятів (таб. 5.1.). 

 

Таблиця 5.1. 

Загальна кількість вірусів грипу, виділених на культурах клітин MDCK/MDCK-

SIAT 

Роки Кількість Тип/субтип, виділеного 

вірусу 

Модель, на якій  

виділено вірус 

грипу 

2009-2010 
24 А(H1N1) pdm 

MDCK 
6 B/Victoria 

2010-2011 

5 A(H3N2) MDCK-SIAT 

23 А(H1N1) pdm 
MDCK 

34 B/Victoria 

2011-2012 
5 A(H3N2) MDCK-SIAT 

36 B/Victoria MDCK 

2012 - 2013 

15 A(H3N2) MDCK-SIAT 

22 А(H1N1) pdm 
MDCK 

7 B/Yamagata 

2013- 2014 

41 A(H3N2) MDCK-SIAT 

5 А(H1N1) pdm 
MDCK 

6 B/Yamagata 

2014-2015 

7 A(H3N2) MDCK-SIAT 

15 А(H1N1) pdm 
MDCK 

25 B/Yamagata 
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Цитопатична дія (ЦПД) виділених вірусів грипу відрізнялася дещо часом 

прояву (друга, третя, четверта доба). Це може бути пов’язано з тим, що 

концентрація вірусу грипу в зразках була різною. У досліджуваних зразках, де 

спостерігалася поява ЦПД на другу добу, ймовірно, концентрація вірусу була 

вищою, ніж в тих зразках – де на третю чи на четверту. Зміни моношару 

інокульованої вірусвмісним матеріалом культури клітин спостерігалися від 

«++» до «++++». Тобто від первинних пошкоджень моношару у вигляді 

«бляшок» («++») до повністю зруйнованого моношару. Таким чином, прояв 

ЦПД знаходився у межах норми та був типовим для вірусів грипу. Сумарні 

результати виділення вірусів грипу на культурі клітин MDCK/MDCK-siat та 

індикації та ідентифікації у ПЛР у реальному часі представлені у таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.2 

Сумарні результати виділення вірусів грипу на культурі клітин MDCK/MDCK-

siat та індикації та ідентифікації у ПЛР у реальному часі 

  Кількість 

зразків 

З них позитивні на грип К-сть 

зразків, 

дослід. 

на КК 

Виділено 

грип 

отрима

них 

досл. 

ПЛР 
В А 

А 

(H3N2) 

А(H1N1) 

pdm 
А В 

2009-

2010 
196 131 29 102 - 70 30 24 6 

2010-

2011 
166 118 47 71 12 45 62 28 34 

2011-

2012 
295 212 4 108 33 - 41 5 36 

2012-

2013 
367 246 74 132 32 54 44 37 7 

2013-

2014 
182 88 8 77 39 3 52 46 6 

2014-

2015 
120 75 37 36 20 12 47 22 25 

Всього 1326 870 199 526 136 184 276 162 114 



67 

 

 

Результати визначення штамової приналежності ізолятів грипу, виділених 

в Україні за досліджуваний період, в реакції гальмування гемаглютинації 

(РГГА) показали, що досліджувані ізоляти реагували у титрах від 1:160 до 1:800 

із штамо-специфічними сироватками (A/Perth/16/2009, A/Victoria/361/2011, 

B/Malaysia/2506/04 генетичної лінії В/Victoria, B/Brisbane/60/2008 генетичної 

гілки B/Yamagata). Характерною особливістю усіх вірусів грипу А(H3N2), 

виділені за досліджуваний період, була втрата здатності аглютинувати пташині 

еритроцити, еритроцити гвінейської свинки та еритроцити людини 0 (І) групи 

крові. Більш точну штамову характеристику була одержана завдяки проведенню 

філонегетичного порівняння. 

Таким чином, за період дослідження з 1 вересня 2009 року по 1 вересня 

2015 року в Україні було виділено ізоляти грипу усіх субтипів/генетичних ліній, 

що циркулюють в людській популяції. Всі шість епідемічних сезонів грипу 

відрізнялися провідним збудником: 

 у пандемічному сезоні 2009-2010 рр. – віруси грипу A(H1N1)pdm 

(домінуючий збудник); 

 у постпандемічному сезоні 2010-2011 рр. – віруси грипу A(H3N2) 

(субдомінуючий збудник), A(H1N1)pdm, віруси грипу типу 

B/Victoria (домінуючий збудник); 

 у епідемічному сезоні у 2011-2012 рр. – віруси грипу A(H3N2) 

(домінуючий збудник), віруси грипу типу B/Victoria; 

 у епідемічному сезоні у 2012-2013 рр. – віруси грипу A(H1N1)pdm 

(домінуючий збудник), віруси грипу типу B/Yamagata; 

 у епідемічному сезоні у 2013-2014 рр. – віруси грипу A(H3N2) 

(домінуючий збудник), A(H1N1)pdm, віруси грипу типу 

B/Yamagata; 
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 у епідемічному сезоні у 2014-2015 рр. – віруси грипу A(H3N2), 

A(H1N1)pdm, віруси грипу типу B/Yamagata (домінуючий збудник). 

 

Отже, у період з 2009 по 2015 рр. було виділено ізоляти грипу усіх 

субтипів/генетичних ліній, що існують в людській популяції. У період з 2009 по 

2012 рік домінуючий збудник епідемії в Україні співпадав з таким в країнах 

Європейського регіону, у наступних сезонах відрізнявся. Штамовий склад 

популяції вірусів грипу кожного з представлених сезонів був також різним. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕВОЛЮЦІЙНА ДИНАМІКА ГЕНУ NA ВІРУСІВ ГРИПУ ТИПУ А ТА В 

 

Щорічне збільшення кількості випадків захворювання на грип свідчить 

про необхідність комплексного аналізу генетичних особливостей штамового  

різноманіття вірусу грипу та факторів, що впливають на його еволюцію. У 

зв’язку з чим був проведений філогенетичний аналіз для визначення 

спорідненості вірусів грипу до вакцинних та референс-штамів та дослідження 

еволюційної динаміки гену NA вірусів грипу, включаючи вплив природного 

добору та  загальне співвідношення dN/dS. 

 

 

6.1 Генетична характеристика українських ізолятів вірусів грипу А та В, 

виділених у епідемічні сезони з 2009 по 2015 рр.   

 

Генетична характеристика вірусів грипу базується на аналізі 

нуклеотидних послідовностей генів білків вірусів грипу. За генетичної 

характеристики вірусу вчені знаходять відповіді на такі питання: наскільки 

віруси грипу подібні між собою; яким чином відбувається еволюційний процес 

в популяції вірусів грипу; генетична мінливість (заміщення, мутації, делеції) у 

популяції вірусів грипу та як ці зміни впливають на біологічні властивості 

вірусів (швидкість передачі, трансмісивність, тяжкість захворювання, 

резистентність і т.д.); наскільки ефективно захищають вакцини від визначених 

штамів (антигенна характеристика); адаптація вірусів грипу, циркулюючих у 

популяції тварин, що може запобігти інфікуванню людей [112].  

Генетичний аналіз гену нейрамінідази (NA) був проведений для кожного з 

субтипів вірусів грипу А: A(H3N2) A(H1N1)pdm та вірусів грипу типу В за 

увесь досліджуваний період — з 2009 по 2015 роки.  
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Віруси грипу A(H3N2) 

 

У результаті філогенетичного аналізу вірусів грипу A(H3N2) було 

виявлено високий рівень генетичної подібності - 98,3%. Філогенетичне дерево 

послідовностей NА українських вірусів грипу типу А(H3N2) поданий на рис 6.1 

та у додатку 1 (у програмі BEAST). Українські ізоляти розмістилися у декількох 

генетичних субкластерах: 3А, 3С.1, 3С.2а, 3С.3b, 3С.3. Нумерація залишків 

представлена відповідно до типу NA (нумерація по N2). 

Українські ізоляти епідемічного сезону 2010-2011 рр. належали до 

генетичного кластеру 3А та були генетично споріднені до вакцинного штаму 

A/Perth/192009. Український ізолят A/Ukraine/175/2011 набув мутацій D93E і 

D402N та був споріднений до ізолятів з Білорусії та Естонії, а також інших 

українських ізолятів, виділених у наступному епідемічному сезоні. Усі виявлені 

мутації в українських ізолятів А (H3N2) представлені таблиці 6.1. 

Українські ізоляти епідемічного сезону 2011-2012 рр. розмістилися у двох 

генетичних субкластерах 3А та 3С.3 і були подібними до референс-штамів 

A/Stockholm/18/2011 і A/Finland/190/2011 та вакцинних штамів A/Perth/192009 і 

A/Victoria/361/2011. Таким чином на філогенетичному дереві утворилося два 

осередки, де розмістились українські ізоляти: частина ізолятів, що набули 

заміщення L81P, серед українських ізолятів, виділених у сезоні 2013-2014 рр., а 

інша частина були споріднені із ізолятами з Естонії та Латвії, а також із 

ізолятами попереднього сезону (2010-2011 рр.). 

Українські ізоляти епідемічного сезону 2012-2013 рр. були генетично 

споріднені до референс-штамів A/Stockholm/18/2011 і до вакцинних штамів 

A/Victoria/361/2012 та A/Texas/50/2012. Цікаво, що декілька ізолятів цього 

сезону були генетично споріднені до референс-штаму A/Hong Kong/146/2013, 

що належить до генетичного субкластеру 3С.2. 
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Рис.6.1. Філогенетичне дерево нуклеотидних послідовностей NA вірусів 

А(H3N2) методом ML з 1000 бутстреп реплікацій; на гілках розміщені підписи 

набутих мутацій. 
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Таблиця 6.1 

Аналіз мутацій у гені нейрамінідази вірусів А(H3N2) 

Сезон, 

рр. 

Мутації 

Стебло 

Головка, сайти 

Са
2+

 

зв’яз. 

Глік.* Струк-

турні 

А.ц.* 
Інші 

2010-

2011 
N43S, I58T     

D93E
р
, S367N, K369T, 

P386H, N402D
р
, R210K, 

D402N
р
, T434N 

2011-

2012 

T9S, Y40C, 

Y40, S44P 
  Q136H,  

L81P, D93G
р
, D125G, 

V149A, R150S, H168N, 

I176M, R210K, E221D, 

T238A, V263I, K296R, 

N329T, S335G, S367N, 

K369T, G401S, D402N
р
, 

N402D
р
, K415R, S 416G, 

E435G, I469L 

2012-

2013 
S44P, I62V   

N86D, 

E221D 
 

L81P, D93G
р
,V149I, 

T238A, H264N, S367N, 

K369T, N402D
р
 

2013-

2014 

Q5S, I22V,  

F37S,S44P, 

P45S, I65V 

N141D  

N86K, 

Y155F, 

E221D, 

A246D, 

D251V  

 

P79L, L81P, D93G
р
, 

P99A, T267K, V301I, 

I302T, S315G, I312T, 

V313A, S331R, S332F, 

L338S, S367N, K369T, 

K387N, I392T, V396I, 

G401D, N402D
р
, V412I, 

T434I, V444I 

2014-

2015 

I30V, F37L, 

M51V, 
V143G  E221D  

I77T, L81P, A82S, 

G93S
р
, D93G

р
, K249E, 

V263I, T267K, K328N, 

S367N, K369T, I380V, 

I392T, N402D
р
 

Сайт знаходиться під впливом: 
р
 – позитивного добору, 

n 
– негативного добору. 

*Глік. – глікозилювання; А.ц. – активний центр.  

 

Більшість українських ізолятів епідемічного сезону 2013-2014 рр. були 

генетично споріднені до вакцинного штаму A/Texas/50/2012 та розмістилися у 
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двох генетичних субкластерах 3С.2а та 3С.3b. Варто зазначити, що українські 

ізоляти цього сезону були подібними до європейських ізолятів (Латвія, 

Молдова, Білорусія, Чехія, Словакія, Естонія). Відмітимо, що у сезоні 2013-2014 

рр. від однієї людини через невеликий проміжок часу було виділено два ізоляти 

вірусів грипу A(H3N2): A/Ukraine/710/2013 та A/Ukraine/728/2013, які 

відрізнялися лише однією мутацією G401D. Амінокислота у цьому положенні 

належить до складу антигенного сайту, у якому останніми роками іноземні 

автори реєструють мутації, що призводить до зміни довжини пептиду [113]. 

Українські ізоляти епідемічного сезону 2014-2015 рр. розмістились в 

генетичних субкластерах 3С.2а та 3С.3b та були генетично споріднені до 

вакцинного штаму A/Switzerland/9715293/2013. Українські ізоляти цього сезону 

були генетично подібними до ізолятів з Латвії, Молдови, Румунії та Естонії. У 

цьому сезоні у декількох ізолятів спостерігалась мутація Т267К. Це заміщення 

міжнародними вченими було визначено як еволюційний маркер при досліджені 

послідовностей із публічних баз даних (Influenza Virus Resource (IVR, [114]) and 

the Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GISAID; 

http://platform.gisaid.org/) databases) у період з 2009 по 2015 рр.  [115]. 

Результати філогенетичного аналізу генів NA вірусів грипу A(H3N2) 

виділених в Україні у період з 2010 по 2015 рр., показав високий рівень 

генетичної подібності 98,3%. Усі досліджувані віруси показали високу 

подібність до вірусів з інших країн, селектувавши спільні заміщення [6, 116-

120]. При цьому було виявлено в українських ізолятів унікальні мутації.  

 

Пандемічні віруси грипу A(H1N1)pdm 

Результат філогенетичного порівняння послідовностей гену NA ізолятів 

вірусів грипу типу A(H1N1)pdm подані на рис 6.2 та у додатку 2. Нумерація 

амінокислотних залишків зроблено відповідно до типу NA (нумерація по N1). 

http://platform.gisaid.org/
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Порівняння генів NA ізолятів вірусів грипу А(H1N1) показало високий 

рівень генетичної подібності 99%.   

Українські ізоляти епідемічного сезону 2010-2011 рр. розмістились в 

субкластері 6А, та були генетично споріднені до референс-штамів 

A/St.Petersburg/100/2011, A/St.Petersburg/27/2011, A/Astrakhan/1/2011. Більшість 

ізолятів набули мутацій V241I та N369K. Українські ізоляти були подібними до 

штамів, виділених у Молдові, Литві, Латвії, Данії, Хорватії та Естонії. 

В межах цього ж субкластеру розмістилось 2 ізоляти епідемічного сезону 2012-

2013рр. (A/Ukraine/3/2013, A/Ukraine/523/2012) із мутаціями N386S, D451G. 

Українські ізоляти епідемічного сезону 2012-2013 рр. були генетично-

подібні до референс-штамів A/St.Petersburg/100/2011 та 

A/South_Africa/3626/2013. У цьому сезоні віруси грипу набули мутацій I106V та 

N200S. Українські ізоляти цього сезону були спорідненими із ізолятами з 

Естонії, Норвегії, Бельгії, Латвії, Литви, Чехії та Молдови, що ймовірно 

свідчить про множинні шляхи потрапляння вірусу грипу на територію України. 

Всі виділені в епідемічному сезоні 2013-2014 рр. та 2014-2015 рр. віруси 

грипу A(H1N1)pdm знаходились в межах генетично субкластеру 6B та зберегли 

мутації I34V, I321V, K432E, характерні для субкластеру. Досліджувані ізоляти  

цих двох сезонів були генетично подібними до референс-штаму A/South 

Africa/3626/2013. Варто зазначити, що українські ізоляти епідемічного сезону 

2014-2015рр. усі набули характерної заміни I117M та були генетично споріднені 

до ізолятів із інших Європейських країн (Італія, Латвія, Польща, Словакія, 

Франція, Естонія та інші). За дослідженням новозеландських вчених їх віруси 

також розмістилися у генетичних групах 3В і 3С [121]. Це свідчить про те, що 

генетичні зміни не призвели до значних змін антигенних властивостей 

поверхневих білків вірусів грипу. 

У таблиці 6.2. наведені заміщення, що набули українські ізоляти за 

досліджуваний період. 
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Рис.6.2. Філогенетичне дерево нуклеотидних послідовностей NA вірусів 

А(H1N1) методом ML з 1000 бутстреп реплікацій; на гілках розміщені підписи 

набутих мутацій. 
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Таблиця 6.2 

Аналіз мутацій у гені нейрамінідази вірусів A(H1N1)pdm 

Сезон, 

рр. 

Мутації 

Стебло 

Головка, сайти 

Са
2+

 

зв’яз. 

Глікози-

лювання 

Струк-

турні 

Активн. 

центр 
Інші 

2010-

2011 

M15V, 

M19V, 

I32T 

  A86T  

V81I, V106I,A232V, 

I263V, E287K, E311D, 

N386K, T466I 

2011-

2012 
G11S, I32R   N200I  

S79P, V80M, V106I, 

L147F, V241I, K262R, 

V83G, N369K, K369T, 

N386K, V394I, I396T 

2012-

2013 

M15I,I23M, 

I32T,Q39R, 

L40V, 44S, 

N50T, T60I 

 V83A 
N200S, 

N222D 
 

A76V, V106I, I106V, 

R220K, V241I, V264I, 

N386S,N386D,L415M, 

D416G, D416N, 

D451G, W455F 

2013-

2014 

I34V, 

G41V, 

N44S 

  N200S S247R 

V106I, I106V, V241I, 

I321V, S339P, N386K, 

K432E, D451G 

2014-

2015 

I29T, I34V, 

L40I, 

N44S, V67I 

  N200S 
I117M, 

H275Y 

P93H, V106I, I106V, 

P198S, V241I, V264I, 

S79L, N270K, P272H, 

N307S, I321V,G336S, 

S339L, V346I, I365T, 

N386K,I396M,D416N, 

K432E, G454D 

 

Отже, українські ізоляти А(H1N1) за досліджуваний період мали високий 

рівень генетичної подібності 99%. Українські ізоляти з 2009 по 2011 рр. 

розмістилися у генетичному субкластері 6А, а ізоляти, виділені у наступних 

сезонах, належали до генетичного субкластеру 6В. Усі українські віруси грипу 

були подібні до вакцинного штаму A/California/07/2009. За сезонами українські 

ізоляти були спорідненими із ізолятами, виділеними у Європейських країнах та 

набували характерних заміщень. Хоча українські ізоляти A(H1N1)pdm набули 
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унікальних мутацій, проте більшість АК заміщень були спільними для ізолятів, 

виділених у сусідніх країнах. Наприклад, українські ізоляти епідемічного сезону 

2014-2015рр. усі набули характерної заміни I117M та були генетично споріднені 

до ізолятів із інших Європейських країн (Італія, Латвія, Польща, Словакія, 

Франція, Естонія та інші).  

 

Віруси грипу типу В 

Щосезону віруси грипу типу В спричиняють значну кількість 

захворювань та смертей, а інколи вірус грипу типу В стає навіть провідним 

збудником у епідемічному сезоні [122, 123]. Близько 40 років тому віруси грипу 

типу В розділились на дві основні коциркулюючі антигенно-різні генетичні 

гілки - Victoria та Yamagata, які позначають B/Victoria/2/87-подібні (‘Vic-87’) і 

B/Yamagata/16/88-подібні (‘Yam88’) [124-128].  

В Україні у продовж досліджуваного періоду віруси грипу генетичної 

гілки Victoria спостерігалися лише у сезонах 2009-2010рр., 2010-2011рр. та 

2011-2012 рр., у наступних сезонах віруси грипу типу В належали до генетичної 

гілки Yamagata. Тоді як у світі їх циркуляція на низькому рівні зберігалася на 

протязі усього досліджуваного періоду [6, 116 -120]. 

Філогенетичне порівняння генів NA ізолятів вірусів грипу типу В 

генетичної лінії Victoria показало високий рівень генетичної подібності - 98,4 %. 

Результат філогенетичного порівняння поданий на рис. 6.4. Нумерація 

амінокислотних залишків відповідно до субтипу NA (відповідно до генетичної 

гілки B/Victoria).  

Генетична гілка Victoria за геном NA підрозділяється на два клайда 1А та 

1В. Клайд 1A далі підрозділяється на два субклайди V1A-1 та V1A-2. До 

субклайду V1A-2 належать ізоляти із амінокислотними заміщеннями у позиціях  

S39R, N340D, та E385K, тоді як субклайд 1B містить ізоляти із мутаціями у 

позиціях P51S, L73F, та N199D  [129]. 
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Ізоляти вірусів грипу постпандемічного сезону 2010-2011рр. розмістились 

у генетичному субкластері 1В і містили характерні для нього заміщення P51S, 

L73F, N199D. Цікаво, що були виявлені заміни у залишках, які належать до 

складу 120-петлі (V71M) та 190-спіралі (N199D). Італійські ізоляти вірусів 

також розмістились у цьому ж субкластері 1В (B/Hong_Kong/259/2010–

B/Bangladesh/5945/2009). Загалом за даними ВООЗ у цьому епідемічному сезоні 

серед вірусів грипу типу В у світі (окрім Китаю) домінувала вікторіанська гілка 

[129]. 

 
Рис. 6.4. Філогенетичне дерево нуклеотидних послідовностей нейрамінідази 

(NA) вірусів грипу типу В генетичної гілки Victoria методом ML з 1000 

бутстреп реплікацій; на гілках розміщені підписи набутих мутацій. 
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Всі виділені в епідемічному сезоні 2011-2012 рр. віруси грипу В 

знаходились в межах генетично кластеру 1A. Ізоляти були генетично подібні до 

вакцинного штаму B/Brisbane/60/2008. Також внаслідок того, що українські 

ізоляти вірусів грипу набули мутаційS295R, N340D, A358K, вони були 

генетично споріднені до референс-штамів B/Johannesburg/3964/2012 та B/South 

Australia/81/2012. У світі спостерігалась коциркуляція вірусів грипу типу В обох 

генетичних гілок [130].  

Підсумки результатів філогенетичного аналізу (а саме  виявлені 

заміщення амінокислот у гені нейрамінідази) та визначення впливу добору на 

віруси грипу типу В генетичної гілки Victoria представлені у таблиці 6.3. 

 

Таблиця 6.3  

Аналіз мутацій у гені нейрамінідази вірусів грипу типу В генетичної гілки 

Victoria 

Сезон, 

рр. 

Мутації 

Стебло 

Головка, сайти 

Са
2+

 

зв’яз. 

Глік.* Струк-

турні 

А. ц.* 
Інші 

2010-

2011 

S15L, P27L,P27S, 

E44K, I45T, 

P51S, V71M, 

L73F, L75F 

   D329N P78L, P165L, 

N199D, V248I, 

F266L, E288Q
р
, 

V399A, L455I
р
 

2011-

2012 

    D329N I204V, A358E, 

S295R, N340D, 

A358K
р
 

Сайт знаходиться під впливом: 
р
 – позитивного добору, 

n 
– негативного добору.  

 

Результат філогенетичного порівняння послідовностей NA вірусів грипу 

типу В генетичної лінії Yamagata представлені на Рис 6.4 та у додатку 3 

(філогенетичне дерево у програмі BEAST). Нумерація амінокислотних залишків 
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відповідно до типу NA (нумерація по вірусам грипу типу В). Порівняння генів 

NA ізолятів вірусів грипу показало високий рівень генетичної подібності 97,5%. 

 

Рис. 6.4. Філогенетичне дерево нуклеотидних послідовностей нейрамінідази 

(NA) вірусів грипу типу В генетичної гілки Yamagata методом ML з 1000 

бутстреп реплікацій; на гілках розміщені підписи набутих мутацій. 
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Генетичну гілку Yamagata за геном NA можна розподілити на два клайди  

2 та 3. До клайду 3 належать ізоляти із мутаціями у положеннях Q42R, A68T, 

T106I, T125K, K186R, та D340N. Клайд 2 ділиться на два субклайди: 

Phuket/3073-подібні та Wisconsin/01-подібні ізоляти вірусів грипу. До 

Субклайду Phuket/3073-подібних належать віруси із амінокислотними 

заміщеннями у сайтах L73P та K343E [128]. 

Всі виділені в епідемічному сезоні 2012-2013 рр. віруси грипу В 

знаходились в межах двох генетичних кластерів 2 і 3. Частина ізолятів цього 

сезону було генетично подібними до вакцинного штаму B/Massachusetts/02/2012 

і містили характерні мутації для цього генетичного кластеру: T106I, I248V, 

S295R. Українські ізоляти цього сезону були генетично подібні до ізолятів із 

Польщі, Литви, Молдови, Естонії та інших країн Європи. Деякі українські 

ізоляти містили заміщення у сайті глікозилювання (R65H, A465T). Також були 

виявлені заміщення у амінокислотному складі 120-петлі (Т125К та V71L).  

Згідно даних центру грипу ВООЗ у Лондоні [119] віруси грипу, виділені у 

цей сезон, також розмістилися у межах цих двох генетичних кластерів (2 і 3), 

проте деякі з них містили індивідуальні заміщення, не характерні для 

українських ізолятів вірусів грипу цього сезону (T46I, A55T, G70R, E77A, 

I262T, R295H, A358T, K382R). 

Ізоляти вірусів грипу типу В епідемічного сезону 2013-2014рр. 

виокремились в окрему групу і набули нових мутацій Q42P, I45T, I49T, M50W, 

V71L, T125N, E148G, I204V, K219N, N220K, D235N, P244S, E292D, S295R, 

E320D, K343E, A358K, K373E, T380A, L396F, E404K, T436E - порівняно із 

штамами, виділеними раніше в Україні та в наступному сезоні. Варто зазначити, 

що мутація Q42R та заміщення у 125 положенні (T125K; входить до складу 12-

петлі) спостерігалися у Європейському регіоні ще в минулому епідемічному 

сезоні (2012-2013рр.) [119]. Окрім цього були виявлені амінокислотні 

заміщення у структурі 150-петлі (E148G) та 190-спіралі (D235N). При 
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дослідженні ізолятів вірусу грипу, виділених у Тайланді (Бангкок) у 

епідемічний сезон 2013-2014 рр., було виявлено їх приналежність до клайду 2 та 

генетичну спорідненість із вакцинним штамом B/Massachusetts/02/2012 [128]. У 

таблиці 6.4 представлені усі виявлені мутації у гені нейрамінідази українських 

ізолятів вірусів типу В генетичної гілки Yamagata із позначенням сайтів, що 

знаходяться під впливом позитивного чи негативного добору. 

 

Таблиця 6.4  

Аналіз мутацій у гені нейрамінідази вірусів типу В генетичної гілки Yamagata 

Сезон, 

рр. 

Мутації 

Стебло 

Головка, сайти 

Са
2+

 

зв’яз. 

Глік.* Струк-

турні 

А. ц.* 
Інші 

2012-

2013 

A26V, I36V, 

Q42R, R65H, 

A68E, T72A, 

V74P, P76S 

  C54Y, 

V71L, 

 T106I, T125K, K186R, 

S198N, I248V, I262M, 

A290V, S295R, D340N, 

K343E, A358T, E392G, 

V422I, D463N, A465T, 

2013-

2014 

Q42P, I45T, 

I49T, M50W,  

  V71L, 

E148G, 

D235N 

E292D T125N, S198N, I204V, 

K219N, N220K, P244S, 

S295R, E320D, K343E, 

A358K, K373E, T380A, 

L396F, E404K, T436E 

2014-

2015 

Q42R, I45V, 

I49T, A62D, 

L73P, L74P
р
 

 A57V, 

A57L  

V71L, 

I232V, 

D235N 

D197N T81M, L83P
n
, S99I

р
, 

I120V, T125K, K186R, 

T268K
p
, V271I, A290T, 

S295R, E308K, R315K, 

E320R, E320K, D342N, 

A342V, A342V, 

K343E,  S345N, 

T372A, D384G, S403I, 

M429V, M429I, 

T436K, A444T, D463N, 

A465T 

Сайт знаходиться під впливом: 
р
 – позитивного добору, 

n 
– негативного добору.  

*Глік. – глікозилювання; А.ц. – активний центр. 
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Відмітимо, що один ізолят B/Kharkov/210/2014 із цього сезону 

розмістився у іншому генетичному кластері B/Wisconsin/1/2010 – 

B/Phuket/3073/2013 та набув заміщення A218E. Саме в цьому кластері 

розмістились більшість європейських ізолятів вірусів грипу сезону 2013-2014рр. 

[120]. Це свідчить проте, що, ймовірно, вірус грипу на територію України був 

занесений із Європи. 

Всі виділені в епідемічному сезоні 2014-2015 рр. віруси грипу В 

знаходились в межах одного генетичного кластеру 3 та були подібними до 

вакцинного ізоляту B/Phuket/3073/2013 і зберегли мутації Q42R, T125K, K186R, 

D463N, A465T, характерні  для кластеру 3, а також мутації  I45V, L73P, E320K, 

K343E. Усі українські ізоляти 2014-2015 рр. сезону були генетично подібними 

до вакцинного штаму B/Phuket/3073/2013, але мали певні відмінності, які 

дозволили умовно розділити їх на 3 генетичні групи. Група 1 характеризувалась 

спільним заміщенням А342V (аланін заміщений валіном), у цій же групі 

містились ізоляти із заміщенням A57V (входить до складу сайту 

глікозилювання). Друга група селектувала заміщення I49T, а третя L74P, 

порівняно з раніше виділеними штамами. 

Згідно даних про циркуляцію вірусів грипу В генетичної гілки Yamagata у 

Європейському регіоні розмістились у двох генетичних кластерах – 2 і 3. 

Причому виділення вірусів із 2-го генетичного кластеру спостерігалось до 

травня 2015 року [6].  

 Білок NA містить 8 каталітичних залишків (R116, D149, R150, R223, E275, 

R292, R374, та Y409), що взаємодіють із сіаловою кислотою та 11 залишків  

(E117, R154, W177, S178, D197, I221, E226, H273, E276, N293, та E428), що 

беруть участь у зв’язуванні із ферментативним центром. [128]. В основному у 

українських ізолятів ці залишки були консервативними. Проте у епідемічному 

сезоні 2013-2014 рр. було виявлено заміщення у каталітичному сайті E292D. 
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Також відмітимо заміщення D197N у ізоляту B/Ukraine/6295/2015, яке пов’язане 

із резистентністю. 

Отже, українські ізоляти вірусів грипу  типу В генетичної гілки Yamagata 

за досліджуваний період мали високий рівень генетичної подібності 97,5 %. 

Українські ізоляти розмістилися у двох генетичних кластерах 2 і 3. Усі 

українські віруси грипу були подібні до рекомендованих вакцинних штамів  

відповідно до епідемічного сезону. По сезонам українські ізоляти були 

спорідненими із ізолятами, виділеними у Європейських країнах та набували 

характерних заміщень.  

Отже, при аналізі генів нейрамінідази вірусів грипу A(H3N2), 

A(H1N1)pdm та вірусів грипу типу В (генетичних гілок Yamagata і Victoria) 

були подібними між собою на рівні 98,3%, 99%, 97,5% та 98,4%, відповідно. 

Результати статистичної обробки — бутстреп аналізу свідчать, що вірогідність 

розташування кластерів і генетичних груп була на порівняно низькому рівні, що 

ймовірно пов’язане із високою подібністю досліджуваних ізолятів (98,3-99%) та 

великою вибіркою. Для детальнішого аналізу еволюції вірусів грипу людей 

необхідно розширення періоду спостережень. За результатами філогенетичного 

аналізу віруси грипу А та В були занесені на територію України із інших країн 

світу. Українські ізоляти розмістилися у кластерах, характерних для 

Європейського регіону. При цьому в українських ізолятів було виявлено 

унікальні мутації. 

 

 

6.2 Результати впливу природного добору на ген нейрамінідази вірусів грипу  

 

Природний добір відіграє значну роль у процесі формування генетичної 

різноманітності у вірусній популяції. Дослідження випадків та механізмів 

молекулярної адаптації є однією із фундаментальних цілей еволюційної 
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біології. На сьогодні основним методом кількісного виміру впливу природного 

добору у білок-кодуючих послідовностях є визначення загального 

співвідношення несинонімічних мутацій (dN) до синонімічних мутацій (dS) - 

dN/dS. Цей показник також широко використовується для дослідження 

еволюційної філодинаміки вірусної популяції [131, 132]. 

Дослідження впливу добору було проведено наступними методами SLAC, 

FEL, IFEL, MEME та FUBAR. У аналізі було використано  нуклеотидні 

послідовності NA вірусів грипу A(H3N2) – 92 послідовності (по 469 кодонів 

кожна послідовність), A(H1N1)pdm – 96 послідовностей (по 469 кодонів кожна 

послідовність),  В/Yamagata - 73 послідовності (по 466 кодонів кожна 

послідовність),  В/Victoria – 22 послідовності (по 466 кодонів кожна 

послідовність). 

При аналізі кодонів гену NA вірусів грипу було визначене було загальне  

співвідношення dN/dS у межах від A(H3N2) - 0.205, A(H1N1)pdm -  0.261, 

В/Yamagata - 0.226, В/Victoria - 0.292. Це свідчить про те, що у цих положеннях 

кількість синонімічних замін переважає над кількістю несинонімічних замін на 

кожен сайт. Тобто більшість амінокислотних заміщень у вірусних клайдах та 

субклайдах були нейтральними.  

Визначене загальне значення dN/dS було на одному рівні із описаними 

іншими авторами раніше. Наприклад, при дослідженні 202 послідовностей  

німецьких ізолятів вірусів грипу A(H3N2) було визначено співвідношення 

dN/dS  - 0, 217 [133]. Інші ж дослідники виявляли  співвідношення dN/dS на 

цьому ж рівні при досліджені 1397 послідовностей A(H1N1)pdm [117]. Rubing 

Chen та Edward C. Holmes при аналізі 98 послідовностей В/Yamagata визначили 

цим же методом dN/dS = 0. 20 [127]. 
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Віруси грипу A(H3N2) 

Під дією негативного добору у гені нейрамінідази вірусів грипу A(H3N2) 

методами SLAC і FEL були визначено 4 та 29 сайтів, відповідно (див. табл. 6.5 

та 6.6). Аналіз методом FUBAR виявив під дією негативного добору 32 сайти.  

Таким чином чотирма методами (SLAC, IFEL, FEL і FUBAR) було визначено 

вплив негативного добору на 2 кодони (106, 306,). Трьома методами (SLAC, 

IFEL, FUBAR) під дією негативного добору було виявлено 3 сайти (106, 306, 

449) – методами IFEL, FEL і FUBAR. 

 

Таблиця 6.5. 

Аналіз кодонів гену NA вірусів A (H3N2) методами SLAC,  FEL і FUBAR 

Кодон 
SLAC 

dN-dS 

SLAC 

p-value 

FEL 

dN-dS 

FEL 

p-value 

FUBAR 

dN-dS 

FUBAR 

Post. Pr. 

1 2 3 4 5 6 7 

13 -16.204 0.111 -20.499 0.028 -0.962 0.953 

18 -16.204 0.111 -17.430 0.052 -0.738 0.940 

31 -16.204 0.111 -20.515 0.029 -0.965 0.956 

68 -18.334 0.127 -23.251 0.038 -1.423 0.988 

91 -19.677 0.141 -31.029 0.031 -1.729 0.966 

106 -26.503 0.029 -34.625 0.006 -2.014 0.989 

107 -17.716 0.093 -20.547 0.024 -0.951 0.953 

120 -16.204 0.111 -21.320 0.030 -1.020 0.962 

126 -16.204 0.111 -20.763 0.032 -0.983 0.961 

128 -19.306 0.084 -21.598 0.026 -1.069 0.957 

133 -16.204 0.111 -16.291 0.036 -0.703 0.943 

151 -16.005 0.189 -25.823 0.019 -1.138 0.959 

159 -9.755 0.328 -14.084 0.107 -0.683 0.922 

165 -16.204 0.111 -21.530 0.025 -1.059 0.957 

177 -16.204 0.111 -23.587 0.020 -1.114 0.962 

182 -20.014 0.073 -25.369 0.017 -1.117 0.960 

211 -0.022 0.001 0.000 1.000 -0.159 0.689 

281 -20.014 0.083 -25.345 0.033 -1.117 0.954 

296 -25.552 0.073 -43.702 0.025 -4.251 0.986 

297 -16.204 0.111 -16.757 0.032 -0.702 0.940 

300 -16.322 0.110 -17.917 0.034 -0.847 0.948 
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1 2 3 4 5 6 7 

306 -30.021 0.020 -29.119 0.008 -1.571 0.987 

326 -16.204 0.111 -16.306 0.046 -0.707 0.947 

364 -18.040 0.096 -29.331 0.014 -1.403 0.967 

371 -16.204 0.111 -17.245 0.039 -0.746 0.947 

372 -14.883 0.196 -27.743 0.034 -1.708 0.983 

414 -16.204 0.111 -16.914 0.032 -0.706 0.940 

415 -15.722 0.197 -26.345 0.104 -1.900 0.913 

424 -16.204 0.111 -17.628 0.035 -0.983 0.954 

427 -18.050 0.090 -23.232 0.025 -1.101 0.958 

432 -19.301 0.083 -21.729 0.023 -1.074 0.958 

449 -24.307 0.037 -24.973 0.012 -1.230 0.982 

462 -16.204 0.111 -17.756 0.031 -0.989 0.958 

 

Статистично значимі результати виділені жирним шрифтом. Значимий рівень: 

SLAC p-value - 0.05; FEL p-value - 0.05; MEME p-value - 0.1; FUBAR Posterior 

Probability - 0.9 

 

Що свідчить про те, що несинонімічні мутації у цих положеннях елімінуються 

добором. Тобто мутації у цих положеннях не закріпилися у геномі вірусів 

грипу. 

 

Таблиця 6.6. 

Результати впливу негативного добору на нуклеотидні послідовності вірусів 

грипу A(H3N2) визначені методами SLAC, IFEL, FEL і FUBAR 

Метод Кількість кодонів, що  

перебувають під дією 

негативного добору 

Номер кодону 

SLAC 4 106, 211, 306, 449 
IFEL 2 106, 306 

FEL 29 13, 31, 68, 91, 106, 107, 120, 126, 128, 133, 

151, 165, 177, 182, 281, 296, 297, 300, 306, 

326, 364, 371, 372, 414, 424, 427, 432, 449, 

462 

FUBAR 32 13, 18, 31, 68, 91, 106, 107, 120, 126, 128, 

133, 151, 159, 165, 177, 182, 281, 296, 297, 

300, 306, 326, 364, 371, 372, 414, 415, 424, 

427, 432, 449, 462 
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Вплив позитивного добору. Дослідження дії позитивного добору 

методами SLAC та MEME не виявили випадків позитивного добору, тоді як 

методом FEL і FUBAR був виявлений 93-й кодон. Для визначення тиску добору, 

який діє на кодони NA на внутрішніх гілках філогенетичного дерева був 

застосований метод IFEL. За допомогою нього було виявлено 2 позитивно 

відібраних сайти (кодони 93 та 402).  

Заміщень D93E і D402N набув український ізолят A/Ukraine/175/2011, 

який був споріднений до ізолятів із Білорусії та Естонії, а також до українських 

ізолятів, виділених у епідемічному сезоні 2011-2012рр. У цьому ж сезоні 

спостерігалася одиночна заміна у 93 положенні (ізолят A/Ukraine/5381/2012 – 

заміщення D93G). І вже у наступному сезоні 2012-2013 рр. ізоляти із 

заміщенням D93G сформували окрему групу на філогенетичному дереві. Таким 

чином, мутація D93E з’явилися у популяції українських вірусів грипу сезону 

2010-2011рр., у наступному сезоні (2011-2012 рр.) у цьому положенні 

спостерігали вже іншу мутацію D93G, яка закріпилась у популяції українських 

вірусів грипу у сезоні 2012-2013рр.. І починаючи із сезону 2012-2013рр. дана 

мутація була характерна і для вакцинного штаму. Варто зазначити, що 

амінокислоти у 93-му та 402-му положенні знаходяться поза межами активного 

центру, не входять до складу антигенного чи трансмембранного сайту. 

Незважаючи на це, мутацію D93G у 2015р. було визначено як один із 

еволюційних маркерів вірусів грипу A(H3N2) [115]. 

При досліджені послідовностей із публічних баз даних (Influenza Virus 

Resource (IVR, [114]) and the Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data 

(GISAID; http://platform.gisaid.org/) databases) було визначено як еволюційний 

маркер ще одне заміщення Т267К, яке спостерігалося  у декількох українських 

ізолятів у сезоні 2014-2015рр. [115]. 

Німецькими вченими про досліджені еволюційної динаміки вірусів грипу 

A(H3N2) у сезоні 2014-2015рр. було визначено  такі позитивно- відібрані сайти 
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– 6, 30, 40, 71, 210, 220, 223, 267, 292, 354, 370, 464 (р - 0.05). При чому кодони 

370 та 464 були підтверджені більш ніж одним методом (SLAC, IFEL, FEL і 

МЕМЕ) 

Отже, при дослідженні дії добору на гени NA вірусів грипу A(H3N2) хоча 

б одним із методів було виявлено 2 сайти під впливом позитивного добору та 32 

сайти під дією негативного добору, з яких 2 було підтверджено чотирьома 

методами. Що свідчить про те, що для вірусів грипу A(H3N2) на рівні гену NA 

дія добору типова для РНК вірусів. Тобто більшість заміщень у гені 

нейрамінідази є нейтральними (мутації не призводять до функціональних чи 

структурних змін). Частина кодонів (32 кодони) підлягають впливу очищаючого 

(негативного добору), що допомагає підтримати стабільність вірусної популяції. 

І всього лиш декілька сайтів знаходяться під впливом позитивного добору 

(заміни у цих положеннях фіксуються у генофонді популяції вірусів грипу). 

Наприклад, заміщення N402D закріпилось у популяції вірусів грипу у 

епідемічному сезоні 2010-2011 рр. та D93G  - у епідемічному сезоні 2012-2013 

рр.. 

 

 

Віруси грипу A(H1N1)pdm 

Негативний добір. Методами SLAC, FEL та IFEL були визначені кодони, 

які знаходяться під впливом негативного добору 2, 12 та 1 сайтів, відповідно 

(табл. 6.7 та 6.8). Аналіз методом FUBAR виявив 14 сайтів під дією 

негативного/очищаючого добору. Під впливом негативного добору за 

результатами аналізів SLAC, IFEL, FEL і FUBAR (табл. 6.8) усіма методами 

було визначено лише 395-й кодон. За результатами FEL, FUBAR під дією 

негативного добору було виявлено чотири сайти (111, 209, 217, 277). Що 

свідчить про те, що у цих положеннях кількість синонімічних замін переважає 

над несинонімічними. Варто зазначити, що амінокислота в 111 положенні 

входить до складу кальцій зв’язуючого домену нейрамінідази [20], дія 
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негативного добору у цьому положенні може бути пояснена необхідністю 

збереження консервативності/стабільності даного сайту. 

 

Таблиця 6.7 

Аналіз кодонів гену NA вірусів A(H1N1)pdm методами SLAC,  FEL і FUBAR 

Кодон 
SLAC  

dN-dS 

SLAC  

p-value 

FEL  

dN-dS 

FEL 

p-value 

FUBAR 

dN-dS 

FUBAR 

Post. Pr. 

111 -13.043 0.088 -41.333 0.031 -1.325 0.942 

125 -11.273 0.111 -39.444 0.051 -1.162 0.933 

131 -11.273 0.111 -34.890 0.043 -0.989 0.930 

158 -12.379 0.138 -54.959 0.035 -2.219 0.988 

209 -13.567 0.077 -46.865 0.024 -1.525 0.949 

217 -13.036 0.088 -41.367 0.031 -1.327 0.942 

277 -13.043 0.087 -41.333 0.024 -1.326 0.944 

320 -11.348 0.112 -35.708 0.031 -1.210 0.941 

377 -11.273 0.111 -40.582 0.035 -1.393 0.949 

395 -22.547 0.013 -112.447 0.001 -6.539 0.999 

404 -11.273 0.111 -35.191 0.031 -1.188 0.940 

407 -11.273 0.111 -42.825 0.027 -1.383 0.945 

439 -20.350 0.021 -63.056 0.007 -2.776 0.989 

444 -11.273 0.111 -35.251 0.060 -0.998 0.925 

Статистично значимі результати виділені жирним шрифтом. Значимий рівень: 

SLAC p-value - 0.05; FEL p-value - 0.05; MEME p-value - 0.1; FUBAR Posterior 

Probability 0.9 

Таблиця 6.8 

Статистично значимі результати впливу негативного добору методами SLAC, 

IFEL, FEL і FUBAR на NA вірусів A(H1N1)pdm  

Метод Кількість кодонів, що  

перебувають під дією 

негативного добору 

Номер кодону 

SLAC 2 395, 439 

IFEL 1 395 

FEL 12 111, 131, 158, 209, 217, 277, 320, 377, 395, 

404, 407, 439 

FUBAR 14 111, 125, 131, 158, 209, 217, 277, 320, 377, 

395, 404, 407, 439, 444 
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Позитивний добір. Під впливом позитивного добору методами MEME та 

FUBAR не було виявлено жодного сайту.  

Під впливом позитивного добору методом IFEL був виявлений кодон 40. 

Це свідчить про те, що у цьому положенні кількість несинонімічних замін 

переважає над синонімічними, які мають більшу ймовірність бути 

зафіксованими у геномах вірусів. Серед українських ізолятів у цьому положенні 

було виявлено мутацію L40V у чотирьох ізолятів (A/Ukraine/5794/2013, 

A/Ukraine/5803/2013, A/Ukraine/5808/2013, A/Zaporizza/417/2013) епідемічного 

сезону 2012-2013 рр.. та мутацію L40І у сезоні 2013-2014рр та 2014-2015 рр. 

(рис.7.2).  

Зазвичай дослідження впливу позитивного добору на гени NA віруси 

грипу A(H1N1) також виявляють невелику кількість кодонів під впливом 

позитивного добору. Для вірусів грипу A(H1N1)pdm методом FEL при аналізі 

1891 послідовності було виявлено 2 позитивно відібраних сайти (35, 453, 

нумерація по N1). Відмітимо, що вплив позитивного добору на 453 кодон був 

виявлений методами SLAC і FEL також при дослідженні 196 послідовностей 

ізолятів вірусів грипу свиней із Північної Америки. Варто зазначити, що 

амінокислота у цьому положенні входить до складу Т-клітинного антигенного 

регіону. Janies et al. повідомили, що внаслідок дії позитивного добору у 275 

положенні (нумерація по N1) у світі поширились оселтамівір-резистентні 

сезонні та пандемічні віруси грипу A(H1N1) [135]. Однак, дослідження інших 

авторів свідчать лише про обмежений поліморфізм амінокислот у цьому 

положенні, так як більш ніж 98% (n=1372) вірусів грипу A(H1N1)pdm містили 

гістидин у 275 положенні. Таким чином поширення оселтамівір-резистентних 

пандемічних вірусів грипу відбувається не внаслідок дії позитивного добору 

[134]. 

Отже, всього хоча б одним із методів серед вірусів грипу A(H1N1)pdm 

було виявлено 27 сайтів (із всього 469 сайтів) під дією негативного добору, з 
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яких лише 1 був підтверджений чотирма методами. Також було виявлено 1 сайт 

(40-й) під дією позитивного добору методом IFEL. Це співпадає із 

дослідженнями іноземних авторів, які також зареєстрували незначний вплив 

добору на віруси грипу  A(H1N1)pdm [134, 135]. За результатами наших 

досліджень вплив добору на ген NA в більшості випадків був нейтральний, при 

цьому окремі сайти підпадали під вплив негативного добору. На сайти пов’язані 

із резистентністю до NAI не було виявлено впливу добору. Це, ймовірно, 

пов’язано із обмеженим використанням оселтамівіру (комерційна назва 

«Таміфлю» в Україні). 

 

Віруси грипу типу В генетична гілка Yamagata 

Перші повідомлення про дослідження впливу добору на віруси грипу типу 

В  почали з’являтися із 2005 р. [106]. 

Негативний добір. Методами SLAC, FEL, IFEL та FUBAR були 

визначені кодони, які знаходяться під впливом негативного добору 5, 22, 21 та 

22 сайтів, відповідно (табл.6.9, табл. 6.10). Це свідчить про те, що ймовірно 

мутації у цих положеннях вносять свій вклад у неоднорідність генетичної 

популяції, проте не закріплюються у її геномі. 

 

Таблиця 6.9 

Аналіз кодонів гену NA вірусів типу В генетичної гілки Yamagata методами 

SLAC,  FEL і FUBAR 

Кодон 
SLAC 

dN-dS 

SLAC p-

value 

FEL dN-

dS 

FEL p-

value 

FUBAR 

dN-dS 

FUBAR 

Post. Pr. 

1 2 3 4 5 6 7 

37 -6.331 0.339 -16.172 0.132 -0.610 0.900 

64 -13.091 0.074 -37.160 0.020 -1.747 0.963 

83 -15.976 0.037 -72.863 0.003 -4.662 0.996 

88 -10.651 0.111 -20.153 0.060 -0.798 0.933 

100 -10.651 0.111 -26.869 0.039 -1.083 0.948 
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1 2 3 4 5 6 7 

114 -32.707 0.054 -104.222 0.013 -3.434 0.937 

173 -13.091 0.074 -38.575 0.023 -1.792 0.964 

176 -10.651 0.111 -42.013 0.015 -2.311 0.974 

179 -10.651 0.112 -20.702 0.045 -0.824 0.935 

189 -10.651 0.111 -46.130 0.015 -2.426 0.970 

196 -10.651 0.111 -31.628 0.030 -1.318 0.955 

213 -10.651 0.111 -47.533 0.014 -2.225 0.969 

228 -10.651 0.111 -27.802 0.031 -1.100 0.946 

238 -10.653 0.125 -35.415 0.022 -1.854 0.984 

247 -10.651 0.112 -25.487 0.032 -0.958 0.942 

272 -12.661 0.083 -60.370 0.010 -3.071 0.975 

283 -0.023 0.001 0.000 1.000 -0.154 0.676 

309 -0.018 0.001 0.000 1.000 -0.157 0.669 

312 -10.651 0.111 -20.862 0.047 -0.824 0.934 

329 -13.091 0.074 -53.217 0.011 -2.701 0.973 

335 -10.651 0.111 -24.681 0.034 -1.397 0.966 

367 -9.604 0.171 -27.388 0.059 -1.035 0.935 

381 -10.651 0.111 -45.710 0.013 -1.854 0.964 

394 -10.455 0.115 -38.682 0.024 -2.029 0.969 

399 -10.651 0.111 -43.801 0.015 -2.046 0.966 

428 -18.990 0.024 -75.154 0.002 -5.018 0.996 

437 -10.651 0.111 -38.401 0.020 -1.923 0.965 

455 -0.010 0.003 0.000 1.000 -0.045 0.561 

Статистично значимі результати виділені жирним шрифтом. Значимий рівень: 

SLAC p-value – 0.1; FEL p-value – 0.1; FUBAR Posterior Probability – 0.9 

 

Всього під дією негативного добору було виявлено хоча б одним із 

методів 28 сайти, з яких підтверджено усіма чотирма методами  (SLAC, IFEL, 

FEL і FUBAR) (табл. 7.6) було лише 2 кодонів (83, 428) та за результатами FEL, 

IFEL, FUBAR – 11 сайтів (100, 114, 176, 189, 196, 213, 228, 238, 247, 335, 437). 

Відмітимо, що при дослідженні впливу негативного добору Rubing Chen та 

Edward C визначили хоча б одним із методів 42 кодони [127]. 
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Таблиця 6.10 

Статистично значимі результати впливу негативного добору методами SLAC, 

IFEL, FEL і FUBAR 

Метод Кількість кодонів, що  

перебувають під дією 

негативного добору 

Номер кодону 

SLAC 5 83, 283, 309, 428, 455 

IFEL 21 64, 81, 83, 100, 114, 173, 176, 189, 196, 213, 

228, 238, 247, 272, 329, 335, 381, 394, 399, 

428, 437 

FEL 22 64, 83, 100 , 114, 173, 176, 179, 189, 196, 213, 

228, 238, 247, 312, 329, 335, 381, 394, 399, 

428, 437, 455 

FUBAR 22 37, 64, 83, 88, 100, 114, 173, 176, 179, 189, 

196, 213, 228, 238, 247, 272, 312, 329, 335, 

367, 428, 437 

 

Позитивний добір. У ході дослідження серед вірусів грипу типу В 

генетичної гілки Yamagata методом MEME (p=0.1) під впливом позитивного 

добору було виявлено три сайти (74, 99, 268). Тобто у цих положеннях кількість 

несинонімічних замін переважає над синонімічними, також можливо, що 

заміщення у цих положеннях несли певні адаптивні переваги для вірусів грипу, 

незважаючи на те, вони розміщені поза межами активного центру, антигенного 

чи трансмембранного сайту. Заміщення T268K, S99I та L74P спостерігались 

лише серед ізолятів епідемічного сезону 2014-2015 рр. Було зареєстровано із 

поодинокими мутаціями T268K та S99I  лише декілька ізолятів: 

B/Ukraine/6368/2015 і B/Zaporizza/327/2015, відповідно. Проте,  ізоляти із 

заміщенням L74P виділились у окрему групу 4 на філогенетичному дереві (див. 

рис.6.4).  

Варто зазначити, що іншими дослідниками було виявлено три позитивно 

відібраних сайти (345, 373, 396) у  гені нейрамінідази вірусів грипу типу В. 
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Заміщення у цих положеннях пов’язують із здатністю вірусів уникати 

нейтралізації антитілами [127, 136, 137]. 

Всього хоча б одним із методів було виявлено 52 сайти (із всього 469 

сайтів) під дією негативного добору, з яких лише 7 було підтверджено чотирма 

методами. Також було виявлено три кодони (74, 99, 268) під дією позитивного 

добору методом МЕМЕ. Мутація L74P закріпилась у популяції українських 

вірусів грипу у сезоні 2014-2015 рр. та утворила нову гілку на філогенетичному 

дереві. 

 

Віруси грипу типу В генетична гілка Victoria 

В Україні віруси грипу генетичної гілки Victoria спостерігалися лише у 

сезонах  2009 по  2012 рр.. Тоді як у світі їх циркуляція на низькому рівні 

зберігалася на протязі усього досліджуваного періоду. 

Негативний добір. Методами SLAC, FEL, IFEL та FUBAR були 

визначені кодони, які знаходяться під впливом негативного добору – сайти 

амінокислот 1, 17, 1 та 4, відповідно (див. табл. 6.11 та 6.12). 

 

Таблиця 6.11 

Аналіз кодонів гену NA вірусів типу В генетичної гілки Victoria методами 

SLAC,  FEL і FUBAR 

Кодон 
SLAC 

dN-dS 

SLAC p-

value 

FEL dN-

dS 

FEL p-

value 

FUBAR 

dN-dS 

FUBAR 

Post. Pr. 

181 -24.986 0.111 -193.516 0.034 -4.129 0.971 

233 -24.986 0.112 -160.827 0.041 -3.378 0.964 

341 -24.986 0.113 -168.509 0.039 -3.605 0.966 

371 -30.486 0.080 -382.816 0.013 -7.554 0.987 

Статистично значимі результати виділені жирним шрифтом. Значимий рівень: 

SLAC p-value - 0.05; FEL p-value - 0.05; FUBAR Posterior Probability - 0.9 
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Під впливом негативного добору хоча б одним із методів було визначено 

4 кодони. За результатами усіх трьох аналізів SLAC, IFEL, FEL і FUBAR був 

визначений лише один кодон (сайт 371) під впливом негативного добору 

(див.табл. 6.12). Це свідчить про, те що у цьому положенні переважають 

синонімічні заміщення над несинонімічними. І це є досить - таки закономірним, 

оскільки амінокислота в цьому положенні входить до складу каталітичного 

сайту нейрамінідази. У цих сайтах зазвичай спостерігається консервативність 

складу амінокислот, оскільки це необхідно для стабільного функціонування 

ферменту нейрамінідази. 

 

Таблиця 6.12 

Результати впливу негативного добору методами SLAC, IFEL, FEL і FUBAR на 

NA вірусів грипу В генетичної гілки Victoria 

Метод  Кількість кодонів, що  

перебувають під дією 

негативного добору 

Номер кодону 

IFEL 1 371 

FEL  4 181, 233, 341, 371 

FUBAR  4 181, 233, 341, 371 
 

Позитивний добір. Під впливом позитивного добору методами IFEL, 

MEME було виявлено 1 (358, p=0.1) та 2 сайти (288, 455, p=0.05), відповідно. Це 

свідчить про те, що мутації у цих положеннях можуть закріпитись у популяції. І 

дійсно починаючи з сезону 2010-2011 рр. мутація А358Е була характерна для 

українських ізолятів. У наступному сезоні (2011-2012 рр.) заміщення у 358 

положенні (А358К) закріпилося у популяції вірусів грипу. Тобто мутація 

А358К, що з’явилась у сезоні 2011-2012 рр., спостерігалась у всіх ізолятів 

вірусів грипу типу В генетичної гілки Victoria. Що свідчить проте, що це 

заміщення закріпилось у популяції вірусів грипу внаслідок дії позитивного 
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добору. Також при аналізі заміщень амінокислот було виявлено поодинокі 

мутації  L455I (B/Ukraine/7/2011) та  E288Q (B/Kharkov/4260/2010). 

Узагальнені результати дослідження впливу позитивного добору на віруси 

грипу за досліджуваний період представлені у табл. 7.9. Усі виявлені заміщення 

під впливом позитивного добору знаходились поза межами активного центру та 

не входять до складу антигенного чи трансмембранного сайту. Проте досить 

часто мутації у цих положеннях закріплювались у популяції вірусів грипу та 

виокремлювались у окрему гілку на філогенетичному дереві. У широкому 

розумінні наше дослідження показало, що на процес еволюційних змін 

(закріплення мутацій) у вірусів грипу типу певний внесок мають взаємодії і 

всередині вірусної популяції. 

 

Таблиця 6.13 

Результати впливу природного добору на амінокислотні послідовності 

вірусів грипу, визначені методами SLAC, IFEL, FEL і FUBAR 

Тип/ Субтип 
dN/dS, 

SLAC 

Сайти під дією добору: 

позитивного негативного 

Сайт Мутація Сезон, рр. 
Всього, 

сайтів 

FEL, IFEL 

FUBAR, IFEL 

A(H3N2) 0.205 93  D93E 2010-2011 32 2 сайти:  106, 

306 D93G 2011-2012 

402  N402D 2010-2011 

A(H1N1)pdm 0.261 40  L40V 2012-2013 14 1 сайт: 395 

L40І 2013-2015 

В/Yamagata 0.226 74 L74P 2014-2015 28 2 сайти: 83, 428 

L83P  99 S99I 

268 T268K 

В/Victoria 0.292 358  А358К 2011-2012 4 1 сайт: 371 

288 Е288Q 2010-2011 

455 L455І 
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Отже, дослідження впливу добору на формування різноманітності вірусів 

грипу А(H3N2), А(H1N1)pdm та типу В генетичних гілок Yamagata і Victoria, 

циркулюючих в епідемічних сезонах з 2009 по 2015 роки, в Україні проводили 

на базі серверу Datamonkey із застосуванням методів SLAC, FEL, IFEL, MEME 

та FUBAR. При дослідженні дії добору виявлене загальне співвідношення 

dN/dS, що знаходиться в межах норми для усіх типів вірусів грипу.  

Всього хоча б одним із методів було виявлено: 

- серед вірусів A(H3N2) : 2 сайти під впливом позитивного добору та 32 

сайти під дією негативного добору, з яких 2 було підтверджено 

чотирьома методами; 

-  серед вірусів A(H1N1)pdm: один сайт (40 сайт) під дією позитивного 

добору та 14 сайтів (із всього 469 сайтів) під дією негативного добору, 

з яких лише 1 був підтверджений чотирьома методами.  

- Серед  вірусів грипу типу В генетичної гілки Yamagata:  три кодони 

(74, 99, 268) під дією позитивного добору методом МЕМЕ та 28 сайти 

(із всього 469 сайтів) під дією негативного добору, з яких лише 5 було 

підтверджено чотирма методами.  

- серед вірусів грипу типу В генетичної гілки Victoria: 3 сайти під дією 

позитивного добору  та 4 сайти під впливом негативного добору (хоча 

б за допомогою одного з методів), при цьому лише один 371-й був 

підтверджений чотирма методами. 

За результатами наших досліджень вплив добору на ген NA в більшості 

випадків був нейтральний, при цьому окремі сайти підпадали під вплив 

негативного добору. Тобто більшість заміщень у гені нейрамінідази не 

призводили до функціональних чи структурних змін, а виявлені унікальні 

заміщення не закріплювались у популяції. Такий вплив добору є типовим для 

РНК вірусів, що сприяє підтриманню з однією сторони гетерогенності 

популяції, а з іншої забезпечує стабільність консервативних ділянок геному. 
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Визначені сайти не належать до активного центру, трансмембранного чи 

антигенного сайту. Проте внаслідок дії добору мутації у цих положеннях 

швидко закріпилися у популяції вірусів грипу. Отже, на прикладі як ізолятів 

вірусу грипу, виділених в Україні, так і в світі, встановлено, що на процес 

еволюційних змін (закріплення мутацій) у вірусів грипу мають вплив взаємодії і 

в середині вірусної популяції. В Україні інгібітори нейрамінідази не є 

селективним фактором добору вірусів грипу оскільки не було встановлено 

вплив добору на сайти, асоційовані із резистентністю вірусів грипу до 

противірусних препаратів (NAI).  
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РОЗДІЛ 7 

АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ДО ІНГІБІТОРІВ НЕЙРАМІНІДАЗИ 

УКРАЇНСЬКИХ ІЗОЛЯТІВ ВІРУСІВ ГРИПУ, ВИДІЛЕНИХ З 2009 ПО 2015 

РОКИ  

 

Віруси грипу, виділені в Україні у період із вересня 2009 року по червень 

2015 року, були досліджені на чутливість до інгібіторів нейрамінідази за 

допомогою генотипового аналізу на присутність амінокислотних заміщень NA, 

що асоціюють із резистентністю до NA, та функціонального аналізу інгібіції 

нейрамінідази методом MUNANА.  

Для детекції резистентності до інгібіторів нейрамінідази можливе 

проведення генотипового аналізу нуклеотидної послідовності, включаючи 

піросеквенування [61] та деякі модифікації ЗТ-ПЛР у реальному часі [63]. Ці 

методи мають переваги для швидкої детекції вірусів, що містять заміни, 

асоційовані з резистентністю, у порівнянні з функціональним аналізом та 

стандартним секвенуванням за методом Сенгера. Також за допомогою цих 

методів можливе дослідження первинних клінічних зразків (таких як 

носоглоткові змиви), за допомогою цього виключається ймовірність будь-яких 

змін, що могли виникнути внаслідок культивування на культурі клітин. Однак, 

за допомогою генотипового аналізу детектуються лише вже відомі заміни, що 

пов’язані із резистентністю, такі як H274Y у N1.  

Порівняння амінокислотних послідовностей поверхневого антигену NА 

вірусів грипу проводили з метою виявлення певних заміщень у послідовностях, 

пов’язаних із зниженням чутливості до NAI (нумерація по N2): 

- E119I (V/D) , Q136K, D151E/ V, I222L, R224K, E276D, R292K, N294S, 

R371K– для вірусів грипу А(H3N2); 

- І117V, E119 G/ V, Q136K, Y155Н, D198G, I222К/R/V, S246N/G, H274Y, 

N294S –для вірусів грипу типу A(H1N1); 
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- E119 А (G,V,A/D), R152K, D198Е (N/Y), I222Т (V/I), H274Y, R292K, 

N294S, R371K, G402S – для вірусів грипу типу В. 

Деякі з цих замін можуть призводити до зниження чутливості до 

декількох інгібіторів нейрамінідази (детальніше див. 2.4.). Переведення 

нуклеотидних сіквенсів в амінокислотні послідовності здійснювали за 

допомогою програми MEGA 6 [102]. Варто зазначити, що методи генотипового 

аналізу технічно не визначають ізолят як чутливий чи резистентний, за 

відсутності мутацій точніше говорити лише про те, що вірус ймовірно чутливий 

до препарату. 

Всього за допомогою генотипового аналізу було досліджено 375 сиквенси 

українських ізолятів вірусу грипу, з них 142 послідовності – вірусів грипу A 

(H1N1)pdm, 110 послідовностей – вірусів грипу А(H3N2), 123 послідовності – 

грипу типу В.  

Оскільки у генотиповому аналізі можна виявити лише вже відомі мутації, 

асоційовані із резистентністю, у зв’язку з чим відсутність заміщень у 

амінокислотній послідовності гену NA свідчить проте, що ізолят вірусу грипу 

ймовірно є чутливий до препарату. Тому сьогодні дослідження чутливості 

вірусів грипу до NAI ґрунтується на співставленні результатів генотипового та 

функціонального (фенотипового) аналізу. Варто зазначити, що завдяки тому, що 

функціональні аналізи проводяться у присутності препарату, ними виявляють як 

вже відомі, так і дослідити появу/наявність нових мутацій [20, 25]. 

Визначення чутливості вірусів грипу до інгібіторів нейрамінідази за 

допомогою методу MUNANA було проведено завдяки співпраці із Всесвітнім 

центром ВООЗ (Лондон, Велика Британія) та Центром контролю та 

профілактики захворювань (Атланта, США). 

Всього за допомогою функціонального аналізу інгібіції NA методом 

MUNANА було досліджено 799 ізолятів вірусів грипу, виділених в Україні у 
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досліджуваних сезонах. З них 253 ізоляти – вірусів грипу A (H1N1), 301 ізолят – 

вірусів грипу А(H3N2), 245 ізолятів – грипу типу В. 

 

Епідемічний сезон 2009-2010 рр. 

У сезоні  2009-2010 рр. було досліджено за допомогою функціонального 

аналізу – 42 послідовності (A(H1N1)pdm – 35 послідовностей, B/Victoria – 7 

послідовностей) та за допомогою генотипового аналізу - 61 амінокислотних 

послідовностей (A(H1N1)pdm - 57 послідовностей, B/Victoria – 4 

послідовностей) у  положеннях, що асоціюються із зниженою чутливістю до 

інгібіторів нейрамінідази.  

За результатами двох аналізів усі українські ізоляти були чутливими до 

інгібіторів нейрамінідази. Так як  в усіх ізолятів ІС50 було у межах норми та у 

більшості ізолятів не було виявлено заміщень у положеннях, асоційованих із 

резистентністю. Проте у одного пандемічного ізоляту (A/Ivano-Frankivsk/239 

/2009) сезону 2009-2010 рр. було виявлено мутацію І117М. Це заміщення також 

спостерігалося майже у всіх ізолятів епідемічного сезону 2014-2015 рр. (окрім 

ізоляту A/Dnipropetrovsk/444/2015). Дослідженнями іноземних авторів впливу 

мутації I117V та I117M у білку нейрамінідази A(H1N1)pdm показано, що 

заміщення у 117 положенні ізолейцину на валін (мутація I117V) призводить до 

помірного зниження чутливості до оселтамівіру та має синергічний ефект разом 

із H275Y (зростання резистентності до оселтамівіру). В той час як заміщення 

ізолейцину на метіонін (мутація I117M) не впливає на чутливість до інгібіторів 

нейрамінідази [138].  

Таким чином усі українські ізоляти 2009 – 2010 рр. були чутливими до 

NAI. Однак спостерігалася варіабельність у положеннях асоційованих із 

резистентністю, що свідчить про те, що ймовірність появи резистентних штамів 

зберігається.  
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У світі за даними ВООЗ в цьому сезоні усі віруси грипу типу В були 

чутливими до інгібіторів, проте серед пандемічних вірусів грипу було виявлено 

0.4% (7 із 1477) резистентних ізолятів до інгібіторів нейрамінідази. Поява 

резистентності була пов’язана із використання оселтамівіру. Резистентність до 

інгібіторів нейрамінідази не пов’язана із генетичними клайдами гемаглютиніну.  

[116]. 

 

Епідемічний сезон 2010-2011рр.  

У постпандемічний сезон  було досліджено за допомогою 

функціонального аналізу 124 послідовності (А(H3N2) - 2 послідовності, 

A(H1N1)pdm – 65 послідовностей, B/Victoria – 57 послідовностей) та за 

допомогою генотипового аналізу було досліджено 38 амінокислотних 

послідовності (А(H3N2) - 3 послідовності, A(H1N1)pdm - 13 послідовностей, 

B/Victoria – 22 послідовності) у  положеннях, що асоціюються із зниженою 

чутливістю до інгібіторів нейрамінідази. За результатами досліджень 

генотиповим і фенотиповим методом усі ізоляти, виділені в Україні, в цьому 

сезоні виявилися чутливими до інгібіторів нейрамінідази. 

У США у цьому сезоні також було зареєстровано, що більшість ізолятів 

були чутливими до інгібіторів нейрамінідази (А(H3N2) - 99.8% A(H1N1)pdm - 

99.1%, віруси грипу типу В – 100%) [139]. 

 У світі за даними ВООЗ більшість ізолятів були чутливими до інгібіторів 

нейрамінідази. Проте було виявлено 2 (1% від досліджених) пандемічні ізоляти 

із Сербії, які були чутливими до оселтамівіру, але показували знижену 

чутливість до занамівіру, що було пов’язано із наявністю заміщення G147R у 

гені нейрамінідази [140]. Також у Франції серед вірусів грипу типу В було 

виявлено 3 резистентних із 110 досліджених ізолятів. Варто зазначити, що усі 

три резистентні ізоляти були виділені від одного і того ж пацієнта [117].  
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Епідемічний сезон 2011-2012рр. 

У епідемічному сезоні 2011-2012 рр. всього за допомогою 

функціонального аналізу 171 послідовність NА вірусів грипу (А(H3N2) - 166 

послідовності, B/Victoria – 5 послідовностей) та за допомогою генотипового 

аналізу - 36 амінокислотних послідовностей (А(H3N2) - 33 послідовності, 

B/Victoria – 3 послідовностей) у  положеннях, що асоціюються із зниженою 

чутливістю до інгібіторів нейрамінідази.  

У результаті аналізу було виявлено, що усі досліджені ізоляти 

українських вірусів грипу були чутливими до інгібіторів нейрамінідази. Проте 

серед вірусів грипу А(H3N2) було зареєстровано мутацію Q136H 

(A/Ukraine/5462/2012) у положенні, що асоціюються із резистентністю, але 

заміна на цю амінокислоту не спричиняє зниження чутливості до інгібіторів 

нейрамінідази. 

У США за результатами на кінець 2011-2012 епідемічного сезону майже 

всі пандемічні ізоляти (98.6%) вірусів грипу та усі 100% протестованих вірусів 

грипу А(H3N2) та віруси грипу типу В були чутливими до оселтамівіру та 

занамівіру [141]. 

За даними центру грипу ВООЗ у Лондоні також більшість ізолятів цього 

сезону виявились чутливими до інгібіторів нейрамінідази. Лише у середині 

серпня 2012 року було зареєстровано два випадки оселтамівір-резистентних 

ізолятів пандемічного вірусу грипу, виділених від голландських туристів, які 

поверталися із Каталонії (Іспанія) [118]. 

 

Епідемічний сезон 2012-2013рр.  

Всього за допомогою генотипового аналізу було досліджено 107 

амінокислотних послідовностей NА вірусів грипу епідемічного сезону 2012-

2013 рр. (А(H3N2) - 16 послідовностей, A(H1N1)pdm - 29 послідовностей, 
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B/Yamagata – 62 послідовності) у  положеннях, що асоціюються із зниженою 

чутливістю до інгібіторів нейрамінідази.  

За даними ВООЗ у епідемічному сезоні 2012-2013 рр. було 

проаналізовано 3661 амінокислотні послідовності нейрамінідази на наявність 

заміщень, асоційованих із резистентністю до NAІ. При чому серед вірусів  

A(H1N1)pdm09 виявили всього  18 зразків (близько 1% вірусів) із заміщенням 

NA H275Y, серед A(H3N2) – 4 (0,3%) зразки із мутацією E119V і 1 (0,1%) – із 

R292K, серед вірусів генетичної гілки B/Victoria – 2 (0,11%) віруси із 

заміщенням H273Y (заміщення пронумеровані відповідно до субтипу і типу 

вірусів грипу). Підсумовуючи все вище згадане взагалі близько 99% вірусів 

цього епідемічного сезону були чутливими до NAIs [142]. 

За весь епідемічний сезон 2012-2013 рр., CDC дослідило на резистентність 

до інгібіторів нейрамінідази більше ніж 3 600 ізолятів вірусів грипу і виявили, 

що більшість ізолятів вірусів грипу типу А та В були чутливими до оселтамівіру 

(комерційна назва Tamiflu®) та занамівіру (Relenza ®) [143]. 

 

Епідемічний сезон 2013-2014рр.  

Всього за допомогою генотипового аналізу було досліджено 52 

амінокислотні послідовності NА українських ізолятів вірусів грипу 

епідемічного сезону 2013-2014рр. (А(H3N2) - 36 послідовностей, A(H1N1)pdm - 

3 послідовності, B/Yamagata – 13 послідовностей) у  положеннях, що 

асоціюються із зниженою чутливістю до інгібіторів нейрамінідази.  

Серед вірусів грипу А(H3N2) у ізоляту A/Ukraine/6002/2013 було 

виявлено мутацію I222V у положенні, заміни в якому асоціюються із 

резистентністю, але ця одиночна заміна не спричиняє зниження чутливості до 

інгібіторів нейрамінідази. Стійкість до інгібіторів нейрамінідази спостерігається 

при наявності одночасно двох мутацій I222V та E119V.  
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При досліджені чутливості до інгібіторів нейрамінідази вірусів грипу 

A(H1N1)pdm виявлено у одного ізоляту (A/Dnipro/133/2014) варіабельність у 

246 положенні (нумерація N2): заміщення серину на аргінін (мутація S246R). 

Проте до зниження чутливості до інгібіторів нейрамінідази призводить лише 

заміщення S247N (серину на аспаргін), внаслідок зміни розміру гідрофобної 

кишені [14, 15, 18, 20]. 

У Європі протягом 2013-2014 епідемічного сезону на чутливість до 

інгібіторів нейрамінідази генотиповим і фенотиповим методом було 

досліджено: 1216 ізолятів вірусів грипу A(H1N1)pdm09, 419 ізолятів вірусів 

грипу A(H3N2) та 78 вірусів грипу типу В. П’ятнадцять (1.3%) A(H1N1)pdm09 

ізолятів містили мутацію H275Y, яка пов’язана із високим рівнем зниження 

чутливості до оселтамівіру. У одного ізоляту спостерігалася резистентність до 

оселтамівіру, хоча при цьому зберігалася чутливість до занамівіру.  Однак, у 11 

з 15 випадків, у клінічних зразках було виявлено одночасно як і віруси грипу 

дикого типу із NA-275H (спостерігається нормальне інгібування оселтамівіру), 

так і NA-H275Y (зниження інгібування оселтамівіру, резистентність). Середнє 

значення NA-H275Y було 35% (у діапазоні від 18 до 80%). Один ізолят A(H3N2) 

містив мутацію у гені нейрамінідази E119V, що асоціюється із резистентністю 

до оселтамівіру, проте у результаті фенотипового аналізу було виявлено 

нормальну інгібіцію у присутності занамівіру ( був чутливим до занамівіру) 

[144]. У Новій Зеландії було виявлено по 2 оселтамівір резистентних віруси 

грипу A(H1N1)pdm у 2011-2012рр. і 2013-2014рр. [121]. 

У світі в епідемічному сезоні 2013-2014 рр. було проаналізовано 3206 

амінокислотні послідовності нейрамінідази на наявність заміщень, асоційованих 

із резистентністю до NAІ. Із них майже у 2% (n = 172) вірусів була знижена 

чутливість хоча б до одного з чотирьох NAIs, наприклад, до оселтамівіру - 0.3% 

(n = 32). Серед вірусів  A(H1N1)pdm09 виявили 175 (3% вірусів) зразків із 

зниженою чутливістю до NAI: з яких 169 зразків із заміщенням NA H275Y. 
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Серед вірусів A(H3N2) – 9 (0,3%) були із зниженою чутливістю до інгібіторів 

нейрамінідази: з них 3 містили мутацію Q136K та 1 із заміщенням Е119V. Серед 

вірусів генетичної гілки B/Victoria – 12 (2%) резистентних вірусів (з них 1 із 

заміщенням E117G) та серед вірусів генетичної гілки B/Yamagata – 8 (0,3%):  з 

них 1 із заміщенням H273Y, 2 із D197N, інші містили мутації N151T, S249N 

(заміщення пронумеровані відповідно до субтипу і типу вірусів грипу). Варто 

зазначити, що значна кількість вірусів грипу A(H1N1)pdm09 із заміщенням 

H275Y ідентифікували у Китаї та США [145].  

Отже, у цьому сезоні в Україні спостерігалася, як і в світі, мінливість у 

положеннях, асоційованих із резистентністю до інгібіторів нейрамінідази. 

Незважаючи це на усі українські ізоляти були чутливими до інгібіторів 

нейрамінідази. 

 

Епідемічний сезон 2014-2015рр.  

Всього за допомогою генотипового аналізу було досліджено 163 

амінокислотних послідовностей NА вірусів грипу епідемічного сезону 2014-

2015 (А(H3N2) - 22 послідовності, A(H1N1)pdm - 40 послідовностей, 

B/Yamagata – 101 послідовність) у  положеннях, що асоціюються із зниженою 

чутливістю до інгібіторів нейрамінідази.  

При досліджені пандемічних вірусів грипу був виявлений один ізолят 

(A/Ukraine/292/2015) в епідемічному сезоні 2014-2015рр. із заміщенням H274Y, 

що призводять до зниження чутливості до NAІ. Тобто серед українських вірусів 

A(H1N1)pdm сезону 2014-2015 рр., що були секвеновані, спостерігалось 

зниження чутливості до оселтамівіру на рівні 2,5%. А за весь досліджуваний 

період - 0,65%.  Як відомо, мутація H275Y призводить до високого рівня 

резистентності до оселтамівіру, але не до занамівіру у вірусів A(H1N1)pdm. 

Заміщення у 275 положенні гістидину на тирозин в більшості випадків є 

основною причиною резистентності до оселтамівіру [146]. З 2008 року в світі 
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було помічено виникнення резистентних до препарату оселтамівір (Таміфлю) 

вірусів сезонного грипу А(H1N1) із H275Y. Така мутація була помічена і серед 

українських ізолятів сезону 2007-2008 рр. (до 35%). На сьогодні дуже рідко 

детектуються випадки виникнення мутації H275Y серед A(H1N1)pdm, які 

повністю витіснили із популяції сезонні віруси A(H1N1), починаючи із сезону 

2008-2009 рр.. Цікаво, що у епідемічному сезоні 2011-2012 рр. на чутливість до 

антивірусних препаратів (на наявність мутації H275Y в АК послідовності 

нейрамінідази) було проаналізовано 855 зразків вірусів грипу, виділених у 

Данії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Румунії, Швеції та 

Великій Британії. Всі досліджувані віруси грипу A(H3N2), A(H1N1)2009 та 

віруси грипу типу В були чутливими до оселтамівіру та занамівіру [119]. Також 

варто зазначити, що система глобального нагляду за грипом виявила частоту 

появи оселтамівір-резистентних вірусів у світі близько 1% та 3% у сезоні 2012-

2013рр. та 2013-2014рр., відповідно [6, 120].  

При досліджені функціональним аналізом MUNANА ізоляту 

A/Ukraine/292/2015 було виявлено зниження чутливості до оселтамівіру 

(розведення 854) та перамівіру (розведення 209) (Інтерпретація результатів 

тестування проводилась відповідно до інструкції, виданої ВООЗ (WHO Influenza 

Antiviral Working Group, WHO-AVWG) [135]). Таким чином було підтверджено 

резистентність у не тільки до оселтамівіру, а також було виявлено 

резистентність до перамівіру. Усі інші дослідженні ізоляти  всіх типів і субтипів 

вірусів грипу мали значення ІС50 в межах норми.  

Серед вірусів грипу типу В також лише у епідемічному сезоні 2014-

2015рр. у вірусу B/Ukraine/6295/2015 було виявлено заміщення D198N, що 

асоціюється із зниженням чутливості до оселтамівіру. Амінокислота у 198 

положенні належить до каталітичного сайту нейрамінідази і бере участь у 

зв’язуванні із субстратом (сіаловою кислотою). Зазвичай мутація D198N у гені 

NA виникає при лікуванні оселтамівіром. Взагалі вплив D198N на 
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трансмісивність вірусу не досліджувались на тваринах, проте епідеміологічні 

дані свідчать проте, що резистентні віруси здатні передаватися при тісних 

контактах із хворим [11]. 

Заміщень у інших положеннях, асоційованих із резистентністю до NAI, 

виявлено не було. Однак, у вірусів грипу типу В було виявлено заміщення у 365 

положенні треоніну на аргінін (T365R, нумерація по N2). З даною мутацією не 

асоціюють зниження чутливості до препаратів, але амінокислота в цьому 

положенні бере участь у формуванні ферментативно активного центру NA 

[14,15, 18, 20, 25].  

Згідно даних ВООЗ у епідемічному сезоні 2014-2015 рр. [6] було 

проаналізовано 13312 амінокислотних послідовностей нейрамінідази на 

наявність заміщень, асоційованих із резистентністю до NAІ. Із них у 68 (майже 

0,5% ) було  виявлено значне зниження чутливості до хоча б до одного з 

чотирьох NAIs. Так ,наприклад, з 12 вірусів із високою ступеню резистентності: 

6 належали A(H1N1)pdm09, 3 - A(H3N2) віруси та 3 віруси належать до 

генетичної гілки B/Yamagata. Серед вірусів  A(H1N1)pdm09 виявили 11 (0,5% 

вірусів) зразків із зниженою чутливістю до NAI: з яких 6 зразків містили 

заміщення H275Y. Серед вірусів A(H3N2) – 17 (0,2%) були із зниженою 

чутливістю до інгібіторів нейрамінідази: з них 7 містили мутацію Q136K 3 із 

мутаціями I222T/S331R, та 2 послідовності - Е119V. Проте потрібно врахувати, 

що досліджувались не лише клінічні зразки, а й ізоляти вірусів грипу, виділені 

на КК, для яких можливе виникнення заміщення Q136K внаслідок 

культивування. П’ять ізолятів (0,7%  зразків)  вірусів генетичної гілки B/Victoria  

містили одиночні заміщення 106P, G104R/G, G145E, I221T та K152M. У 

тридцяти п’ять ізолятів  (1% зразків) вірусів генетичної гілки B/Yamagata були 

виявлені поодинокі мутації. Наприклад, 12 з них містили мутацію D197N, що 

призводить до резистентності до інгібіторів нейрамінідази (заміщення 

пронумеровані відповідно до субтипу і типу вірусів грипу). 



110 

 

Взагалі у цьому сезоні рівень резистентності у світі був нижчий ніж 

спостерігався у сезоні 2013–14 рр. (1.9%), проте подібний до сезону 2012–13 рр. 

(0.6%) [148]. Однак в Україні вперше з 2008 року (за шість сезонів) було 

зареєстрована поява резистентних ізолятів до NAI. Саме тому особливо 

важливий моніторинг наявності заміщень, пов’язаних із резистентністю, 

особливо мутації H275Y, серед українських ізолятів, що дасть змогу говорити 

про появу резистентних до оселтамівіру українських ізолятів пандемічних 

вірусів грипу H1N1 чи навпаки їх чутливості. 

 

Сумарні результати дослідження чутливості українських ізолятів до 

інгібіторів нейрамінідази за допомогою генотипового аналізу на присутність 

заміщень NA, що асоціюють із резистентністю до NA, та функціонального 

аналізу методом MUNANА подані у таблиці 7.1. 

 

Таблиця 7.1. 

Аналіз чутливості до інгібіторів нейрамінідази українських ізолятів 

вірусів грипу за допомогою генотипового аналізу та функціонального аналізів 

Сезон 

Кількість досліджених вірусів Кількість вірусів із зниженою чутливістю 

A(H1N1) 

pdm 

A 

(H3N2) 
B Yam 

B 

Vic 

A(H1N1) 

pdm 

A 

(H3N2) 
B Yam 

B 

Vic 

2009-

2010 
57/35* - - 4/7 0 - - 0 

2010-

2011 
13/65  3/2 - 22/57 0 0 - 0 

2011-

2012 
- 33/166  - 3/5 - 0 - 0 

2012-

2013 
29/70  16/49 20/62  - 0 0 0 - 

2013-

2014 
3/6  36/59 7/13  - 0 0 0 - 

2014-

2015 
40/77 22/25 67/101  - 

1 

(2,5 / 1,3%) 
0 

1 

(1,49/0,99%) 
- 

Всього 142/253 110/301 94/176 29/69 
1 

(0,65/ 0,4%) 
0 

1 

(1,06/0,57%) 
0 
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* Кількість ізолятів вірусів грипу: досліджених генотиповим / функціональним 

аналізом за методом MUNANА. 

 

Результати функціонального аналізу чутливості вірусів грипу за методом 

MUNANA до інгібіторів нейрамінідази підтвердили чутливість більшості (окрім 

двох вище зазначених ізолятів) українських штамів до оселтамівіру та 

занамівіру в усіх досліджуваних епідемічних сезонах. 

Далі було проведено порівняння даних щодо чутливості пандемічних 

вірусів грипу до інгібіторів нейрамінідази в Україні та у світі (рис. 7.1). Дані по 

резистентності вірусів грипу у світі відображені згідно щорічних звітів ВООЗ 

[6, 116, 118, 140, 142, 145].  
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Рис. 7.1 -  Графік резистентних ізолятів A(H1N1)pdm до інгібіторів 

нейрамінідази, виділених в Україні та світі за досліджуваний період. 

 

Таким чином було виявлено, що отримані результати щодо відсотку 

резистентних українських ізолятів вірусів грипу до інгібіторів нейрамінідази 

відображають світову тенденцію, що більшість ізолятів пандемічного вірусу 

грипу є чутливими до інгібіторів нейрамінідази. Проте незважаючи на низький 
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відсоток резистентності пандемічних ізолятів як в Україні, так і світі існує 

необхідність моніторингу чутливості вірусів грипу до препаратів оскільки 

резистентні ізоляти пандемічного вірусу грипу мають здатність передаватися 

від людини до людини. Тобто існує ймовірність для їх швидко розповсюдження.  

Отже, за результатами досліджень двома методами було визначено, що 

майже всі досліджені українські ізоляти вірусів грипу шести епідемічних 

сезонів  2009-2015 рр. були чутливими до інгібіторів нейрамінідази 

(оселтамівіру, занамівіру та перамівіру). Лише у сезоні 2014-2015 рр. серед 

вірусів A(H1N1)pdm був виявлений один ізолят вірусу грипу 

A/Ukraine/292/2015, який був резистентний до оселтамівіру та перамівіру, при 

цьому зберіг чутливість до занамівіру та ланінамівіру. Цей ізолят містив 

заміщення у 274 положенні (нумерація N2) гістидину на тирозин, що 

асоціюється із зниженням чутливості. Тобто, за результатами двох методів - 

генотипового та функціонального аналізів: 

-  у загальній популяції українських вірусів грипу A(H1N1)pdm у 

епідемічному сезоні 2014-2015 рр. було виявлено 2,5% та 1,3% вірусів, 

відповідно, а за весь досліджуваний період - 0,65% та 0,4%, відповідно, 

резистентних ізолятів до інгібіторів нейрамінідази вірусів грипу. 

- у загальній популяції українських вірусів грипу типу В генетичної 

гілки B/Yamagata у епідемічному сезоні 2014-2015 рр. було виявлено 

1,49% та 0,99% вірусів, відповідно, а за весь досліджуваний період - 

1,06% та 0,57% відповідно, резистентних ізолятів до інгібіторів 

нейрамінідази вірусів грипу. 

Раптова поява резистентних ізолятів у епідемічному сезоні 2014-2015рр. 

свідчить про необхідність постійного моніторингу за чутливістю вірусів грипу 

до інгібіторів нейрамінідази, що є на сьогодні найбільш дієвими 

противірусними специфічними препаратами для лікування тяжких та 

ускладнених форм грипу. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

Проведені дослідження підтвердили необхідність виявлення у гені 

нейрамінідази специфічних заміщень, асоційованих із зниженням чутливості до 

інгібіторів нейрамінідази, у популяції українських вірусів грипу. 

Виконання роботи  пов’язане із розвитком у нашій країні застосування 

філогенетичного аналізу та запровадженням інших методів генетичного аналізу 

для більш детального дослідження генетичних особливостей вірусів грипу. В 

роботі, вперше за період дослідження вірусів грипу в Україні, визначено вплив 

добору на формування різноманітності вірусів грипу, циркулюючих в Україні з 

використанням різних методів та його вплив на ключові заміщення в гені 

нейрамінідази вірусів грипу людей типу А: А(H3N2), А(H1N1)pdm та типу В 

генетичних гілок Yamagata і Victoria.  

На першому етапі дослідження було здійснено типування та субтипування 

виділених вірусів методом ПЛР у реальному часі, а також виділено ізоляти 

вірусів грипу із позитивних у ПЛР зразків на культурах клітин MDCK та 

MDCK-SIAT. Загалом ПЛР  методом було протестовано 1206 клінічних зразків, 

отриманих від хворих на ГПЗ та ТГРЗ. 795 зразків виявились позитивними на 

грип, що становило 65,6% досліджених. Проте на піку епідемічного підйому 

грипу відсоток позитивних на грип зразків із числа відібраних коливався в 

межах 80-100%, що пояснюється інтенсивною циркуляцією збудника в цей 

період. Переважну більшість позитивних  зразків (526 із 795) становили віруси 

грипу типу А. Всього на культурі клітин було виділено 275 ізолятів вірусів 

грипу.  

Отримані ізоляти були просеквеновані у Світовому центрі грипу (Лондон, 

Велика Британія) та в Центрі по контролю за захворюваністю (CDC, США, 

Атланта). Після секвенування усі послідовності українських ізолятів вірусів 

грипу були розміщені у світовій базі даних по грипу GISAID. 
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Усі шість досліджуваних епідемічних сезонів грипу (2009-2015 рр.) в 

Україні відрізнялися провідним збудником.  Щороку українські ізоляти вірусів 

грипу були спорідненими за антигенними та генетичними характеристиками із 

ізолятами з країн Європейського регіону, такими як Латвія, Литва, Чехія, 

Словакія та Естонія. Домінуючий збудник грипу в Україні співпадав із 

Європейським у лише період з 2009 по 2012 рр.[6, 116-120]. 

При дослідженні генетичних характеристик вірусів грипу А(H3N2), 

А(H1N1)pdm та типу В генетичних гілок Yamagata і Victoria було  побудовано 

філогенетичні дерева для кожного субтипу за допомогою програм MEGA6 та 

BEAST, та визначено вплив добору на формування різноманітності вірусів 

грипу,  

Філогенетичний аналіз генів NA вірусів грипу A(H3N2), виділених в 

Україні у період з 2010 по 2015 рр., було виявлено високий рівень генетичної 

подібності - 98,3%. Українські ізоляти розмістилися у декількох генетичних 

субкластерах: 3А, 3С.1, 3С.2а , 3С.3b, 3С.3. Віруси грипу, виділені у ці ж сезони 

в європейських країнах, належали до цих же генетичних груп. Хоча українські 

ізоляти A(H3N2) набули унікальних мутацій, проте більшість АК заміщень були 

спільними для ізолятів, виділених у сусідніх країнах.  

Відмітимо, що у сезоні 2013-2014 рр. від однієї людини через невеликий 

проміжок часу було виділено два ізоляти вірусів грипу A(H3N2): 

A/Ukraine/710/2013 та A/Ukraine/728/2013, які відрізнялися лише одним 

заміщенням G401D. Амінокислота у цьому положенні належить до складу 

антигенного сайту, у якому останніми роками іноземні автори реєструють 

мутацію, що призводить до зміни довжини пептиду [149]. 

У результаті філогенетичного аналізу генів NA вірусів грипу 

A(H1N1)pdm, виділених в Україні у період з 2009 по 2015 рр., було виявлено 

високий рівень генетичної подібності 99%. Українські ізоляти з 2009 по 2011 рр. 

розмістилися у генетичному субкластері 6А, а ізоляти, виділені у наступних 
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сезонах, належали до генетичного субкластеру 6В.  Усі українські віруси грипу 

були подібні до вакцинного штаму A/California/07/2009. Українські ізоляти 

селектували спільні заміщення, які характерні і для Європейських ізолятів 

(наприклад, I117M).  

У результаті філогенетичного аналізу генів NA вірусів грипу  типу В 

генетичної гілки Yamagata за досліджуваний період мали високий рівень 

генетичної подібності - 97,5 %. Українські ізоляти розмістилися у двох 

генетичних кластерах 2 і 3, набули відповідних заміщень. Віруси грипу, 

виділені в Україні за досліджуваний період, були подібні до рекомендованих 

вакцинних штамів  відповідно до епідемічного сезону та штамів, виділених у 

Європейських країнах [6, 116-120].  

У результаті філогенетичного аналізу генів NA вірусів грипу типу В 

генетичної гілки Victoria було виявлено високий рівень генетичної подібності 

- 98,4 %. Українські ізоляти розмістилися у двох генетичних кластерах 1А та 

1В. Циркуляція вірусів грипу генетичної гілки Victoria спостерігалася в Україні 

лише у сезонах з 2009 по 2012 рр. Хоча у світі віруси цієї генетичної гілки 

детектувались впродовж усього досліджуваного періоду [6,116-120]. 

Після дослідження філогенетичних зв’язків українських ізолятів вірусів 

грипу та виявлення їх характерних заміщень був проведений аналіз впливу 

добору на формування різноманітності вірусів грипу за допомогою серверу 

Datamonkey із застосуванням методів SLAC, FEL, IFEL, MEME та FUBAR. 

Загальне співвідношення несинонімічних до синонімічних мутацій (dN/dS) є 

основним показником для дослідження еволюційної філодинаміки вірусів [131, 

132].  Для гену NA вірусів грипу загальне  співвідношення dN/dS  знаходилося у 

межах від A(H3N2) - 0.205, A(H1N1)pdm -  0.261, В/Yamagata - 0.226, В/Victoria 

- 0.292. З цього випливає, що у цих положеннях кількість синонімічних замін 

переважає над кількістю несинонімічних замін на кожен сайт. Тобто більшість 

амінокислотних заміщень у вірусних клайдах та субклайдах були 
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нейтральними.  Визначене загальне значення dN/dS було на одному рівні із 

описаними іншими дослідниками. Наприклад, серед вірусів грипу A(H3N2) 

співвідношення dN/dS становило  0, 22, серед вірусів грипу типу В генетичної 

гілки Yamagata – 0,2 [127, 134]. 

У аналізі впливу добору було використано 92 нуклеотидні послідовності 

NA вірусів грипу A(H3N2) (по 469 кодонів кожна послідовність).  Хоча б одним 

із методів було виявлено вплив негативного добору на 32 сайти, із них 2 було 

підтверджено усіма чотирьома методами.  При дослідженні дії позитивного 

добору хоча б одним із методів було виявлено два сайти: 93 (FEL, FUBAR, 

IFEL) та 402 (лише IFEL). Амінокислоти у цих сайтах (93 та 402) знаходяться 

поза межами активного центру, не входять до складу антигенного чи 

трансмембранного сайту. Мутація у цьому положенні (D93E) з’явилися у 

популяції українських вірусів грипу сезону 2010-2011 рр., у наступному сезоні 

(2011-2012 рр.) було виявлено вже іншу мутацію D93G (A/Ukraine/5381/2012), 

яка закріпилась у популяції українських вірусів грипу  сезону 2012-2013 рр.. а у 

Європейському регіоні мутація D93G реєструвалась, починаючи із епідемічного 

сезону 2010-2011 рр. [117].  Варто зазначити, що при аналізі публічних баз 

даних послідовностей вірусів грипу у 2015 р. це заміщення було визначено як 

еволюційний маркер вірусів грипу A(H3N2) [115]. Мутація N402D з’явилися і 

закріпилося внаслідок дії позитивного добору у популяції українських вірусів 

грипу з сезону 2010-2011 рр., у Європі це заміщення спостерігалось на сезон 

раніше (у 2009-2010 рр.) [116].   

При дослідженні дії негативного добору на гени NA вірусів грипу 

A(H3N2) хоча б одним із методів під його впливом було виявлено 32 сайтів, з 

яких лише кодони 106 і 306 були підтверджені чотирма методами. У жодному із 

цих положень не було виявлено мутацій у досліджуваних ізолятів.  

Було проаналізовано на вплив добору 96 послідовностей NA вірусів грипу 

A(H1N1)pdm, кожна послідовність містила 469 кодонів. За допомогою методу 
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IFEL було виявлено лише один сайт у 40-му положенні під дією позитивного 

добору. Мутація L40V було виявлена у чотирьох ізолятів епідемічного сезону 

2012-2013 рр.. Відмітимо, що при досліджені вірусів грипу свиней у Північній 

Америці також реєстрували незначний вплив позитивного добору на віруси 

грипу  A(H1N1)pdm, хоча й виявляли інші позитивно відібрані сайти ( 2 сайти: 

35 і 453, нумерація по N1) [134, 135]. Хоча й були відомості про вплив добору 

на положення H275Y (є однією із основних причин зниження чутливості до 

інгібіторів нейрамінідази) [135] не було виявлено впливу добору серед 

українських ізолятів у положеннях, асоційованих із появою резистентності до 

інгібіторів нейрамінідази. Це може бути пов’язане із низьким рівнем 

використання оселтамівіру в Україні. 

Всього хоча б одним із методів було виявлено 14 сайтів (із всього 469 

сайтів) під дією негативного добору, з яких лише 395-й кодон був 

підтверджений чотирма методами. Таким чином за результатами наших 

досліджень вплив добору на ген NA в більшості випадків був нейтральним, при 

цьому окремі сайти підпадали під вплив негативного добору. 

Дослідження впливу добору на гени NA вірусів типу В генетичної гілки 

Yamagata проводили методами SLAC,  FEL і FUBAR. У аналізі було 

використано 73 послідовності NA вірусів грипу, кожна послідовність містила 

466 кодонів.  Під впливом позитивного добору за допомогою методу MEME 

(p=0.1) було виявлено три сайти (74, 99, 268). Заміщення у цих положеннях 

T268K, S99I  та  L74P спостерігались лише серед ізолятів сезону 2014-2015 рр. 

Відмітимо, що ізоляти із заміщенням L74P виділились у окрему групу на 

філогенетичному дереві. 

Всього хоча б одним із методів було виявлено 28 сайти (із всього 469 

сайтів) під дією негативного добору, з яких лише 2 (83, 428) було підтверджено 

чотирма методами. У визначених сайтах у більшості випадків не було виявлено 
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мутацій у досліджуваних ізолятів.  Проте серед вірусів грипу типу В/Yamagata 

було виявлено один ізолят B/Odessa/389/2015 із  мутаціє L83P. Оскільки 

амінокислота у цьому положенні знаходиться під впливом негативного добору, 

ймовірно, це заміщення не закріпиться у популяції вірусів грипу. 

Варто зазначити, що всі виявлені кодони під впливом позитивного чи 

негативного добору, у вірусів типу В генетичної гілки Yamagata розміщені поза 

межами активного центру, антигенного чи трансмембранного сайту.  

Визначення впливу добору на послідовності вірусів грипу В генетичної 

гілки Victoria було проведено наступними методами SLAC, FEL, IFEL, MEME 

та FUBAR. В аналізі було використано 22 послідовності NA вірусів грипу,  

кожна послідовність містила 466 кодонів.  

Під дією позитивного добору методами IFEL, MEME було виявлено 1 

(358, p=0.1) та 2 сайти (288, 455, p=0.1), відповідно. У деяких з цих положень 

(Е288Q та L455І) серед українських ізолятів вірусів грипу у епідемічному сезоні 

2010-2011 рр. були виявлені лише поодинокі мутації. Проте  мутація А358К, що 

з’явилась у сезоні 2011-2012 рр., спостерігалась у всіх ізолятів вірусів грипу 

типу В генетичної гілки Victoria. Що свідчить проте, що це заміщення 

закріпилось у популяції вірусів грипу внаслідок дії позитивного добору. 

При дослідженні дії добору було знайдено під впливом негативного 

добору 4 сайти (хоча б за допомогою одного з методів), при цьому лише один 

(371-й сайт) був підтверджений усіма методами (SLAC, FEL, IFEL та FUBAR). 

Дослідження дії добору на нуклеотидні послідовності виявило, що 

більшість амінокислотних заміщень у вірусних клайдах та субклайдах були 

нейтральними. Тобто більшість мутацій в генах NA були синонімічними. 

Незначна кількість сайтів знаходилась під впливом позитивного добору, що 

ймовірно свідчить про те, що в основному рушійна сила місцевої еволюції 

вірусів грипу типу А носить випадковий/стохастичний характер. Визначене 

загальне значення dN/dS було на одному рівні із описаними авторами раніше 
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(0.33 для НА, [127, 150, 151]). За дослідженнями іноземних авторів, серед 

вірусів грипу типу В спостерігається менша кількість несинонімічних 

заміщень ніж серед вірусів типу А [127]. Наш аналіз підтверджує дану 

закономірність, а також той факт, що віруси грипу типу В розділені на дві 

генетичні гілки Victoria та Yamagata. Ця епідемічна та генетична різниця 

призводить до того, що віруси грипу типу А та В відрізняються за своєю 

еволюційною динамікою. Розуміння відмінності еволюційної поведінки вірусів 

грипу та особливостей їх взаємодії є необхідним для оцінки їх впливу на 

людську популяцію.  

У широкому розумінні дослідження впливу добору на популяції 

українських ізолятів вірусів грипу показало, що на процес еволюційних змін 

(закріплення мутацій) у вірусів грипу певний внесок мають взаємодії і всередині 

вірусної популяції. В більшості випадків вплив добору на гени NA вірусів грипу 

був нейтральним, незважаючи на те, що певна кількість сайтів знаходиться під 

впливом позитивного чи негативного добору. Також виявлено, що на 

положення, що асоціюються із резистентністю, в українських ізолятів не 

підлягають впливу добору. 

Тестування вірусів грипу на чутливість до існуючих антивірусних 

препаратів є важливою складовою дозорного епіднагляду за грипом у країні. У 

зв’язку з ймовірністю виникнення та широкого розповсюдження резистентних 

штамів вірусу із високою трансмісивністю, які здатні замістити домінантну на 

сьогодні популяцію чутливих вірусів грипу до інгібіторів нейрамінідази, ВООЗ 

рекомендовано проводити дане тестування. 

Аналіз чутливості до інгібіторів NA українських ізолятів вірусів грипу, 

виділених в Україні у період із вересня 2009 року по червень 2015 року, 

проводили за допомогою генотипового аналізу на присутність заміщень 

нейрамінідази у положеннях, що асоціюють із резистентністю до NAІ [20, 25] та 

функціонального аналізу інгібіції нейрамінідази.  
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Всього за допомогою генотипового аналізу було досліджено 375 

сиквенсів українських ізолятів вірусу грипу, з них 154 послідовності – вірусів 

грипу A (H1N1), 94 послідовності – вірусів грипу А(H3N2), 123 послідовності – 

грипу типу В.  

За досліджуваний період у більшості українських ізолятів вірусів грипу 

А(H3N2) та вірусів грипу типу В не були виявлені мутації (E119I (V/D) , Q136K, 

D151E/ V, I222L, R224K, E276D, R292K, N294S, R371K та E119 А (G,V,A/D), 

R152K, D198Е (N/Y), I222Т (V/I), H274Y, R292K, N294S, R371K, G402S, 

відповідно) з якими асоціюють виникнення резистентності до інгібіторів 

нейрамінідази (оселтамівіру, занамівіру та перамівіру) [20, 25]. Проте у 

епідемічному сезоні 2014-2015рр. серед вірусів грипу типу В генетичної гілки 

Yamagata у вірусу B/Ukraine/6295/2015 було виявлено заміщення D198N, що 

асоціюється із зниженням чутливості до оселтамівіру. Незважаючи на це 

більшість українські ізолятів вірусів грипу А(H3N2) та віруси грипу типу В 

ймовірно є чутливими до вище зазначених препаратів. За даними ВООЗ, за 

досліджуваний період у європейському регіоні у популяції вірусів грипу 

A(H3N2) спостерігався низький рівень резистентності [6, 116-120]. 

При дослідженні українських ізолятів A(H1N1)pdm був виявлений один 

ізолят A/Ukraine/292/2015 сезону 2014-2015 рр., що містив мутацію в гені 

нейрамінідази H275Y, з якою за літературними даними асоціюють зниження 

чутливості до оселтамівіру. Тобто серед секвенованих українських ізолятів у 

епідемічному сезоні 2014-2015 рр. заміщення H275Y спостерігалось у 2,5 % 

українських вірусів A(H1N1)pdm, а за весь досліджуваний період у 0,65% 

вірусів. 

Як відомо, мутація H275Y призводить до високого рівня резистентності 

до оселтамівіру, але не до занамівіру у вірусів A(H1N1)pdm. Заміщення у 275 

положенні гістидину на тирозин в більшості випадків є основною причиною 

резистентності до оселтамівіру [146]. З 2008 року в світі було помічено 
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виникнення резистентних до препарату оселтамівір (Таміфлю) вірусів сезонного 

грипу А(H1N1) із H275Y. Така мутація була помічена і серед українських 

ізолятів сезону 2007-2008 рр. (до 35%). На сьогодні дуже рідко детектуються 

випадки виникнення мутації H275Y серед A(H1N1)pdm, які повністю витіснили 

із популяції сезонні віруси A(H1N1), починаючи із сезону 2008-2009 рр.. Цікаво, 

що у епідемічному сезоні 2011-2012 рр. на чутливість до антивірусних 

препаратів (на наявність мутації H275Y в АК послідовності нейрамінідази) було 

проаналізовано 855 зразків вірусів грипу, виділених у Данії, Німеччині, Італії, 

Нідерландах, Норвегії, Португалії, Румунії, Швеції та Великій Британії. Всі 

досліджувані віруси грипу A(H3N2), A(H1N1)2009 та віруси грипу типу В були 

чутливими до оселтамівіру та занамівіру [119]. Також варто зазначити, що 

система глобального нагляду за грипом виявила частоту появи оселтамівір-

резистентних вірусів у світі близько 1% та 3% у сезоні 2012-2013рр. та 2013-

2014рр., відповідно [6, 116]. Тому особливо важливий моніторинг наявності 

заміщень, пов’язаних із резистентністю, особливо мутації H275Y, серед 

українських ізолятів, що дасть змогу говорити про появу резистентних до 

оселтамівіру українських ізолятів пандемічних вірусів грипу H1N1 чи навпаки 

їх чутливості.  

Оскільки за допомогою генотипового аналізу визначають наявність вже 

відомих мутацій, що асоціюють із зниженням чутливості до інгібіторів 

нейрамінідази, тому (коли можливо) при наявності заміщення перевіряли 

чутливість до препаратів за допомогою функціонального аналізу інгібіції 

нейрамінідази [20, 25]. Всього завдяки співпраці із Всесвітнім центром ВООЗ у 

Лондоні та Центром контролю та профілактики захворювань (CDC, Атланта) 

було досліджено 799 ізолятів вірусів грипу, виділених в Україні у 

досліджуваний період. З них 253 ізоляти – віруси грипу A (H1N1), 301 ізолят – 

віруси грипу А(H3N2), 245 ізолятів – віруси грипу типу В (див. табл.6.1.).  
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Результати генотипового аналізу були підтверджені функціональним 

аналізом інгібіції нейрамінідази за методом MUNANА. Всі ізоляти вірусів грипу 

А(H3N2) та віруси грипу типу В, виділені в Україні за досліджуваний період, 

мали значення ІС50 в межах норми відповідно до інструкції виданої ВООЗ WHO 

Influenza Antiviral Working Group (WHO-AVWG) [147]. У популяції українських 

вірусів грипу A(H1N1)pdm за весь досліджуваний період був виявлений один 

ізолят вірусу грипу A/Ukraine/292/2015 сезону 2014-2015 рр., який був 

резистентним до оселтамівіру та перамівіру, при цьому зберіг чутливість до 

занамівіру та ланінамівіру.  

Отже, за результатами двох аналізів (генотипового та функціонального 

аналізів): у загальній популяції українських вірусів грипу A(H1N1)pdm частка 

резистентних вірусів грипу до інгібіторів нейрамінідази спостерігалась на 

низькому рівні як у останній епідемічний сезон 2014-2015 рр. (2,5% та 1,3% 

вірусів, відповідно), так і за весь досліджуваний період (0,65% та 0,4%, 

відповідно); також у загальній популяції українських вірусів грипу типу В 

генетичної гілки B/Yamagata у епідемічному сезоні 2014-2015 рр. було виявлено 

1,49% та 0,99% вірусів, відповідно, а за весь досліджуваний період - 1,06% та 

0,57% відповідно, резистентних ізолятів до інгібіторів нейрамінідази вірусів 

грипу. Проте 100% досліджених вірусів грипу А(H3N2) та віруси грипу типу В 

генетичної гілки Victoria були чутливими до інгібіторів нейрамінідази.  

Отже, завдяки розвитку біоінформатичних методів з’являються 

можливості для більш комплексного аналізу  генетичних особливостей вірусів 

грипу. А дослідження впливу добору на накопичення змін у генах 

нейрамінідази вірусів грипу та їх закріплення у генофонді популяції сприяє 

створенню бази для встановлення закономірностей еволюції вірусів грипу, 

виявленню взаємозв’язків між позитивно відібраними сайтами та антигенною 

варіабельність вірусу і чутливістю до інгібіторів нейрамінідази.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішена актуальна науково-практична задача —  доведена 

чутливість українських ізолятів вірусів грипу, циркулюючих в епідемічних 

сезонах з 2009 по 2015 роки, до противірусних препаратів - інгібіторів 

нейрамінідази та досліджено вплив добору на формування генетичної 

різноманітності вірусів грипу. Використання молекулярно-генетичних та 

біоінформатичних методів дозволило одержати нову значущу інформацію про 

генетичну мінливість, що спостерігається у вірусів грипу, та визначити їх 

еволюційні зв’язки. Одержані результати представлені в наступних висновках: 

1. Визначено , що українські ізоляти вірусів грипу А та В були генетично 

споріднені до вакцинних штамів відповідно до сезону.  Домінуючий збудник 

епідемії в Україні у період з 2009 по 2012 рік співпадав з таким в країнах 

Європейського регіону, у наступних сезонах відрізнявся. Штамовий склад 

популяції вірусів грипу кожного з представлених сезонів був також різним. 

2. Доведено, що більшість мутацій у вірусних клайдах та субклайдах були 

нейтральними, - кількість синонімічних замін переважала над кількістю 

несинонімічних замін на кожен сайт. Оскільки  загальне  співвідношення dN/dS 

кодонів у гені нейрамінідази становило для вірусів грипу A(H3N2) - 0.205, 

A(H1N1)pdm -  0.261, В/Yamagata - 0.226, В/Victoria - 0.292.  

3. Встановлено, що на процес еволюційних змін (закріплення мутацій) у 

вірусів грипу вплив мають взаємодії і в середині вірусної популяції.  Так, як 

лише окремі кодони, у гені NA виявились під впливом позитивного добору: у 

вірусів грипу A(H3N2) виявлені сайти 93 та 402, у A(H1N1)pdm – 40 сайт, у 

вірусів грипу типу B генетичної гілки Yamagata – кодони 74, 99, 268 та 

генетичної гілки Victoria – сайти 358, 288, 455. Амінокислоти у визначених 

сайтах не належать до активного центру, трансмембранного чи антигенного 
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сайтів. Проте внаслідок дії добору мутації у цих положеннях швидко 

закріпилися у популяції вірусів грипу.  

4. Встановлено, що інгібітори нейрамінідази не є селективним фактором 

добору вірусів грипу в Україні. Оскільки не виявлено вплив добору на сайти, 

асоційовані із резистентністю вірусів грипу до них, що було досліджено вперше 

в Україні. 

5. Доведено, що інгібітори нейрамінідази залишається ефективними 

противірусними препаратами. Внаслідок того, що майже усі ізоляти українських 

вірусів грипу виявилися чутливими до інгібіторів нейрамінідази за результатами 

двох методів - генотипового та функціонального аналізів.  

6. Виявлена необхідність щорічних моніторингових досліджень чутливості 

вірусів грипу до інгібіторів нейрамінідази навіть за відсутності резистентності у 

попередній період. У зв’язку з тим, що у епідемічному сезоні 2014-2015рр. була 

зареєстрована раптова поява двох резистентних ізолятів (штам 

A/Ukraine/292/2015 (H1N1)pdm із мутацією H275Y,  штам B/Ukraine/6295/2015  

генетичної гілки B/Yamagata із мутацією D198N), після 4-х років відсутності 

резистентних ізолятів на території України. 
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