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В І Д  ГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Бабій Світлана Володимирівна на тему

«ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ІЗОЛЯТІВ 
ВІРУСІВ ГРИПУ ТИПУ А ТА В ДО ІНГІБІТОРІВ НЕЙРАМІНІДАЗИ» 

представлену на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за

Дослідження дисертанта присвячені вивченню вірусів грипу, 

циркулюючих в епідемічних сезонах з 2009 по 2015 роки в Україні, впливу 

добору на формування їх різноманітності та моніторингу їх чутливості до 

противірусних препаратів - інгібіторів нейрамінідізи.

Щорічно в різних країнах світу реєструється від 10 до 130 млн випадків 

захворювання на грип та ГРВІ. В Україні на на дані захворювання щорічно 

хворіють близько 11-13 млн чоловік, що складає 95 % усіх зареєстрованих 

випадків інфекційних захворювань. Перше місце в структурі ГРВІ посідає грип 

(35-50 %). Він належить до найбільш масових вірусних інфекцій людини й 

характеризується тенденцією до швидкого епідемічного поширення. Важливим 

елементом сучасних дослідженнь вірусних агентів, що спричинють 

захворювання людини є вивчення молекулярно-біологічних та генетичних 

аспектів його розвитку.

Таким чином, у світлі сказаного, мету і задачі дослідження дисертанта слід 

вважати актуальними як у теоретичному, так і в практичному плані.

Дисертаційна робота виконувалась у межах науково-дослідної роботи 

кафедри вірусології ННЦ «Інститут біології та медицини » 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 011Ш004649); та пов’язана з роботами, виконаними у відділі

спеціальністю 03.00.06 -  вірусологія

Від /  2 0 # Ь .  1
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університет, 
імені Тараса Шевченка
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респіраторних та інших вірусних інфекцій ДУ «Інститут епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. JI.B. Громашевського НАМН України» у рамках 

науково-дослідних робіт «Розробити програму етіологічного прогнозування 

епідемій грипу в Україні» (№ держреєстрації 0114U000383) - 2014 -  2016 pp..

Дисертаційна робота Бабій С.В. побудована за загальноприйнятним 

планом. Вона складається з огляду літератури, розділу про матеріали та методи 

дослідження, чотирьох розділів з результатами власних досліджень, 

узагальнення отриманих результатів, висновків, списку використаної 

літератури, що охоплює 151 джерело та додатків. Дисертаційна робота 

викладена на 146 сторінках комп’ютерного тексту. Фактичний матеріал подано 

у 22 таблиць, 13 рисунків, 4 додатків.

У огляді літератури автором подається загальна характеристика 

структури, репродукції вірусу грипу, особлива увага приділена аналізу 

нейрамінідази та умовам формування її стабільної структури. Представлено 

сучасні уявлення щодо механізмів взаємодії вірусу грипу із інгібіторами 

нейрамінідази та роль типо- і субтипоспецифічних мутацій у гені 

нейрамінідази, що обумовлює появу резистентних до даного класу 

противірусних агентів штамів вірусу грипу. Огляд літератури добре 

проілюстрований.

Наступний розділ присвячено аналізу адаптації вірусів грипу до 

навколишнього середовища, зокрема визначенню впливу добору на 

нуклеотидному (чи амінокислотному) рівні як одного із найбільш вагомих 

аспектів дослідження вірусної еволюції.

Глибоке вивчення автором особливостей організації та функціонування 

геному вірусу, механізмів появи мутацій, та відповідно зміна рівня його 

патогенності дозволило обґрунтовувати доцільність досліджень, висвітлених у 

дисертаційній роботі.

При підготовці огляду літератури дисертант показав змістовні знання та 

вільне володіння сучасною інформацією. Більшість цитованої літератури у
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з

літературному огляді -  це роботи останніх 2-6 років, що в черговий раз 

свідчить про актуальність обраної теми.

У розділі “Матеріали та методи дослідження” наведено повний перелік 

методів та матеріалів, які було використано в роботі з методичними деталями 

та із зазначенням компаній, які випускають реагенги та обладнання.

Особливу увагу слід звернути на підбір методів вивчення об’єктів 

дослідження, а саме молекулярно-біологічні, імунохімічні та біоінформатичні. 

Усі методики викладено детально та повно так, що ними можна користуватись 

у відповідній роботі.

Експериментальний матеріал викладено в чотирьох розділах, кожен з яких 

логічно пов'язаний з наступним.

В першому розділі експериментальної частини автором в 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. Встановлено, що 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.

В другому розділі автор представив результати генетичної 

характеристики українських ізолятів вірусів грипу А та В, виділених у 

епідемічні сезони з 2009 по 2015 рр. На прикладі як ізолятів вірусу грипу, 

виділених в Україні, що було визначено автором, так і в світі, відповідно до 

проаналізованої автором літератури, встановлено, що на процес еволюційних 

змін (закріплення мутацій) у вірусів грипу мають вплив взаємодії в середині 

вірусної популяції.

Світланою Володимирівною проведені дослідження щодо визначення 

спорідненості вірусів грипу до вакцинних та референс-штамів та дослідження 

еволюційної динаміки гену ИА вірусів грипу, включаючи вплив природного 

добору та загальне співвідношення с1М/(і8. Загалом автором за допомогою 

генотипового аналізу було досліджено 375 сиквенси українських ізолятів вірусу 

грипу, з них 142 послідовності -  вірусів грипу А (НШІ)рсІт, 110
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послідовностей -  вірусів грипу A(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 були проведені дослідження 

чутливості вірусів грипу до NAI, що ґрунтуються на функціональному аналізі. 

Позитивним для населення нашої країни є те, що отримані результати щодо 

відсотку резистентних українських ізолятів вірусів грипу до інгібіторів 

нейрамінідази відображають світову тенденцію та свідчать про те, що 

більшість ізолятів пандемічного вірусу грипу є чутливими до інгібіторів 

нейрамінідази.

В розділі узагальнення результатів автор досить широко та з глибоким 

розумінням проблеми, обговорює отримані експериментальні результати, 

порівнюючи їх з літературними даними.

Висновки досить лаконічно і гармонійно окреслюють весь 

експериментальний матеріал, який викладено в дисертації. Вони чітко 

сформульовані, глибоко продумані і в невеликому об’ємі дають повне уявлення 

про роботу, яку здійснив дисертант.

Основні положення дисертації представлені в17 наукових праць, з них 7 

наукових статтях, у тому числі 5 у фахових наукових виданнях. Основні 

положення дисертації доповідались та обговорювались на 10 наукових 

конференціях (5 -  за кордоном). В авторефераті, як і в друкованих роботах, 

віддзеркалено зміст дисертації.

Дисертація прекрасно ілюстрована. Велика кількість таблиць, графіків та 

схем полегшує сприйняття експериментального матеріалу. Окремо хочеться 

відмітити зображення філогенетичного аналізу, виконаного за допомогою 

програм MEGA6 та BEAST.

Представлена робота справляє загальне позитивне враження, але хотілося 

б висловити ряд побажань та зауважень:

- в роботі зустрічаються як стилістичні помилки так і деякі неточності
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- на мою думку слід відходити від детального опису проведення аналізу 

при застосуванні комерційних наборів, досить лише ввести посилання на 

інструкцію до застосування;

Чим Ви можете пояснити відсутність гемаглютинуючої активності 

ізолятів вірусів виділених в Україні, наскільки дана тенденція спостерігається в 

інших країнах?

Ви стверджуєте, що «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)», чи є достатньою така кількість застосованих методів?

Яка на Вашу думку перспектива щодо застосування сучасних 

біоінформатичних методів в вітчизняних лабораторних закладах та чиє 

сформовані відповідні доступні бази даних?

Ви досліджували співвідношення несинонімічних до синонімічних замін у 

амінокислотних послідовностях нейрамінідази вірусів грипу7, виділених в 

Україні та визначили, що амінокислоти у визначених сайтах де відбулись заміни 

не належать до активного центру, трансмембранного чи антигенного сайтів. А 

які гени вірусу грипу піддаються найбільшому впливу мутацій та як результати 

застосованого Вами підходу можуть мати практичну реалізацію?

Однак перераховані зауваження і недоліки не є принциповими відносно 

суті роботи та не зменшують наукової цінності дисертації у цілому.

Дисертаційна робота Бабій С. В. є завершеною працею. Її 

експериментальний матеріал повністю оригінальний, викладений логічно, 

аргументовано обговорений і проаналізований у порівнянні з великою 

кількістю інших експериментальних робіт, які автор наводить в огляді 

літератури. Запропоновані Світланою Володимирівною підходи щодо 

комплексного дослідження генетичних особливостей вірусів грипу за 

допомогою біоінформатичних методів знайшли своє практичне застосування в 

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

світі.
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Зважаючи на все вище викладене, вважаю, що дисертаційна робота Бабій 

Світлани Володимирівни за актуальністю теми, обсягом виконаних 

досліджень, науковою новизною одержаних результатів та їх практичною 

цінністю цілком відповідає вимогам п.п. 11, 12, 13 Постанови Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24.07.2013 року «Про порядок присудження 

наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №656 від 

19.08.215 р. та №1159 від 30.12.2015 р.), що висуваються до кандидатських 

дисертацій, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 -  вірусологія.

кандидат біологічних наук, 

завідуюча відділу репродукції вірусів 

Інституту мікробіології і вірусології 

ім. Д.К. Заболотного НАН України

6

С.Д. Загородня

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет 

імені Тараса Шевченка
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ВІДЗИВ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

На дисертаційну роботу Бабій Світлани Володимирівни «Генетичні основи 

резистентності українських ізолятів вірусів грипу А та В до інгібіторів 

нейрамінідази» подану до спеціалізованої вченої ради Д 26.001.14 на 

здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 

за спеціальністю 03.00.06 -  вірусологія

Актуальність теми дослідження та її зв'язок з науковими 

програмами.

Вірус грипу є одним із провідних збудників респіраторних 

захворювань в світі. Щодо населення України, то за даними на епідсезон 

2015-2016 рр. в Україні було зареєстровано 5,8 млн випадків захворювань на 

грип та ГРВІ, показник захворюваності становив 1294,6 на 100 тис. 

населення. Інгібітори нейрамінідази на сьогодні є єдиними специфічними 

противірусними препаратами для лікування грипу, ефективність яких 

доведено. Сучасні молекулярно-біологічні методи дають можливість вивчити 

генетичні особливості циркулюючих у популяції вірусів грипу, вивчати їх 

еволюційну динаміку, вчасно та адекватно реагувати на появу нових 

збудників та вірусів зі зміненими властивостями, зокрема - із резистентністю 

до противірусних препаратів. Зазначені дані є необхідними для здійснення 

ефективного лікування тяжких форм грипу.

Саме тому тема дисертаційної роботи Бабій Світлани Володимирівни, 

присвячена дослідженню дії добору на формування різноманітності вірусів 

грипу та чутливості до інгібіторів нейрамінідази вірусів грипу, виділених в 

Україні у 2009-2015 роках, є вкрай актуальною з огляду на можливу появу та 

поширення цих резистентних збудників.

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

виконана у межах науково-дослідної роботи кафедри вірусології ННЦ 

«Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за темою «Збереження біорізноманіття та комплексне дослідження

Від ‘76 г 6б  і  2 0 / /р .  І 
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університет 
шені Тараса Ше&ченка
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стратегій адаптації фіто-, зоо- та віробіоти України з використанням 

біоінформаційних технологій» (№ держреєстрації 0111U004649); та 

пов’язана із роботами, виконаними у відділі респіраторних та інших вірусних 

інфекцій ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. 

Громашевського НАМН України» у рамках науково-дослідної роботи 

«Розробити програму етіологічного прогнозування епідемій грипу в Україні» 

(№ держреєстрації 0114U000383) - 2014 -  2016 pp.

Наукова новизна одержаних результатів. Новизна результатів 

виконаного наукового дослідження полягає в тому, що дисертантом вперше в 

Україні досліджено вплив добору на ген нейрамінідази вірусів грипу на 

формування різноманітності вірусів грипу, циркулюючих в Україні в період з 

2009 по 2015 pp. Вперше було виявлено вплив добору на ключові заміщення 

в гені нейрамінідази вірусів грипу людини типу A: A(H1N1), A(H3N2), 

A(HlNl)pdm та типу В генетичних гілок Yamagata і Victoria.

Дисертантом вперше проведено аналіз чутливості українських ізолятів 

вірусів грипу до інгібіторів нейрамінідази за допомогою двох аналізів 

(генотипового та функціонального) протягом шести років. Вперше в Україні 

доведена наявність резистентних штамів до інгібіторів нейрамінідази.

Практичне значення одержаних результатів. Дисертант провела 

комплексні дослідження генетичних особливостей вірусів грипу за 

допомогою біоінформатичних методів, в ході яких було встановлено, що 

інгібітори нейрамінідази не є селективним фактором добору вірусів грипу в 

Україні у зв’язку з відсутністю впливу добору на сайти, асоційовані із 

резистентністю вірусів грипу до них.

Результати досліджень чутливості вірусів грипу до препаратів щороку 

використовувались Національним центром грипу для укладання 

етіологічного прогнозу наступної епідемії та впроваджувались в роботу МОЗ 

та ДСЕС України для прийняття управлінських рішень. Було доведено, що 

переважна більшість досліджених ізолятів вірусів грипу, які циркулюють в 

Україні, є чутливими до інгібіторів нейрамінідази. Проте проведені
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дослідження показали доцільність щорічних моніторингових досліджень 

чутливості ізолятів вірусів грипу до інгібіторів нейрамінідази в Україні.

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків та 

практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації. Автор провела 

багатопланові дослідження із залученням вірусологічного, молекулярно- 

генетичного, філогенетичного, біоінформатичного та статистичного методів 

дослідження, які відповідають означеній темі дисертації. Наведений перелік 

використаних у роботі методів та кількість проведених експериментальних 

досліджень свідчить про розуміння дисертантом важливості поставленої 

мети та глибокий аналіз отриманих даних. Основні положення, 

сформульовані автором, науково обґрунтовані і викладені на підставі огляду 

джерел літератури, даних результатів власних досліджень та їх аналізу. Це 

дало можливість автору зробити обґрунтовані висновки та рекомендації для 

подальшого та постійного моніторингу чутливості вірусів грипу до 

інгібіторів нейрамінідази в межах країни.

Особистий внесок здобувана. Дисертаційна робота Бабій Світлани 

Володимирівни є самостійною роботою автора, яка виконана в обсягах і 

напрямах, відповідно до вимог ДАК України. Ідея роботи, мета і завдання 

досліджень сформульовано автором особисто. Опрацювання літературних 

джерел, інформаційний пошук, розробка схеми експерименту та її реалізація, 

отримання експериментальних даних, їх узагальнення та інтерпретація 

здійснена автором особисто під керівництвом д. б. н., проф. В.П. Поліщук та 

д.мед.н. А.П. Міроненко.

Лабораторні дослідження первинних зразків методом real-time RT-PCR, 

виділення вірусів грипу на культурі клітин MDCK та MDCK-SIAT, 

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 

НАМИ України» разом з науковими співробітниками відділу.
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Філогенетичний аналіз та аналіз впливу добору вірусів грипу A(H3N2), 

A(HlNlpdm)09, B/Yamagata, B/Victoria, виділених в Україні з 2009 по 2015 

роки проведений автором особисто на кафедрі вірусології ННЦ «Інститут 

біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Автором особисто сформульовані висновки.

Повнота викладення та апробація основних наукових положень, 

висновків та практичних рекомендацій дисертаційної роботи. У наукових 

публікаціях повністю викладені матеріали дисертації Бабій Світлани 

Володимирівни.

За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових праць, з них 7 

наукових статей, у тому числі 5 у фахових наукових виданнях України. У 

тому числі 1 стаття у журналі, що включений до міжнародних науково 

метричних баз: Index Copernicus, Google Scholar та 12 тез наукових 

конференцій, з яких 5 -  за кордоном. Матеріали роботи в достатній мірі 

відображені в публікаціях автора, оприлюднені та обговорені на 

всеукраїнських та міжнародних конференціях. За змістом і формою 

матеріали, викладені в публікаціях, відповідають дисертаційному рукопису.

Відповідність дисертації профілю спеціалізованої вченої ради. 

Дисертація за актуальністю обраної теми, змістом та обсягом матеріалу, 

науковою новизною, практичним значенням відповідає профілю 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.14. Ідентичність змісту автореферату і 

основних положень дисертаційної роботи. Автореферат оформлений згідно 

з вимогами МОН України, за змістом ідентичний дисертаційній роботі щодо 

висвітлення основних її частин.

Структура та зміст дисертації. Дисертаційна робота побудована за 

класичним принципом і складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів 

та методів дослідження, 3 розділи власних досліджень та їх обговорення, 

узагальнення отриманих результатів, висновків. Текст роботи викладений на 

146 сторінках, ілюстрований 13 рисунками та 22 таблицями та 4 додатками; 

автор посилається на 151 літературне джерело.
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Огляд літератури складається з 3-х розділів, в яких детально 

розглядаються основні молекулярно-біологічні характеристики вірусів грипу, 

наводяться дані щодо характеристики нейрамінідази вірусів грипу та 

інгібіторів нейрамінідази, висвітлюється питання адаптації вірусів грипу до 

умов навколишнього середовища. При підготовці огляду літератури 

дисертант показав глибокі знання та вільне володіння сучасною 

інформацією. Більшість цитованої літератури у літературному огляді -  це 

роботи останніх 3-5 років, що в черговий раз свідчить про актуальність 

обраної теми.

У розділі “Матеріали та методи дослідження” наведено повний 

перелік методів та матеріалів, які було використано в роботі, з методичними 

деталями та із зазначенням компаній, які випускають реагенти та 

обладнання.

У роботі використані як класичні вірусологічні методи (виділення 

вірусів грипу, постановка реакції гальмування гемаглютинації, робота з 

клітинними лініями), так і сучасні молекулярно-біологічні методи (виділення 

РНК, проведення ПЛР, аналіз інгібіції нейрамінідази методом MUNANA, 

секвенування) і методи комп'ютерного аналізу (множинне вирівнювання 

послідовностей, філогенетичний аналіз, визначення впливу добору методами 

SLAC, FEL, IFEL, MEME та FUBAR, комп'ютерне моделювання). Усі 

методики викладено детально та повністю так, що ними можна 

користуватись у відповідній роботі.

У 5-му розділі здобувач подала дані щодо проведеної ідентифікації та 

визначення антигенної характеристики вірусів грипу, які циркулювали в 

Україні з 2009 по 2015 роки.

У 6-му розділі дисертантом було досліджено еволюційну динаміку 

ізолятів вірусів грипу типів А та В, виділених в Україні за аналогічний період 

часу.

За результатами філогенетичного аналізу генів нейрамінідази вірусів 

грипу A(H3N2), A(HlNl)pdm та вірусів грипу типу В (генетичних гілок
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Yamagata і Victoria) було виявлено генетичну подібність 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 досить низькому рівні, що ймовірно пов’язане із високою подібністю 

досліджуваних ізолятів (98,3-99%) та великою вибіркою.

На філогенетичному дереві виділені в Україні ізоляти вірусів грипу 

розмістилися у кластерах, характерних для ізолятів з інших країн 

Європейського регіону. При цьому в них було виявлено унікальні мутації.

За результатами досліджень впливу добору дисертантом було 

встановлено, шо 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.

В 7-му розділі наводяться результати аналізу чутливості ізолятів 

вірусів грипу, виділених з 2009 по 2015 роки в Україні, до інгібіторів NA. Так 

віруси грипу, виділені 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 MUNANA.

За результатами досліджень двома методами було визначено, що майже 

всі досліджені ізоляти вірусів грипу шести епідемічних сезонів 2009-2015 pp. 

були чутливими до інгібіторів нейрамінідази (оселтамівіру, занамівіру та 

перамівіру). Однак, у епідемічному сезоні 2014-2015рр. було виявлено два 

ізоляти із стійкістю до інгібіторів нейрамінідази: ізолят B/Ukraine/6295/2015 

генетичної гілки Yamagata із мутацією D198N та пандемічний ізолят 

A/Ukraine/292/2015 із мутацією H275Y.
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Ці дослідження підтверджують необхідність постійного моніторингу за 

чутливістю вірусів грипу до інгібіторів нейрамінідази, що є на сьогодні 

найдієвішими противірусними специфічними препаратами для лікування 

тяжких та ускладнених форм грипу.

Нові дані, отримані в ході виконання роботи, є важливими у 

фундаментальному аспекті і, водночас, мають значну практичну цінність 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 вірусної 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.

Висновки окреслюють весь експериментальний матеріал, який 

викладено в дисертації, і надають повне уявлення про роботу, яку здійснив 

дисертант.

Недоліки дисертаційної роботи щодо змісту та оформлення. Суттєвих 

зауважень до дисертаційної роботи не маю. Серед несуттєвих недоліків і 

дискусійних питань, перш за все, привертає увагу наявні у роботі незначні 

стилістичні і друкарські помилки. У деяких розділах роботи автором 

наведено таблиці та рисунки з позначеннями англійською мовою без надання 

перекладу чи відповідних роз’яснень. У розділі «Матеріали та методи» 

бажано зазначати усі назви комерційних наборів та країну-виробника.

Однак, перераховані зауваження і недоліки не є принциповими відносно 

суті роботи та не зменшують наукової цінності дисертації у цілому.

Питання.

1. Які перспективи впровадження біоінформатичних методів, якими ви 

користувалися для визначення впливу добору в роботу практичної 

лабораторії?

2. З якою метою визначення впливу добору було проведено декількома 

методами, а не одним?
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3. Чому, на Вашу думку, саме на останньому році досліджень з’явились 

резистентні ізоляти вірусів грипу в Україні?

Наведені питання не знижують наукової цінності і позитивної оцінки 

роботи.

Дисертаційна робота Бабій Світлани Володимирівни на тему: 

«Генетичні основи резистентності українських ізолятів вірусів грипу А та В 

до інгібіторів нейрамінідази», подана на здобуття наукового ступеня 

кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 - «вірусологія» є 

завершеною науково дослідною роботою, згідно мети та завдань, в якій 

проведено аналіз чутливості до інгібіторів нейрамінідази ізолятів вірусів 

грипу, виділених під час шести епідемічних сезонів двома методами, що 

свідчить про необхідність проведення щорічного моніторингу чутливості 

вірусів грипу до противірусних препаратів в Україні.

Зважаючи на вище викладене, вважаю, що дисертаційна робота Бабій 

С.В. «Генетичні основи резистентності українських ізолятів вірусів грипу А 

та В до інгібіторів нейрамінідази» за своєю актуальністю, методичним і 

науковим рівнем, новизною і практичним значенням цілком відповідає 

вимогам пп. 11, 12, 13 Постанови Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.13 року «Про порядок присудження наукових ступенів» (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р. та № 1159 від 

30.12.15 p.), що пред’являються до кандидатських дисертацій, а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.06 - «вірусологія».

ВИСНОВОК

вірусологи та мікологи 
ДУ «Інститут урології Ш  
доктор біологічних наук,

Завідувач лабораторії мікробіології,

Відділ діловодства та архіву 
#ївського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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