
В ІД Г У К

на дисертаційну роботу Бояльської Оксани Гсннадіївни 
“Епідеміологічний профіль ГРІ та молекулярно-біологічна характеристика 

вірусі в грипу під час епідемій в Житомирській області”, .
представленої на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук 

за спеціальністю 03.00.06 -  вірусологія

Актуальність теми та її зв'язок з науковими програмами, планами, 

темами. Медико-соціальне значення гострих респіраторних вірусних 

інфекцій (ГРВІ) визначається високим епідемічним потенціалом більшості 

нозологічних форм, що призводить до виникнення переважно гострих форм 

захворювань з розвитком епідемій чи гіандемій.

Поліетіологічна група збудників вірусних дихальних інфекцій 

представлена параміксо-, ортоміксо-, пікорна-, рино-, парво-, метапневмо-, 

адено-, корона-, ханта-, аренавірусами.

При ГРВЇ спостерігається масовість ураження населення; значна частка 

тяжких клінічних форм, а також ускладнення І летальність внаслідок цих 

захворювань. Так, при сезонному грипі летальність сягає менше ніж 0,01 %, 

переважно хворіють діти, особи старшої вікової групи становлять до 15 %, 

але помирають переважно літні люди (70-95 %) із хронічними хворобами 

серцево-судинної системи і дихальної системи. Окрім того, епідемічні 

ускладнення при грипі маніфестують епідеміями, що виникають кожні 2-3 

роки, а також гіандеміями -  10-50 років.

Економічні збитки від поширення збудників ГРВІ обумовлені втратами 

на проведення лікувально-діагностичних заходів, недовиробленим 

національним продуктом унаслідок ураження працездатного населення, 

великими видатками на організацію епідеміологічного нагляду, проведення 

профілактичних і протиепідемічних заходів.

В Україні ГРВІ, в тому числі й грип, є серйозною мсдико-соціальпок) 

проблемою. Так, за даними ДУ «Український Центр грипу та гострих 

респіраторних інфекцій» МОЗ України протягом останнього епідемічного

І Київського національного університету 
» імені Тараса Шевченка ‘

ВХІД. Мз
від ’X I /  с ^ ~ гт~ш/>4

Відділ діловодства та аохіву
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сезону 2015-2016 років у державі зареєстровано понад 4 млн хворих на грип 

та ГРВІ, що на 46,1 % вище показників попереднього аналогічного періоду. 

Серед вірусологічно підтверджених етіологічних агентів, які зумовили 

летальні випадки, у 80,9 % домінував вірус грипу типу А(H1N1)pdm09.

Основним елементом в організації та запровадженні епідеміологічного 

нагляду при дихальних інфекціях є забезпечення лабораторної верифікації 

циркулюючих патогенних агентів, що спричиняють різнопланові епідемічні 

ускладнення. Постійний моніторинг циркулюючих штамів вірусів грипу є 

ключовим елементом в організації епідеміологічного нагляду за грипом, що 

дозволяє прогнозувати тенденцій і особливостей захворюваності населення 

на цю актуальну інфекцію, розробляти адекватні профілактичні заходи.

Вкрай важливо мати повну інформацію про регіональні особливості 

проявів епідемічного процесу, у тому числі спектр актуальних для 

епідемічних сезонів штамів вірусів, що уражають населення. Тому тема 

дисертаційної роботи Бояльської Оксани Г еннадіївни, присвячена вивченню 

проблеми епідеміологічних і вірусологічних аспектів сезонних захворювань 

на ГРВІ та грип у Житомирській області, є вкрай актуальною.

Дисертаційна робота виконувалася в межах технічного завдання 

держбюджетної теми № 11БФ 036-02 «Збереження біорізноманіття та 

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

з використанням біоінформаційних технологій» кафедри вірусології ННЦ 

«Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (№ ДР 011Ш004649). Частина наукових досліджень виконана у 

відділі респіраторних та інших вірусних інфекцій ДУ «Інститут епідеміології 

та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України»: шифр 

133, «Розробити програму етіологічного прогнозування епідемій грипу в 

Україні» 2014-2016 рр. виконання (№ ДР 0114Ш00383); шифр 122, 

«Філогенетичний аналіз вірусів грипу та напрямок їх еволюції», з терміном 

виконання 2011-2013 рр. (№ ДР 011Ш002013).

Наукова новизна основних положень, висновків, практичних

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


рекомендацій, сформульованих у дисертації. Вперше досліджено динаміку 

розвитку епідемічного процесу при грипі на території Житомирської області 

за період з 1999 до 2015 рр., що дозволило визначити його тенденції. При 

цьому дисертантом уперше охарактеризовано у розрізі епідемічних сезонів 

домінуючі штами вірусів грипу і здійснено поглиблене вивчення 

молекулярно-генетичних властивостей ізолятів вірусів грипу в ПЛР у 

реальному часі з подальшим проведенням їх філогенетичного аналізу.

Виявлено особливість етіологічної структури популяцій вірусів грипу в 

Житомирській області протягом 2009-2015 рр., яка відрізняється від України 

та інших країн Європи та світу.

Дисертантом вперше проведено на теренах Житомирської області 

вивчення етіологічної структури інших вірусів, що спричиняють у людей 

ГРВІ: респіраторно-синцитіального вірусу, метапневмовірусу, вірусів

парагрипу 1, 2, 3 та 4 типів, коронавірусів видів ОС43, Е229, МЬ63, НКиї; 

риновірусів, аденовірусів груп В, С й Е, бокавірусу.

Практичне значення отриманих результатів. Дисертант провела 

багатопланові дослідження, що дозволило отримати важливі для практичної 

охорони здоров’я дані для планування і проведення комплексу заходів щодо 

захисту населення області від ураження збудниками ГРВІ.

Визначені закономірності щодо сезонних відмінностей в етіологічній 

структурі ГРВІ, спектру актуальних для Житомирської області вірусних 

агентів є визначальними у оптимізації підходів щодо раціональних схем 

лікування хворих на ГРВІ.

Ідентифікація й аналіз регіональні особливості циркулюючих штамів 

вірусів грипу у різні епідемічні сезони дозволяє визначити оптимальні 

підходи для закладів охорони здоров’я щодо проведення профілактичних 

заходів, у тому числі з використання специфічної імунопрофілактики.

Вивчення генетичних змін вірусів грипу вкрай важливе, бо є 

обєктивним критерієм їх мінливості та вчасного адекватного реагування 

медичної служби на появу нових збудників зі зміненими властивостями.
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Отримані дані вірусологічного моніторингу вірусів грипу було 

використано як компонент загальнодержавного спостереження за грипом і 

внесені у дві системи нагляду за грипом: Європейську систему TESSY (Flu 

News Europe) та всесвітню мережу ВООЗ -  FluNet, що значно розширило 

інформації щодо епідемічної ситуації в нашій країні.

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків та 

практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації. Автор провела 

багатопланові дослідження з використанням адекватних до означеної мети 

методів дослідження: комплексного епідеміологічного; вірусологічного,

серологічного, молекулярно-генетичного і статистичного.

Достатня в ретроспективі глибина часового періоду, за який 

проаналізовано захворюваність на грип та інші ГРВІ серед населення 

Житомирської області, є підставою стверджувати про обґрунтованість та 

достовірність положень і висновків щодо динаміки й тенденцій епідемічного 

процесу дихальної групи інфекцій зазначеної етіології.

Значні обсяги вірусологічних і молекулярно-генетичних досліджень 

зразків клінічного матеріалу у сезони епідемічного ризику забезпечили 

отримання достовірних даних щодо етіологічної структури циркулюючих 

штамів вірусів грипу в різні епідемічні сезони, а також дозволили визначити 

специфічні генетичні характеристики епідемічно значимих штамів. Це дало 

можливість автору зробити обґрунтовані висновки і сформулювати важливі 

практичні рекомендації щодо подальшого вірусологічного моніторингу. 

Використання статистичних методів забезпечило якість аналітичного етапу 

досліджень при опрацюванні отриманих результатів.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана Оксаною 

Геннадіївною самостійною в обсягах і напрямках, як передбачено вимогами 

ВАКу. Дисертант провела літературний пошук і аналіз першоджерел 

вітчизняних і зарубіжних авторів. Автор безпосередньо здійснила етапи 

планування, проведення експерименту, узагальнення та інтерпретації даних
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під керівництвом академіка НААН, д. біол. н., проф. А.Л. Бойка; д. біол. н., 

проф. І.Г. Будзанівської; д. мед. н. А.П. Міроненко.

Заступник начальника Головного управління Держсанепідслужби 

України у Житомирській області Киричук І. М. сприяв дисертантці у 

вивченні особливостей епідеміологічного процесу грипу в Житомирській 

області за період 1999-2015 рр.

Автор самостійно провела лабораторну діагностику грипу та інших 

ГРВІ методом ПЛР у реальному часі у вірусологічній лабораторії ДУ 

«Житомирський ОЛЦ ДСЕС України», а в ДУ «Інститут епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України» -  

культуральні дослідження з виділення вірусів грипу, ідентифікацію штамів; 

на кафедрі вірусології ННЦ «Інститут біології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка -  філогенетичний аналіз вірусів грипу, 

що циркулювали в Житомирській області у 2009-2015 рр.

Автором особисто сформульовані висновки і практичні рекомендації.

Повнота викладення та апробації основних наукових положень, 

висновків та практичних рекомендацій дисертаційної роботи.

Результати дисертації опубліковано 6 наукових праць у фахових 

наукових виданнях (з них 1 у виданні, що входить до міжнародної бази даних 

Scopus) та 5 тез наукових конференцій (3 -  міжнародні). Матеріли роботи 

доповідалися на засіданнях кафедри вірусології ННЦ «Інститут біології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; на 

міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях. Матеріали, 

викладені в публікаціях, за змістом і за формою відповідають 

дисертаційному рукопису.

Відповідність дисертації профілю спеціалізованої вченої ради.

Дисертація за актуальністю обраної теми, змістом та обсягом матеріалу, 

науковою новизною, практичним значенням цілком відповідає профілю 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.14.
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Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації.

Автореферат оформлений згідно з вимогами ДАК України, за змістом 

ідентичний дисертації щодо висвітлення основних її частин.

Структура та зміст дисертації. Структура дисертаційної роботи 

відповідає вимогам до кандидатських дисертацій і включає наступні блоки: 

вступ, огляд літератури, матеріали і методи досліджень, 3 розділів власних 

досліджень, висновки з розділів, загальні висновки та список використаних 

джерел числом 165 найменувань. Робота викладена на 145 сторінках 

комп’ютерного тексту, містить 6 таблиці та 28 рисунків.

В огляді літератури висвітлені проблеми гострих респіраторних 

інфекцій вірусної етіології на сучасному рівні з детальним оглядом основних 

етіологічних агентів, які спричиняють захворювання у людей. Автор 

наголошує на актуальності проблеми ГРВІ, висвітлює вплив багатьох 

модифікуючих чинників епідемічного процесу, у тому числі глобалізації, що 

пришвидшує міжконтинентальне поширення актуальних для людей вірусів з 

міграційними потоками людей поміж державами, а також внутрішніми 

міграційними процесами.

Аналізу причин і проявів ускладнень епідемічної ситуації, обумовлених 

вірусами грипу, присвячена значна частина літературного огляду. Автор 

детально проаналізувала досліджені пандемій грипу, висвітлила різні, не раз 

протилежні, тлумачення фактів і результатів, акцентуючи увагу на 

особливостях штамів грипу, які спричиняли відомі попередні пандемії.

Адекватно до сучасного рівня знань висвітлено організацію геному 

вірусу грипу, реплікативний цикл віруса, його білковий і антигенний склад, 

механізми еволюції вірусу. Детально Оксана Геннадіївна зробила огляд 

методів лабораторної діагностики грипу з акцентом на сучасних у різних 

форматах молекулярно-генетичних методах та філогенетичному аналізі.

У розділі 2 представлені матеріали та методи дослідження. Автором 

надана обґрунтована інформація щодо місця, обсягів, тривалості досліджень. 

Детально описано метод ПЛР у реальному часі з зазначенням використаних
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реагентів для виявлення вірусів грипу А і В за допомогою панелі праймерів 

та зондів (Biosearch) та інших збудників ГРВІ за допомогою набору «ОРВИ- 

скрин» (Амплісенс, Росія). На нашу думку, опис самих методів є дуже 

детальним, а перелік обладнання і матеріалів було би доцільно суттєво 

скоротити, як і не мало сенсу переписування інструкцій щодо постановки 

ПЛР у реальному часі.

Автор детально описала вірусологічний метод (виділення штамів на 

культурі клітин МОСК / МЛОК-БІАТ, типування ізолятів в РГГА), а також 

встановлення філогенетичної спорідненості вірусів грипу і використаних 

статистичних методів.

У розділі 3 представлено інформацію про проведені дослідження 

проявів епідемічного процесу грипу в Житомирській області у 1999-2015 

роках. Дисертант оцінила динаміку захворюваності на грип у Житомирській 

області, виявила тенденцію до зниження інтенсивності епідемічного процесу. 

На думку автора, це швидше є проявом впливу негативних соціально- 

економічних чинників, а ніж істино відповідає рівням захворюваності 

населення.

Не можемо погодитися із твердженням Бояльської О.Г., що лише для 

грипу є властивою чітка сезонність (стор. 68), як і твердження автора щодо 

причин формування захворюваності на грип та інші ГРІ у 2010 і 2011 роках 

(стор. 71).

Територіальний розподіл захворюваності на грип у розрізі районів 

Житомирської області автор проаналізувала із врахуванням впливу 

міграційних процесів, але їх вплив не може розглядатися як доведеним, 

оскільки не проведено розрахунки абсолютного і додаткового ризиків, а 

також атрибутивної фракції. Як позивне, варто зазначити, що автор 

врахувала наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які 

ймовірно і є основним негативним чинником, що зумовив найвищі показники 

захворюваності в районах із високим радіаційним фоном (Народицький, 

Овруцький).
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Доцільним на нашу думку було би перенесення у розділ «Обговорення 

результатів» і спроб автора дискутувати з приводу причин сезонності при 

грипі (стор. 70), проявів епідпроцесу (стор. 75-76).

Вкрай важливі дані було отримані дисертантом при моніторингу 

вірусів грипу та інших збудників ГРВІ, що викладено у розділі 4. Оксана 

Геннадіївна виконала великий обсяг досліджень носоглоткових змивів, 

мазків із зіва, носа, носоглотки від хворих із тяжким перебігом ГРВІ та 

секційного матеріалу від померлих осіб, відібраних у різні епідемічні сезони.

У епідемічний сезон 2009-2010 років методом ПЛР у режимі реального 

часу 19,07 % обстежених зразків були позитивними. Було виявлено вірус 

грипу А(Н1Ш)рбш, а також нетиповані штами вірусу грипу А.

За результатами досліджень в епідемічний сезон 2010-2011 років було 

встановлено, що циркулювали віруси грипу А(Н1Ш)рбш і В (29,41 % 

позитивних). В обох сезонах серед хворих на грип переважали дорослі 

працездатного віку, а вже у наступному сезоні відбувся зсув у молодші вікові 

групи (діти 0-4 років -  24 %). В епідемічний сезон 2011-2012 років 

позитивними виявилися 34,7 % обстеженого матеріалу (А нетипований, 

А(Н3№)).

В наступний епідемічний сезон 2012-2013 рр. знову домінував 

А(Н1Ш)рбш (25 %) з ураженням усіх вікових груп; у 2013-2014 рр. -  знову у 

26,8 % виявлено А(Н3К2).

Найбільше розмаїття типів вірусів грипу виявлено у епідемічному 

сезоні 2014-2015 років: (А нетипований, А(Н1Ш)рбш, А(Н3К2)) та В, - 

позитивними були 24,2 % обстежених проб, з ураженням переважно 

дорослого населення.

Автор показала, що щороку домінуючий збудник грипу в Україні 

збігався з таким у країнах Європи, що нею було оцінено, як доказ занесення 

епідемічних штамів в Україну. Дисертант підтвердила циркуляцію в 

Житомирській області в окремих епідемічних сезонах лише вірусів грипу В, 

грипу А(Н1Ш)рбш (2012-2013 рр.), вірусу грипу А(Н3К2) (2013-2014 рр.),
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які були ендемічними для території області.

Серед інших актуальних збудників ГРВІ автор підтвердила у різні 

епідемічні сезони циркуляцію аденовірусів груп В, С й Е, коронавірусів видів 

ОС43, Е229, МЬ63, НКШ; метапневмовірусу, риновірусів. Слід зазначити, що 

мали місце як моно-, так і мікст-інфікування. Значна частка негативних 

клінічних проб (64 %), на думку автора, свідчить про необхідність 

розширення спектру досліджуваних збудників та використання якісних тест

систем.

Особливо вагомим є розділ 5, де автор виклала результати 

філогенетичного аналізу ізолятів вірусів грипу, що дозволило 

охарактеризувати генетичну й антигенну структуру циркулюючих у 2009

2015 роках в Житомирській області вірусів грипу і визначити їх особливості.

Усі досліджувані ізоляти в амінокислотних послідовностях 

гемаглютиніну набули заміщення Р83Б, І321У, крім вакцинного штаму 

А/Са1ії:Ьтіа/07/2009, а також Б203Т -  крім Л/Бауегп/69/2009,

А/Еп§1апб/195/2009, А/Аиск1апб/3/2009.

Усі досліджувані ізоляти в амінокислотних послідовностях 

нейрамінідази селектували заміщення N2480, крім вакцинного штаму 

А/Са1ії:Ьтіа/07/2009 і референс-штамів А/Бауегп/69/2009,

А/Еп§1апб/195/2009, А/Аиск1апб/3/2009. Важливим було те, що автору 

вдалося виявити відмінності, що не збігалися з даними багатьох інших 

дослідників.

Оксана Геннадіївна встановила, що всі досліджувані житомирські 

ізоляти грипу А за послідовностями НА та NA належали до генетичного 

кладу А/Са1ії:отіа/07/2009рбт. Проте штами чотирьох епідемічних сезонів у 

процесі еволюції увійшли до різних субгруп даного кладу:

- ізоляти епідемічного сезону 2009-2010 рр. увійшли до першої генетичної 

субгрупи;

- штами епідемічного сезону 2010-2011 рр. увійшли до шостої та сьомої 

генетичної субгрупи;
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- ізоляти епідемічного сезону 2012-2013 рр. увійшли до генетичних 

підгруп А та С шостої субгрупи;

- штами епідемічного сезону 2014-2015 рр. увійшли до генетичної 

підгрупи В шостої субгрупи.

Аналіз послідовностей генів НА і КЛ житомирських ізолятів грипу А у 

різні епідемічні сезони дозволив автору виявити розмаїті мутації у різні 

епідемічні сезони, що пояснює відмінності та особливості клінічної 

маніфестації грипу у хворих, ймовірні шляхи поширення і занесення 

збудників з інших держав.

На підставі проведених досліджень, автор зробила припущення про 

низьку ймовірність появи нових варіантів вірусів грипу А, відмінних від 

вакцинних штамів, адже мутації в генах поверхневих антигенів НА і КЛ були 

на низькому рівні.

Оксана Геннадіївна провела порівняльний філогенетичний аналіз 

ізолятів вірусів грипу В, які циркулювали у Житомирській області у 2009

2015 роках. Вперше було встановлено, що віруси грипу В, які виявлялися 

лише у двох сезонах, належали до різних генетичних гілок. Ймовірно з цим і 

пов’язані були більш тяжкі форми захворювань у 2014-2015 роках, ніж 

зазвичай.

В узагальненні дисертантка співставила отримані результати власних 

досліджень із даними вітчизняних і зарубіжних авторів, провела паралелі 

результатів ізоляції штамів у Житомирській області та в Україні, а також 

інших державах. Автор визначила особливості циркулюючих штамів вірусів 

грипу та інших збудників ГРВІ та охарактеризувала розвитку епідемічного 

процесу у розрізі епідемічних сезонів у Житомирській області, Україні та 

світі.

Зауваження до роботи. Слід зазначити, що є ряд зауважень щодо 

дисертаційної роботи.

1. На нашу думку, у назві роботи доцільнішим було би використати 

«Етіологічний спектр», а не «Епідеміологічний профіль», адже
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автор, як вірусолог і біолог, досліджувала штамове розмаїття 

збудників грипу та інших ГРВІ.

2. Більш доцільним було би використати єдине скорочення 

дослідженої групи гострих респіраторних вірусних інфекцій -  ГРВІ, 

а не ГРІ чи ГРЗ.

3. Дисертація має несуттєві окремі стилістичні чи орфографічні 

помилки.

4. При оформлені графічних представлень матеріалів у вигляді 

графіків і діаграм більш доцільним було би застосування штрихових 

позначок замість кольорів, оскільки при чорно-білому друці їх в 

дисертації в окремих випадках складно відрізнити фрагменти.

5. Занадто деталізовано опис стандартних методик, обладнання і 

приладів у розділі «Матеріали і методи».

Питання: У порядку дискусії у мене є деякі запитання, на які б 

хотілося почути відповідь автора, а саме:

1. Чи впроваджені результати Ваших досліджень? Якщо так, то коли і де 

були впроваджені ці матеріали?

2. Ви приймали участь у виконанні науково-дослідних робіт. У чому 

полягала безпосередня була Ваша участь у кожній із НДР і який 

фрагмент Ви там виконували?

3. За Вашими даними, у епідемічний сезон 2015-2016 років у 

Житомирській області циркулювали всі три штами вірусів грипу, на 

відміну від попередніх сезонів. Чому, на Вашу думку, мала місце ко- 

циркуляція штамів вірусів грипу? Як це може вплинути на наступний 

епідемічний сезон?

Наведені запитання не знижують наукової цінності і позитивної 

оцінки дисертаційної роботи, а також теоретичного та практичного її 

значення для охорони здоров’я.
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висновок

Дисертаційна робота Бояльської Оксани Геннадіївни на тему: 

«Епідеміологічний профіль ГРІ та молекулярно-біологічна характеристика 

вірусів грипу під час епідемій в Житомирській області», подана на здобуття 

наукового ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 

вірусологія, є завершеною науково-дослідною роботою, що забезпечила 

вивчення проблеми епідеміологічних і вірусологічних аспектів сезонних 

захворювань на ГРВІ та грип у Житомирській області, що мас як теоретичне, 

так і практичне значення.

За актуальністю та своєю новизною дисертація відповідає вимогам 

МОН України, сформульованим у п. 12 "Положення про порядок 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника” і «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, 

затвердженого Постановою КМУ від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами 

внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 656 від 

19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 р.), а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеню кандидата біологічних наук за фахом 03.00.06 - 

вірусологія.

Завідувач кафедри епідеміології 
Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького, 
доктор медичних наук, професор І.О. Випогра;

Пі дпис д. мед. Н., проф. Н.О. Виноград засвідчую.

О.Б. Надрага
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ВІДЗИВ о ф іц ій н о г о  о п о н е н т а

на дисертаційну роботу Бояльської Оксани Геннадіївни

"Епідеміологічний профіль ГРІ та молекулярно-біологічна характеристика
«

вірусів грипу під час епідемій в Житомирській області", подану до захисту на 

здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю

03.00.06 -  вірусологія

На сьогодні відомо більше 200 вірусів, здатних викликати ураження 

респіраторного тракту, однак у даний час в людській популяції циркулюють 

два підтипи вірусу грипу А (НШ1 і НЗИ2) та дві генетичні гілки грипу В 

(Ямагата і Вікторія), які щорічно спричиняють до 3 до 5 млн. випадків тяжких 

форм хвороби у світі і до 500 тис. смертей. Найбільшу небезпеку для людей 

становлять щорічні епідемії та періодичні (через 11-40 років) пандемії, що 

викликаються вірусом грипу А. Найтяжча в історії людства пандемія 1918— 

1919 рр. («Іспанський грип») забрала близько 50 мільйонів людей, значною 

кількістю осіб молодого віку.

Оскільки для розроблення ефективних засобів профілактики та терапії 

небезпечних респіраторних інфекцій вирішальне значення має швидка і 

безпомилкова діагностика їх збудників (перш за все вірусів грипу), у світі 

створені міжнародні і регіональні центри та програми санітарно- 

епідеміологічного нагляду за грипом, ідентифікації вірусів і вивчення їх 

властивостей. В Україні такі дослідження проводяться у Львівській, 

Запорізькій та Київській області. Зважаючи на це, дисертаційна робота 

О.Г. Бояльської, присвячена довгостроковому (17-річному) моніторингу 

вірусних хвороб серед різних груп населення Житомирської області та 

дкференційній діагностиці їх збудників вірусологічними та молекулярно- 

генетичними методами вбачається актуальною.

Мета, задачі, об’єкт і предмет досліджень відповідають темі дисертації, 

двом темам (011413000383, 011113002013) науково-дослідної роботи відділу

респіраторних та інших вірусних інфекцій ДУ «Інститут епідеміології та
в х ід , № 3 3  7  А і /  і, 1 

ВІД 2  , 20-/£.
Відділ діловодства та архіву 

• Київського національного університету 
{ імені. Тараса Іікваенка.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


2

інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМИ України», 

держбюджетній темі (0111U004649) кафедри вірусології ННЦ «Інститут 

біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також логічно випливають з огляду літератури, в якому аналізуються 

структурно-функціональні властивості респіраторних вірусів з акцентацією 

основної уваги на будові, реплікації, еволюції, циркуляції, епідеміологічної 

ролі та лабораторній діагностиці вірусів грипу.

Робота виконана на високому методичному рівні з залученням 

адекватних вірусологічних, епідеміологічних, фізико-хімічних, молекулярно- 

біологічних та інших методів дослідження, зокрема, таких як виявлення, 

культивування, накопичення та виділення вірусу і вірусних РНК; зворотньо- 

транскрипційна полімеразна ланцюгова реакція в реальному часі; пошук і 

відбір подібних нуклеотидних послідовностей вірусів грипу в генетичних 

банках даних за програмою BLAST та їх вирівнювання за програмою ClustalW, 

а також побудова філогенетичних дерев та оцінка достовірності їх топології 

методом бутстреп-аналізу за програмою MEGA 6.0 . Для оцінки значущості 

вибіркових показників і вірогідності отриманих результатів використані 

традиційні статистичні методи та прикладний програмний пакет Microsoft 

Excel 2010.

Наукові положення і висновки, сформульовані в дисертаційній роботі, 

базуються на власному експериментальному матеріалі, вбачаються 

переконливо обґрунтованими і достовірними. їх достовірність забезпечується, 

перш за все, глибоким аналізом сучасного стану досліджень структурно- 

функціональної організації та епідеміології вірусів грипу, що забезпечило 

вибір актуальних задач дисертаційної роботи та адекватних і доступних 

методів їх вирішення.

Достовірність отриманих результатів забезпечується також достатньою 

кількістю експериментального інфекційного матеріалу (проб носоглоткових 

змивів і мазків, зрізів легень померлих пацієнтів тощо), статистичним аналізом 

отриманих даних, наявністю високо інформативного і переконливого
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з
ілюстративного матеріалу та проведенням наукових досліджень у 

співробітництві з провідними фахівцями вірусологічних та санітарно- 

епідеміологічних установ таких як відділ респіраторних та інших вірусних 

інфекцій ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 

ім. Л. В. Громашевського НАМИ України», кафедра вірусології ННЦ «Інститут 

біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України, 

Головне управління Держсанепідслужби України в Житомирській області та 

лабораторії двох Світових центрів грипу в Лондоні та Атланті.

Привертає увагу широке залучення джерел літератури до аналізу 

експериментальних даних, а також висловлювання і обґрунтування численних 

власних інтерпретацій отриманих результатів, зокрема, ролі транспортних 

шляхів, близькості кордонів, скупченості населення, промислового 

навантаження, аварії на Чорнобільскій АЕС та антитерористичної операції як 

чинників особливостей циркуляції, мінливості та патогенності вірусів грипу в 

конкретних регіонах України і вікових групах людей.

Наукова новизна і практичне значення проведених досліджень, 

сформульовані у вступній частині дисертації, повною мірою відповідають 

значущості отриманих результатів для науки й практики. Найважливішим 

результатом дисертаційної роботи, на мою думку, є комплексний аналіз 

грипозних інфекцій в Житомирській області протягом 2009-20 І 5 рр. шляхом 

порівняння епідеміологічного профілю ГРІ, етіологічної структури популяцій 

та нуклеотидних замін і амінокислотних заміщень у нуклеотидних та 

амінокислотних сиквенсах генів гемаглютиніну і нейрамірідази. Порівняння 

результатів вірусологічних, епідеміологічних та молекулярно-генетичних 

досліджень показало наявність як високої збіжності отриманих даних з 

літературними так і суттєвих відмінностей між ними. Найбільш збіжними 

виявились дані щодо чіткої сезонності та циклічності захворювань, циркуляції 

останнім часом двох підтипів вірусу грипу A (H1N1 і H3N2) та двох 

генетичних гілок грипу В, наявність однакових заміщень амінокислот у білках
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НА та ИА різних штамів та ізолятів вірусів, виділених у різних країнах. 

Найбільш незбіжними з літературними виявились сумарні річні показники 

захворювань в Житомирській області, її районах і в Україні в цілому. Аналіз 

цих даних показав, що причиною суперечливості є дуже різні методи 

підрахунку захворювань: від візуальної оцінки симптомів до виявлення та 

ідентифікації вірусу сучасними високо чутливими методами.

Застосування сучасної тест-система «ОРВИ скрин» для виявлення 

респіраторно-синцитіального вірусу, метапневмовірусу, бокавірусу, вірусів 

парагрипу, корона-, рино- та аденовірусів також дало результати суттєво 

відмінні від опублікованих світовими центрами епіднагляду за грипом. На 

відміну від досить частого виявлення деяких з 9-ти наведених респіраторних 

вірусів у різних країнах, у більшості зразків (64%) опротестованих 

дисертанткою не виявлено ні цих вірусів, ні вірусів грипу, що може бути 

наслідком некваліфікованого відбору, транспортування чи зберігання зразків 

інфекційного матеріалу.

На основі аналізу отриманих результатів зроблені висновки про не 

відповідність дійсного рівня захворюваності на грип в Україні офіційній 

реєстрації, про необхідність узгодження вітчизняного епіднагляду за грипом з 

світовими і загальноєвропейськими стандартами та про важливість навчання 

персоналу для співробітництва з міжнародними центрами і лабораторіями з 

метою отримання і накопичення достовірної інформації про поточний перебіг 

грипу і властивості його збудників. Використання такої інформації є надійною 

основою розроблення ефективних (специфічних) засобів боротьби з грипом.

Важливі результати дисертаційної роботи: ідентифіковані домінантні 

штами вірусу та мутантні варіанти гемаглютиніну і нейрамінідази можуть бути 

використані для приготування специфічних протигрипозних вакцин та відбору 

антивірусних препаратів, здатних блокувати зв’язування поверхневих 

антигенів з клітинними рецепторами.

Зміст дисертації О. Г. Бояльської відповідає спеціальності 03.00.06 -  

вірусологія, за яким вона подана до захисту. Дисертаційна робота викладена на
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145 сторінках машинопису і містить традиційні розділи: Вступ, Огляд 

літератури (9 підрозділів), Матеріали та методи дослідження, Результати 

досліджень (3 розділи), Узагальнення, Висновки та Список літератури 

використаних джерел (165 найменувань). Ілюстративний матеріал складають 

28 рисунків та 6 таблиць.

Дисертація оформлена відповідно вимогам до кандидатських дисертацій. 

Матеріал викладений чітко, ясно і послідовно, текст ретельно відредагований. 

Список цитованої літератури повністю відповідає вершині бюрократичної 

творчості чиновників колишнього ВАКу, успадкованої і підтриманої нинішнім 

ДАКом та МОНом -  писати прізвище першого автора статті перед ії назвою, а 

потім прізвища всіх авторів після назви. Така на перший погляд безглузда 

«реформа» (навіщо це робити, якщо і так видно, що прізвище саме першого 

автора і є першим у списку?) має наступні несподівані наслідки:

1) Піднімає рівень наших дисертацій вище світового за списком 

літератури через відсутність аналогів, або чогось подібного.

2) Базується' на дуже простому, але найбільш раціональному способі 

вибору першого автора з нескінченної множини можливих: за кількістю 

публікацій, роком народження, національністю, віком, зростом, вагою... тощо. 

Очевидно, що названі способи, по-перше, потребують значних зусиль -  

навчитись безпомилково рахувати авторів, якщо їх більше одного, або пошуку 

в Інтернеті потрібних'даних (рік народження, національність, вік тощо). По- 

друге, ці способи не забезпечують однозначного вибору - однаковими за 

національністю, віком, вагою... можуть бути відразу кілька авторів, а для 

статей одного автора неможливий вибір за порядковими номерами більше 

першого.

3) Виховує бездумних і безсловесних виконавців безглуздих указівок 

зверху і відсіває за кордон свідомих молодих людей з високою людською 

гідністю.

4) Переконливо демонструє всьому світу, що вчені України, і перш за все 

керівники освіти і науки зовсім не розуміють суттєвої різниці між сучасним
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комп‘ютером і звичайною друкарською машинкою, а також між звичайним 

текстом і списком літератури, який є специфічним об‘єктом текстових 

процесорів і має фіксовані конкретні поля, призначені не для довільних 

перестановок, а для автоматизації процесів продукування, зберігання, пошуку, 

використання та науковометричних оцінок наукових публікацій.

5) Вимога безглуздої роботи і вже багаторічне її виконання показує 

беззаперечну згоду українських вчених (від аспіранта до академіка) ставати і 

бути посміховиськом, зокрема - намагатися підвищити якість (індекси 

цитування) наукових публікацій шляхом видалення всіх співавторів з 

авторського поля, саме того поля, за яким обчислюються індекси цитування в 

світових науковометричних базах даних.

Суттєвих зауважень до дисертаційної роботи не маю. Серед несуттєвих 

недоліків і дискусійних питань можна назвати такі:

- дисертантка наполегливо підкреслює положення про заносний характер 

епідемій грипу в Україні: "Можливо, вірус грипу був завезений з-за кордону" 

стор. 75, "вірус грипу потрапляє з території інших районів області, областей та 

країн" (стор. 77), "Аналізуючи послідовності генів НА житомирських ізолятів, 

можна зробити висновок, що штами заносились на територію Житомирської 

області, з-за кордону" (стор. 98). Припущення про занесення вірусів 

ґрунтується на популярній гіпотезі про виникнення епідемічних штамів на 

азійському континенті через високу скупченість населення та розміщення під 

одним дахом приміщень для людей і тварин, а також узгоджується з даними 

про більш раннє (на кілька тижнів) виявлення нових штамів вірусу за 

кордоном, ніж в Україні. Це обґрунтування легко спростовується тим, що як на 

азійському континенті, так і в багатьох зарубіжних країнах інших регіонів є 

першокласні лабораторії, в яких занесені з України нові штами будуть виявлені 

і всебічно вивчені набагато раніше, ніж в Україні. Отже, на сучасному рівні 

даних філогенетичного аналізу популяцій вірусів грипу на нашій планеті дуже 

зарано говорити про шляхи і способи занесення вірусних штамів;
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- підписи до всіх рисунків філогенетичних дерев невдалі: на них 

представлено не філогенетичний аналіз, а його результати (філогенетичні 

дерева, філограми). Частина з цих рисунків містить також іншу помилку у 

підписах -  нуклеотиди є мономерами генів, а не білків НА чи NA .

- наведений в огляді літератури механізм синтезу білків вірусу грипу А 

FBI-N40 і РА-Х не, зовсім відповідає дійсності: рибосомальне сканування 

мРНК забезпечує знаходження, а. не генерування нової відкритої рамки 

зчитування.

До недоліків оформлення роботи відносяться також поодинокі помилки, 

русизми чи некоректні вирази такі як "Розмір геному сягає 10,0-14,6 нз 

(нуклеотидних залишків)", "Найбільш відомою програмою для множинного 

вирівнювання послідовностей є Clustal, іцо; являє собою результати в форматі 

FASTA", "збірка віріонів", "не дивлячись на".

За матеріалами дисертації опубліковано 6 статей у вітчизняних фахових 

наукових виданнях та 5 тез доповідей наукових конференцій.

Автореферат дисертації-відповідає її змісту. .

В цілому, дисертаційна робота О. Г, Еояльської є завершеною науковою 

працею, в якій отримані нові . науково обґрунтовані експериментальні 

результати, що в сукупності започатковують в Україні вивчення властивостей 

вірусів грипу з використанням сучасних- вірусологічних, епідеміологічних та 

молекулярно-генетичних методів з метою надійного прогнозування, лікування 

та запобігання захворювань на грип. . - : . - • • - ' -
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За актуальністю теми; ступенем обґрунтованості наукових положень і 

висновків; достовірністю і новизною наукових результатів та повнотою 

викладу матеріалів у наукових працях дисертаційна робота "Епідеміологічний 

профіль ГРІ та молекулярно-біологічна характеристика вірусів грипу під час 

епідемій в Житомирській області” відповідає вимогам "Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника", затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 07 

березня 2007 р. № 423, а її авторка Бояльська Оксана Геннадіївна заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 

03.00.06 -  вірусологія.

Провідний науковий співробітник 

Інституту мікробіології і вірусології 

ім. Д. К. Заболотного НАН України 

доктор біологічних наук І.С.Щербатенко

ВХІД. ,ч»
Від

_ Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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