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ВІДГУК

на дисертаційну роботу Радченко Лариси Василівни «Антигенна та 
генетична характеристика вірусів грипу людей в Україні у 2012-2015 роках», 
представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за

Актуальність теми дослідження та її зв'язок з науковими 

програмами. Епідеміологічна ситуація з грипу особливо загострилася в 

останні роки, коли виникнення реасортантів між вірусами грипу людей, 

птахів та свиней призвело до появи нового пандемічного варіанта вірусу 

грипу -  А(НШ1рбш)09. В останню пандемію 2009 року перехворіло 16,9% 

населення України, а смертельні випадки склали 0,02%, що змінило уявлення 

в країні щодо безпеки захворювання на грип. Стрімке поширення 

пандемічного вірусу ще раз довело, що передбачити місце і час появи нового 

вірусного агента поки не можливо, в той же час швидке виявлення і 

встановлення антигенної формули збудника і його реасортантної природи 

дозволяє в найкоротші терміни створити вакцинні штами і отримати 

моновалентні пандемічні вакцини для імунізації населення.

Аналіз антигенної мінливості збудника є найважливішим завданням, 

тому що саме він дозволяє відстежувати антигенний дрейф вірусів і вчасно 

вносити зміни до складу грипозних вакцин. Крім антигенних властивостей не 

менш важливим є аналіз генетичної мінливості збудника, з тим, щоб 

визначити, які варіанти найбільш успішно поширюються світом та яких 

властивостей набуває вірус внаслідок набутих мутацій. Інтенсивне вивчення 

молекулярної еволюції вірусів грипу надає важливу інформацію щодо 

сезонного генезису та поширення їх серед людей.

В усьому світі проводяться систематичні спостереження за змінами в 

геномі вірусу, пов’язані з резистентністю до противірусних препаратів. 

Виняткової актуальності набуває проведення ефективного епідеміологічного 

нагляду за грипозною інфекцією з особливою увагою до систематичного 

моніторингу епідемічних штамів, що і розробці
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і Відділ діловодства та архіву 
, київського національного університету 

імені Тараса, Щ щ енка _ ^  ^

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

ефективних методів лікування захворювань, викликаних як відомими, так і 

новими штамами вірусу грипу.

Саме тому тема дисертаційної роботи Радченко Лариси Василівни 

присвячена визначенню антигенної та генетичної характеристик вірусів 

грипу людей, які циркулювали в Україні у 2012-2015 роках, є вкрай 

актуальною з огляду щодо можливої вірулентності та трансмісивності цих 

збудників.

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

Дисертаційна робота виконувалась у межах науково-дослідної роботи, 

виконаної у відділі респіраторних та інших вірусних інфекцій ДУ «Інститут 

епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМИ 

України» у рамках науково-дослідних робіт «Філогенетичний аналіз вірусів 

грипу та напрямок їх еволюції» (№ держреєстрації: 011Ш002013) -  2011- 

2013 роки та «Розробити програму етіологічного прогнозування епідемій 

грипу в Україні» (№ держреєстрації: 011412000383) -  2014-2016 роки.

Наукова новизна одержаних результатів.

Новизна результатів наукового дослідження полягає в тому, що 

дисертантом вперше в Україні на основі побудови унікальних 

філогенетичних дерев з використанням методу об’єднання найближчих 

сусідів (N1) встановлена генетична подібність досліджуваних ізолятів 2012- 

2015 років до вірусів грипу, виділених в інших країнах в цей час та до 

вакцинних штамів.

Дисертантом вперше проведено антигенний аналіз актуальних вірусів 

грипу людей, що циркулювали в країні у 2012-2015 роках, та визначено їх 

подібність до референс- та вакцинних штамів.

Вперше на основі аналізу амінокислотних послідовностей генів НА і ИА 

вірусів грипу 2012-2015 років, виявлені унікальні амінокислотні заміщення, 

притаманні лише вірусам грипу, що циркулювали в Україні та виявлені 

мутації, які відрізняли ці вірусі від таких, що циркулювали в світі.
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Вперше в Україні проведений посезонний порівняльний аналіз 

амінокислотних заміщень вірусів грипу людей типу A: A(H3N2),

A(HlNl)pdm09 та типу В генетичної гілки — B/Yamagata, що циркулювали в 

Україні та в інших країнах в цей період, і це дозволило виявити різноманіття 

циркулюючих збудників грипу, які належали до різних генетичних кластерів 

протягом періоду спостереження.

Практичне значення одержаних результатів. Дисертант провела 

багатопланові дослідження, що дозволило отримати важливі результати, які 

впроваджено у роботу Національного Центру грипу в Україні, що є 

важливою складовою ланкою нагляду за грипом у світі щороку. 

Філогенетичний аналіз був застосований для вдосконалення дослідження 

генетичної мінливості збудників грипу в країні, що допомогло проводити 

етіологічне прогнозування епідемій грипу в країні, а саме -  появу нових 

епідемічних штамів та визначення домінуючого збудника кожної епідемії на 

рівні штаму та генетичної групи.

Результати роботи щороку використовувались Національним центром 

грипу для укладання етіологічного прогнозу наступної епідемії та 

впроваджувались в роботу МОЗ та ДСЕС України для прийняття рішень.

За даними результатами виконаної роботи підготовлено до друку один 

інформаційний лист для медичних працівників та населення.

Рекомендовано для впровадження у практику ізоляція вірусів грипу на 

культурі клітин MDCK-SIAT замість MDCK, як більш чутлива модель, а 

також для запобігання виникнення великої кількості синонімічних мутацій в 

вірусах при культивуванні. Направлення українських штамів вірусів грипу до 

світових центрів грипу (CDC, Атланта, США та Лондон, Великобританія) з 

наступним їх детальним вивченням і порівнянням зі штамами з інших країн, 

дало змогу враховувати одержану інформацію при відборі штамів вірусу 

грипу для формування рекомендацій щодо складу вакцин до наступного

епідемічного сезону.
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Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків та 

практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації. Автор провела 

багатопланові дослідження з залученням вірусологічного, молекулярно- 

генетичного, філогенетичного, серологічного 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 вірусологічного моніторингу за вірусами грипу в 

межах країни.

Особистий внесок здобувана. Дисертаційна робота Радченко Лариси 

Василівни 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. 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.

Філогенетичний та антигенний аналіз вірусів грипу A(H3N2), 

A(HlNlpdm)09, B/Yamagata, виділених в Україні з 2012 по 2015 роки 

проведений автором особисто у відділі респіраторних та інших вірусних 

інфекцій ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.
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Громашевського НАМИ України». Автором особисто сформульовані 

висновки і практичні рекомендації.

Повнота викладення та апробація основних наукових положень, 

висновків та практичних рекомендацій дисертаційної роботи. У наукових 

публікаціях повністю викладені матеріали дисертації Радченко Лариси 

Василівни. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 20 наукових 

праць, з них 11 наукових статей у фахових наукових виданнях України. У 

тому числі 4 статті у журналах, що включені до міжнародних науково 

метричних баз: In d e x  C opern icus, Scopus, Р инц . 2 - у  закордонному виданні 

та 9 тез наукових конференцій, 4 з яких -  за кордоном. Матеріали роботи в 

достатній мірі відображені в публікаціях автора, оприлюднені та обговорені 

на науково-практичних конференціях ДУ «ІЕІХ ім. Л.В. Громашевського 

НАМИ України», 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 ДАК 

України, за змістом ідентичний дисертаційній роботі щодо висвітлення 

основних її частин.

Структура та зміст дисертації. Дисертаційна робота побудована за 

класичним принципом і складається із вступу, огляду літератури, матеріалів 

та методів дослідження, 4 розділи власних досліджень та їх обговорення, 

узагальнення отриманих результатів, висновків. Текст роботи викладений на 

162 сторінках, ілюстрований ЗО рисунками та 20 таблицями; автор 

посилається на 153 літературних джерела.
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Огляд літератури складається з двох розділів, в яких детально 

розглядаються основні молекулярно-біологічні характеристики вірусів грипу 

в різних країнах світу. Подана характеристика вірусів грипу, структура 

віріону та особливості репродукції вірусу в організмі хазяїна. Багато уваги 

приділено характеристиці внутрішніх та поверхневих антигенів вірусу грипу, 

філогенетичній організації субтипів як гемаглютиніну так і нейрамінідази. 

Значна частина літературного огляду присвячена механізму антигенної 

мінливості: антигенному дрейфу та антигенному шифту. Висвітлено на 

сучасному рівні дослідження мутацій в генах вірусів грипу, що призводить 

до зміни антигенних властивостей вірусів та їх вплив на інфекційний процес. 

Автор детально проаналізувала походження геномних сегментів вірусів 

пандемічного грипу, що спричинив пандемію 2009-2010 років і широко 

розповсюдився в світі. Ним виявився потрійний рекомбінант вірусів грипу 

людей, свиней і птахів.

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, реакція гальмування гемаглютинації, робота з клітинними 

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

постановка ПЛР, сиквенування) і методи комп'ютерного аналізу (множинне 

вирівнювання послідовностей, філогенетичний аналіз, комп'ютерне 

моделювання).

У 4-му розділі здобувач подала дані щодо проведеної ідентифікації та 

антигенну характеристику вірусів грипу, що циркулювали в Україні з 2012 по 

2015 роки. Протягом трьох епідемічних сезонів на культурах клітин MDCK 

та MDCK-SIAT було виділено 671 польових ізолятів вірусів грипу. 

Типування та субтипування циркулюючих ізолятів проводили методом real

time RT-PCR. Антигенну характеристику досліджували з використанням
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реакції гальмування гемаглютинації (РГГА) зі спектром штамоспецифічних 

сироваток до актуальних референс-штамів.

Дисертантом було встановлено, що впродовж досліджуваних сезонів 

спостерігалась постійна зміна збудників, що відігравали домінуючу роль у 

епідпроцесі та відсоткове співвідношення вірусів грипу.

Протягом епідемічних сезонів грипу 2012-2015 років зареєстрована 

одночасна циркуляція генетичних варіантів трьох збудників грипу -  

А(НШ1)рбт09, А(НЗХ2) та В генетичної гілки В/Уагт^аіа у різному 

відсотковому співвідношенні. Так, вірус грипу А(НШ1)рбт09 відігравав 

ключову роль в епідемічному процесі 2012-2013 років, де його відсоткова 

частка становила (45,6±3,3)%. А в сезоні 2013-2014 років його частка була 

найменшою -  (4,2±1,5)%, в той час як вірус грипу А(НЗХ2) переважав та 

становив (73,3±3,4)%. Віруси грипу В переважали у 2014-2015 роках, їх 

відсоткова частка становила (64,2±2,9)%. Тоді як у сезоні 2012-2013 років -  

(28,6±2,9)% та протягом сезону 2013-2014 років їх роль була найменшою -  

(7,7±2,0)%.

У 5-му розділі дисертантом було проведено філогенетичний аналіз 

вірусів грипу типу А людини, що циркулювали в Україні з 2012 по 2015 

роки. Генетичний аналіз проводили за генами, що кодують поверхневі 

антигени: гемаглютинін (НА) та нейрамінідазу (1ЧА) кожного з субтипів 

вірусів грипу А: А(Н31ЧІ2) та А(НШ1)рбт09.

Було встановлено, що сезонні віруси грипу А(НШ1) в Україні після 2008 

року не виділялися. Філогенетичне порівняння циркулюючих в Україні у 

2012-2015 роках вірусів грипу А(НШ1)рбш09 засвідчило їх несуттєві зміни 

за цей період, в той час як у популяції вірусів грипу А(НЗМ2) було 

встановлено значні дрейфові зміни.

В 6-му розділі наводяться результати філогенетичного аналізу вірусів 

грипу типу В, виділених в Україні протягом 2012-2015 рр.

З кінця XX століття у світі циркулює дві генетичні гілки вірусів грипу 

типу В: В/Уісїогіа/2/87 та В/Уап^аїа/16/8 8. На території України циркуляція
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вірусів генетичної лінії В/Уісїогіа, починаючи з сезону 2012-2013 років не 

спостерігалася. Циркулювали лише віруси лінії В/Уаїт^аїа.

Автором було встановлено, що віруси грипу типу В виділялися в усіх 

трьох досліджуваних епідемічних сезонах з 2012 по 2015 роки. Віруси грипу 

типу В генетичної гілки В/Уата§а1а кожного року змінювались, що 

дозволило віднести їх до різних референс-штамів. В 2012-2013 роках 

спостерігалась їх найбільша антигенна спорідненість до штаму

ВЛУізсошіп/ОШОІО, в 2013-2014 роках -  до В/Маззас1шзе11з/02/2012, а в 

сезоні 2014-2015 років -  до В/Р1іике1/3073/2013, що свідчить про постійну 

зміну їх антигенних властивостей.

Особливо вагомим є 7-ий розділ, де Лариса Василівна надала 

результати порівняльного аналізу мутацій в генах НА та ИА вірусів грипу в 

сезонах 2012-2015 років. Така порівняльна характеристика мутацій вірусів 

грипу в Україні проводилася вперше.

Кожного сезону як результат секвенування генів гемаглютиніну і 

нейрамінідази, спостерігали виникнення великої кількості унікальних 

амінокислотних замін, які не впливали на антигенну чи на інші 

функціональні ділянки. Частина цих мутацій виникала, зокрема, як наслідок 

культивування на культурі клітин, а багато з них так і залишаються не 

розшифрованими.

У результаті дослідження мутацій, які зумовлюють виникнення стійкості 

до противірусних препаратів, таких як озельтамівір, лише у одного 

українського ізоляту 2015 року виділення було виявлено специфічну мутацію 

у 275 положення гену нейрамінідази, що зумовлювала резистентність до 

озельтамівіру.

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

фундаментальному аспекті і, водночас, мають значну практичну цінність для 

етіологічного прогнозування епідемій грипу в країні, оцінки доцільності 

застосування противірусних хіміопрепаратів у лікуванні грипу та для 

епідеміологічного моніторингу цієї інфекції в Україні.
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Зауваження до роботи.

1. У роботі наявні незначні стилістичні і друкарські помилки.

2. До переліку умовних скорочень автором не внесені наступні 

абревіатури: РГА (стор. 38), ГО (стор.40), що ускладнює роботу з текстом.

3. У розділі «Матеріали та методи», окрім назви комерційних наборів, які 

використовувалися в роботі, бажано зазначати країну-виробника.

4. Джерела наукової літератури, які аналізує дисертант в розділах «Огляд 

літератури» та «Узагальнення» після 2010 року, становлять до 35% від 

загальної кількості.

Однак перераховані зауваження і недоліки не є принциповими відносно 

суті роботи та не зменшують наукової цінності дисертації у цілому.

Питання.

1. Чи завжди результати типування та субтипування вірусів грипу, 

отримані з використанням РГГА, збігалися з результатами 

досліджень, проведених методом сиквенування? Якщо ні, то в чому 

саме були розбіжності і про що вони можуть свідчити?

2. Одна з виявлених амінокислотних замін була пов’язана зі стійкістю 

вірусу грипу до озельтамівіру. Яке значення мали інші виявлені 

мутації: вони були лише індикаторами еволюційної мінливості 

вірусу чи призводили, наприклад, до зниження чутливості 

серологічних методів, використаних у роботі?

3. Чи відповідали віруси, виділені в різних епідемічних сезонах, 

штамовому складу грипозної вакцини, рекомендованому ВООЗ на 

відповідні періоди?

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Радченко Лариси Василівни на тему: «Антигенна 

та генетична характеристика вірусів грипу людей в Україні у 2012-2015 

роках», подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за
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спеціальністю 03.00.06 -  «вірусологія» є завершеною науково дослідною 

роботою, в якій проведено генетичний аналіз ізолятів вірусів грипу, 

виділених під час трьох епідемічних сезонів, встановлено їх типову та 

субтипову приналежність, що дозволить проводити сучасне етіологічне 

прогнозування епідемій грипу в Україні.

Зважаючи на все вище викладене, вважаю, що дисертаційна робота 

Радченко Л.В. «Антигенна та генетична характеристика вірусів грипу людей 

в Україні у 2012-2015 роках» 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 р.), що 

висуваються до кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 

03.00.06 -  «вірусологія».

Завідувач лабораторії мікробіології 
та проблем антиінфекційного імунітету 
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології 
НАМИ України», 
доктор біологічних наук, 
старший науковий співробітник

Державна установа 
"Інститут гематологіїта трансфузіології 

Національної академії медичних наук України 
м.Киїе

Підпис $ 10 - « іГ у
Засвідчую: Вчений се]

Р-

А.П. Рибальська

І.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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ВІДЗИВ ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

на дисертаційну роботу Радченко Лариси Василівни

"Антигенна та генетична характеристика вірусів грипу людей в Україні 

у 2012-2015 роках", подану до захисту на здобуття наукового ступеню 

кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 -  вірусологія

Актуальність теми дослідження та її зв'язок з науковими 

програмами. Високий рівень генетичної мінливості та значна швидкість 

еволюції вірусів грипу в поєднанні з активізацією міграційних потоків 

населення різних країн світу створюють передумови для виникнення і 

поширення епідемій грипу, які забирають життя сотень тисяч людей та 

приносять вражаючі економічні збитки. Накопичений світовий досвід 

протидії епідеміям та пандеміям грипу, показав, що для розробки і 

проведення високоефективних протиепідемічних заходів необхідним є 

створення системи епідемічного нагляду за грипом, одним з важливих 

напрямків якого має бути моніторинг за еволюцією та циркуляцією вірусів 

грипу. Для такого нагляду мають використовуватися методи швидкої точної 

індикації та ідентифікації циркулюючих штамів вірусів, з метою визначення 

їх патогенності, вірулентності та чутливості до протигрипозних лікарських 

засобів. Сучасні молекулярно-біологічні методи дають можливість вивчити 

зміни генетичної структури циркулюючих популяцій вірусів грипу, вивчати 

їх еволюційні зв’язки, вчасно та адекватно реагувати на появу нових 

збудників та вірусів зі зміненими властивостями, проводити етіологічне 

прогнозування епідемій. Зазначені дані є необхідними для формування 

штамового складу протигрипозних вакцин, які на сьогоднішній день є 

найбільш ефективним засобом профілактики грипу.

У світі створені програми дозорного нагляду за грипом, а також 

міжнародні та регіональні центри, складовою ланкою яких є Український 

Національний Центр грипу з пунктами в Києві, Одесі, Дніпропетровську та

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

іменіЛшшШедчеда
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Хмельницькому. Зважаючи на те, що до основних задач нагляду за грипом 

відноситься моніторинг за циркулюючими вірусами грипу, дисертаційна 

робота Радченко Лариси Василівни , присвячена аналізу мінливості вірусів 

грипу людей в Україні за антигенними та молекулярно-генетичними 

властивостями в трьох епідемічних сезонах 2012-2015 років - вбачається 

надзвичайно актуальною.

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

дисертації, двом темам науково-дослідної роботи відділу респіраторних та 

інших вірусних інфекцій ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 

ім. Л.В.Громашевського НАМИ України": "Філогенетичний аналіз вірусів 

грипу та напрямок їх еволюції" (2011-2013 рр., № держреєстрації 

011Ш002013), та "Розробити програму етіологічного прогнозування епідемій 

грипу в Україні" (2014-2016 рр., № держреєстрації 0114Ш00383), а також 

логічно випливають з огляду літератури, в якому аналізуються структурно- 

функціональні властивості респіраторних вірусів з акцентацією основної 

уваги на будові, реплікації, еволюції, циркуляції, епідеміологічній ролі та 

лабораторній діагностиці вірусів грипу.

Доцільність вибору вірусу грипу типу А за основний об’єкт досліджень 

узгоджується з його особливостями у порівнянні з типами В та С: більшою 

кількістю серотипів і штамів, ширшим колом хазяїв (люди, птахи, свині, коні, 

тюлені, норки, верблюди), а також більшою мінливістю за рахунок обміну 

геномних сегментів різних підтипів, в результаті чого можуть виникати 

кардинально нові віруси, здатні спричиняти пандемії.

Наукова новизна, теоретичне та практичне значення отриманих 

результатів. 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 аналіз динаміки 

генетичної мінливості популяцій вірусів грипу в Україні, проведений шляхом
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порівняння нуклеотидних та амінокислотних послідовностей численних 

штамів, виділених протягом трьох останніх епідемічних сезонів. В процесі 

аналізу виявлено заміщення амінокислот у амінокислотних сиквенсах генів 

гемаглютиніну і нейрамінідази, що детермінують практично важливі 

властивості вірусу: тяжкість перебігу хвороби, резистентність до

антивірусних препаратів, антигенні властивості, стабільність, аглютинування 

еритроцитів, динаміку мінливості, набуттям чи втрата потенційних сайтів 

глікозилювання гемаглютиніну чи нейрамінідази тощо.

Дисертанткою вперше проведено антигенний аналіз актуальних вірусів 

грипу людей, що циркулювали в країні у 2012-2015 роках, та визначено їх 

подібність до референс- та вакцинних штамів. Вивчення антигенних 

властивостей вірусів грипу залишається надзвичайно важливим для 

встановлення ефективності рекомендованих вакцин та подальшого відбору 

вакцинних штамів.

Проведені дослідження чітко показують відсутність певної однозначної 

залежності між генетичною спорідненістю ізолятів конкретного вірусу, які 

циркулюють на територіях різних континентів чи регіонів, і факторами 

довкілля на цих територіях такими як кліматичні умови, густота населення, 

види та породи домашніх тварин і птахів тощо. Отже, на сучасному етапі 

досліджень властивостей вірусів грипу дуже важливим завданням є 

накопичення даних про спорідненість штамів різних типів вірусу у різних 

регіонах планети. Порівняльний аналіз цих даних і способів їх отримання є 

надійною основою як для вдосконалення методів вірусологічних досліджень, 

так і підвищення ефективності практичного застосування їх результатів.

Отримані результати мають важливе практичне значення для 

прогнозування появи епідемічних штамів грипу, відбору кандидатів у 

вакцинні штами наступного епідемічного сезону, відбору антивірусних 

препаратів, здатних блокувати зв’язування поверхневих антигенів з
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клітинними рецепторами, розроблення чутливих діагностичних систем та 

контролю якості роботи вірусологічних лабораторій.

За даними результатами виконаної роботи підготовлено до друку один 

інформаційний лист для медичних працівників та населення.

Результати роботи були впроваджені у педагогічний процес на кафедрі 

вірусології НМАПО ім. П.Л.Шупика.

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків та 

практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові 

положення і висновки, сформульовані в дисертаційній роботі, базуються на 

власному експериментальному матеріалі, вбачаються переконливо 

обґрунтованими і достовірними. їх достовірність гарантується, перш за все, 

глибоким аналізом дисертанткою 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 матеріалу (виділено 671 

польових ізолятів вірусів грипу на культурах клітин MDCK та MDCK-SIAT; 

ідентифіковано 463 віруси на рівні типу або підтипу методом real-time RT- 

PCR, а також 162 віруси -  на рівні штаму методом РГГА; проведено 

генетичний аналіз 49 сиквенованих нуклеотидних послідовностей генів 

гемаглютиніну або нейрамінідази та побудовано 18 філогенетичних дерев);

-  статистичним аналізом отриманих даних;

-  наявністю високо інформативного і переконливого ілюстративного 

матеріалу;

-  проведенням наукових досліджень у співробітництві з відділом 

респіраторних та інших вірусних інфекцій ДУ "Інститут епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМИ України", з 

Національним Центром грипу в Києві та світовими центрами в Лондоні та
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Атланті, а також з лікувально-профілактичних закладами України (10 

стаціонарів та 8 поліклінік).

Особистий внесок здобувана. Дисертаційна робота Радченко Лариси 

Василівни є самостійною роботою авторки, яка виконана в обсягах і 

напрямах, передбачених вимогам ДАК України.

Привертає увагу широке залучення джерел літератури до аналізу 

експериментальних даних, а також порівняння перебігу грипу в трьох 

досліджених епідемічних сезонах в Україні і в світі. Отримання 

експериментальних даних, їх узагальнення та інтерпретація здійснена 

авторкою особисто під керівництвом 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.

Філогенетичний та антигенний аналіз вірусів грипу A(H3N2), 

A(HlNlpdm)09, B/Yamagata, виділених в Україні з 2012 по 2015 роки 

проведений авторкою особисто у відділі респіраторних та інших вірусних 

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

Громашевського НАМИ України». Авторкою особисто сформульовані 

виснозки і практичні рекомендації.

Повнота викладення та апробація основних наукових положень, 

висновків та практичних рекомендацій дисертаційної роботи. Основні 

теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи опубліковані в 20 

наукових працях. З них 11 наукових статей у фахових наукових виданнях, 

що входять до переліку, затвердженого ДАК України; (4 мають індекс 

цитування -  Scopus, Index Copernicus, РИНЦ); 2 - у  закордонному виданні. 

Матеріали дисертації представлені як на всеукраїнських так і міжнародних

* - ' *  * » і ‘
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наукових конференціях - 9 тез доповідей (4 -  за кордоном). За змістом і 

формою матеріали, викладені в публікаціях, відповідають змісту 

дисертаційного рукопису, віддзеркалюють основні положення наукової 

роботи.

Відповідність дисертації профілю спеціалізованої вченої ради. На

основі всебічного аналізу представленої роботи можна прийти до висновку, 

що дисертація за актуальністю обраної теми, змістом та обсягом матеріалу, 

науковою новизною, практичним значенням відповідає профілю 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.14,

Автореферат дисертації відповідає її змісту.

Оцінка змісту дисертації. Зміст дисертації Л.В. Радченко відповідає 

спеціальності 03.00.06 -  вірусологія, за яким вона подана до захисту. 

Дисертаційна робота викладена на 162 сторінках машинопису, містить 

традиційні розділи: Вступ, Огляд літератури (2 розділи), Матеріали та методи 

досліджень, Результати досліджень (4 розділи), Узагальнення, Висновки та 

Список використаних джерел (153 найменування). Ілюстративний матеріал 

складають 30 рисунків та 20 таблиць.

Дисертаційна робота виконана на високому методичному рівні з 

залученням адекватних вірусологічних, епідеміологічних, молекулярно- 

біологічних, біоінформатичних та статистичних методів дослідження, 

зокрема, таких як виділення та накопичення вірусів грипу на чутливих 

культурах клітин; виділення РНК з первинного інфекційного матеріалу; 

ідентифікація виділених вірусів за реакцією гальмування гемаглютинації та 

методом зворотньо-транскрипційної полімеразної ланцюгової реакції в 

реальному часі; сиквенування генів виділених вірусів; 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. Для оцінки
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значущості вибіркових показників і вірогідності отриманих результатів за t- 

критерієм Ст’юдента були використані традиційні статистичні методи та 

прикладний програмний пакет Microsoft Excel 2010.

Завдяки широкому співробітництву було сиквеновано гени 

виділених вірусів у світових центрах грипу, а також отримано якісні набори 

праймерів, позитивних контролів, штамоспецифічних сироваток до 

референс-штамів тощо.

В 5 і 6 розділах роботи дисертанткою описано проведення 

філогенетичного аналізу для вірусів грипу людей типу А і В, що 

циркулювали протягом трьох досліджуваних сезонів. Дисертанткою 

встановлено, що українські ізоляти (HlNl)pdm протягом всіх сезонів 

зберегли антигенну спорідненість до вакцинного штаму та залишились 

антигенно досить однорідними. Значні дрейфові зміни прослідковувалися 

серед вірусів типу A(H3N2) - щосезону вони належали до трьох референс- 

штамів: A/Victoria/361/2011 (2012-2013 роках), A/Texas/50/2012 (2013-2014 

роках) та A/Switzerland/9715293/2013( 2014-2015 роках). Встановлено

переважне розташування українських ізолятів за геном гемаглютиніну в 

генетичному кластері 3C/Victoria/208/2009, в групі -  ЗС.2а, для якої 

характеним є не здатність зв’язувати еритроцити морської свинки. Авторка 

дослідила, що віруси грипу типу В, виділені з дозорних міст України, були 

тільки представниками Ямагатської гілки. Щосезону вони змінювались, що 

дозволило віднести їх до різних референс-штамів.

В розділі 7 дисертанткою представлені таблиці з виявленими 

амінокислотними заміщеннями, як в генах гемаглютиніну, так і в генах 

нейрамінідази для кожного з досліджуваних вірусів грипу. Авторка провела 

порівняльний аналіз цих заміщень та надала їх характеристику. Розділ 

«Узагальнення» присвячений обговоренню результатів дослідження і 

обгрунтуванню висновків. В цілому дисертаційна робота оформлена
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відповідно вимогам до кандидатських дисертацій. Матеріал викладений 

чітко, ясно і послідовно, текст ретельно відредагований.

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 підтримка 

дисертанткою положення про заносний характер епідемій грипу в Україні: 

"У межах субкластеру наші ізоляти знаходились у трьох генетичних групах, 

що підтвердило щонайменше триразове занесення епідемічних штамів до 

України.", стор. 87; "популяція циркулюючих в Україні вірусів грипу 

А(НЗК2) була надзвичайно гетерогенною, а штами заносились з різних 

географічних зон світу", стор. 94; "три ізоляти А/икгаіпе/710/2013, 

А/икгаіпе/728/2013 і АЮпірго/235/2014 несли мутації 844Р і Р45Б і, 

ймовірно, були результатом одиничного занесення до країни під час 

епідемії", стор. 96; "Українські штами знову розташувались щільно і були 

результатом одиничного занесення на територію країни", стор. 108.

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 (від кількох тижнів 

до кількох років) 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 

аналізу популяцій вірусів грипу на нашій планеті дуже зарано говорити про 

шляхи і способи їх виникнення і розповсюдження.

Припущенню про заносний характер грипу в Україні суперечать також 

і дані дисертантки: "Частина виділених нами ізолятів набула нових мутацій,
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які мають шанс закріпитися в наступних епідсезонах", стор. 94; "У даній 

групі виділились 5 штамів з заміщення G414S. їх висока подібність між 

собою вказує на походження зі спільного джерела всередині країни", стор. 

106; "На території України циркуляція вірусів генетичної лінії В/Victoria, 

починаючи з сезону 2012-2013 років, не спостерігалася. Циркулювали лише 

віруси лінії B/Yamagata". Тобто, віруси лінії Victoria з 2012 по 2015 рр. не 

заносились в Україну, хоча циркулювали в цей час в усьому світі.

З’ясування шляхів занесення вірусів грипу ускладнюється ще й тим, 

що дуже часто українські ізоляти менше схожі між собою, ніж з ізолятами 

далеких регіонів світу. Наприклад, ізоляти з Хмельницька близько споріднені 

з ізолятами із СІНА, Словенії, Ісландії, Молдови, Фінляндії, Німеччини, а 

ізоляти з Дніпра -  з ізолятами з Швеції, Норвегії, Казахстану, Болгарії, Італії 

та Англії (рис. 5,8). Подібна картина "розсіювання по всьому світу" 

спостерігається також щодо спадкових морфологічних ознак (гомологічні 

ряди Н.І. Вавилова), які не можуть переноситись подібно вірусам. Зважаючи 

на це, можна припустити можливість рядів подібних (однакових) мутацій у 

вірусів, або в їх хазяїв, що проявляється як наявність близько споріднених 

штамів у далеко віддалених регіонах світу.

До недоліків оформлення дисертаційної роботи відносяться поодинокі 

помилки чи некоректні вирази такі як "збірка віріонів", "вірусного білку", 

"Сиквенування вірусів грипу", "10 000*g", "метод сиквенування дозволяє 

спостерігати за змінами у вірусах грипу на генетичному рівні" тощо.

В порядку дискусії вважаю за необхідне поставити наступні запитання:

1. Які перспективи впровадження методів, якими ви користувалися в 

роботу практичної лабораторії?

2. Чи завжди провідний збудник був однаковим для країн 

Європейського регіону?
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3. Як саме дані, отримані під час виконання роботи, можуть сприяти 

якісному етіологічному прогнозуванню епідемій грипу в Україні?

Наведені питання не знижують наукової цінності і позитивної оцінки 

роботи.

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Радченко Лариси Василівни на тему: «Антигенна 

та генетична характеристика вірусів грипу людей в Україні у 2012-2015 

роках», подана на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.06. -  «вірусологія» є самостійною, завершеною 

науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані 

експериментальні результати, що в сукупності є важливими для 

прогнозування епідемічних штамів вірусів грипу і використання їх 

властивостей для отримання ефективних вакцин та антивірусних препаратів.

Зважаючи на все вище викладене, вважаю, що дисертаційна робота 

Радченко Л.В. «Антигенна та генетична характеристика вірусів грипу людей 

в Україні у 2012-2015 роках» 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 р.), що 

висуваються до кандидатських дисертацій, а її авторка заслуговує на 

присудження наукового ступеню кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.06. -  «вірусологія».

Старший науковий співробітник 

Інституту мікробіології і вірусології

ім. Д. К. Заболотного НАН України 

доктор біо

ЬСЯ
Я Р І Ї
•Ма к д р е ц ь

І.С.Щербатенко

Від 'л < 3  ' І -
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
Імені Тараса Шевченка
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