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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми дослідження. Щороку вірус грипу спричиняє значну 

кількість захворювань та смертей по всьому світу. На сьогодні інгібітори 

нейрамінідази є практично єдиним класом медичних препаратів з доведеною 

антивірусною активністю проти вірусів грипу типу А та В (Nguyen, 2012). Саме 

тому моніторинг чутливості вірусів грипу до інгібіторів нейрамінідази (NAI), 

дослідження причин та механізмів появи стійкості до них є запорукою вчасного 

адекватного застосування цих препаратів з лікувальною метою. Спостереження 

за чутливістю вірусів грипу, що викликають захворювання у людей в нашій 

країні, до інігібіторів нейрамінідази є вкрай важливим. 

Швидке збільшення кількості сиквенсів вірусів грипу із різних країн світу 

разом із розвитком біоінформатичних методів зробили можливим комплексний 

аналіз генетичних особливостей вірусів грипу (Ham Ching Lam, 2015). 

Водночас дослідження еволюційних зв’язків українських вірусів грипу з 

такими з інших куточків світу становить окремий інтерес. Незважаючи на те, 

що на сьогодні існує багато досліджень впливу позитивного добору на гени 

вірусів грипу людини, взаємозв’язки між позитивно відібраними сайтами та 

антигенною варіабельності вірусу і чутливістю до інгібіторів нейрамінідази 

досі залишаються до кінця не зрозумілими (Shen, 2009; Janies, 2010; Wenfu, 

2011). Для відповіді на це питання було важливим провести аналіз впливу 

позитивного добору на послідовності генів NA вірусів грипу, а також дослідити 

напрямок дії добору на ізоляти вірусів грипу, виділених в Україні за 

досліджуваний період.  

У виконаній роботі вперше в Україні досліджується вплив добору на 

варіабельність гену нейрамінідази вірусів грипу людей та на появу стійкості до 

інгібіторів нейрамінідази. 

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

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-дослідних робіт «Розробити програму етіологічного 

прогнозування епідемій грипу в Україні» (№ держреєстрації 0114U000383) - 

2014 – 2016 рр.. 

Мета та завдання дослідження. Мета роботи - дослідити вплив добору на 

формування різноманітності вірусів грипу та ідентифікація специфічних 

мутацій, асоційованих із резистентністю до інгібіторів нейрамінідази, у гені 

нейрамінідази українських вірусів грипу. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 
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1. Ізолювати та ідентифікувати віруси грипу в епідемічних сезонах з 2009 по 

2015 рр.  

2. Визначити загальне значення співвідношення несинонімічних до 

синонімічних замін у амінокислотних послідовностях нейрамінідази  вірусів 

грипу, виділених в Україні. 

3. Визначити вплив добору на формування різноманітності вірусів грипу, 

циркулюючих в Україні, з використанням молекулярно-генетичних та 

біоінформатичних методів. 

4.  Виявити наявність та долю резистентних до противірусних препаратів 

вірусів грипу в їх загальній популяції в країні.  

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

вірусів грипу. 

Предмет дослідження - генетична мінливість нейрамінідази вірусів грипу 

(синонімічні та несинонімічні мутації), чутливість до противірусних препаратів. 

Методи дослідження: в роботі використані вірусологічний, молекулярно-

генетичний, статистичний, філогенетичний та біоінформатичний методи 

дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі вперше за період 

дослідження вірусів грипу в Україні із застосуванням біоінформатичних 

методів визначено вплив добору на формування різноманітності вірусів грипу, 

циркулюючих в Україні. Вперше в Україні доведена наявність резистентних 

штамів до інгібіторів нейрамінідази з використанням різних методів 

(генотипового та функціонального аналізів). Вперше виявлено вплив добору на 

ключові заміщення в гені нейрамінідази вірусів грипу людини типу А: 

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

Victoria.  

 Вперше показано динаміку еволюційної мінливості вірусів грипу людини, 

виділених в Україні протягом останніх шести років із застосуванням 

філогенетичного аналізу, методу максимальної правдоподібності (ML) та 

математичних моделей, підібраних для кожної конкретної вибірки, та 

встановлена генетична подібність досліджуваних вірусів грипу до таких з 

інших країн та до вакцинних штамів.  

Практичне значення одержаних результатів. Апробовані 

біоінформатичні методи дослідження впливу добору на прикладі гену 

нейрамінідази дозволяють ідентифікувати положення у гені нейрамінідази, на 

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

філогенетичним аналізом дозволяє досліджувати еволюційну динаміку вірусів 

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

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

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

використання цього методу в рутинних дослідження еволюційної динаміки 

вірусів грипу для отримання більш достовірної та актуальної інформації щодо 

мінливості та адаптації їх, і як наслідок – в кращому розумінні епідемічного 

процесу для прогнозування та контролю ситуації із вірусом грипу.  
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Результати досліджень використані для апробації комплексного підходу 

дослідження генетичних особливостей вірусів грипу за допомогою 

біоінформатичних методів та знайшли своє практичне застосування в 

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

світі.  

Отримані результати чутливості українських ізолятів вірусів грипу до 

інгібіторів нейрамінідази за допомогою двох аналізів (генотипового та 

функціонального) надали достовірну актуальну інформацію щодо чутливості 

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

штамів. Проведені дослідження показали доцільність проведення 

моніторингових досліджень чутливості ізолятів вірусів грипу до інгібіторів 

нейрамінідази в Україні. Це забезпечить необхідною інформацією управлінські 

структури, що дозволить більш ефективно реагувати на появу нових штамів 

вірусу грипу в Україні та контролювати динаміку поширення. Що відображено 

у щорічних прогнозах Національного центра грипу. 

Особистий вклад здобувача. Дисертація є самостійною роботою автора. 

Ідея роботи, мета і завдання досліджень сформульовано автором особисто. 

Опрацювання літературних джерел, інформаційний пошук, розробка схеми 

експерименту, її реалізація, отримання експериментальних даних, їх 

узагальнення, інтерпретація здійснена автором особисто під керівництвом 

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

 Лабораторні дослідження первинних зразків методом ПЛР у реальному 

часі, виділення вірусів грипу на культурі клітин, проведення штамової 

ідентифікації виділених ізолятів вірусів грипу проводились у відділі 

респіраторних та інших вірусних інфекцій ДУ «Інститут епідеміології та 

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

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

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

 Філогенетичний аналіз, визначення впливу добору на формування 

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

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

послідовностей вірусів грипу, на наявність заміщень, асоційованих із 

резистентністю до інгібіторів нейрамінідази, проведені автором особисто на 

кафедрі вірусології ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи оприлюднені та обговорені на засіданнях кафедри вірусології ННЦ 

«Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (щопівроку); на ХІ міжнародній міждисциплінарній науково-

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

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

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

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

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

Україна, 10-13 вересня 2013); на ХІІІ з’їзді товариства мікробіологів України 
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ім. С.М. Виноградського (Ялта, Україна, 01-06 жовтня 2013); Global Virus 

Network conference of virologists for the Scandinavia-Baltic-Ukraine region 

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

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

практической конференции с международным участием (Москва,Россия,2014); 

на Шостому Міжнародному медичному конгресі (Київ, Україна, 15-17 квітня 

2015 року): на VIII Міжнародній конференції «Біоресурси та віруси» (Київ, 

Україна, 12-14 вересня 2016). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових праць, з 

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

наукових конференцій (5 – за кордоном). 

Структура та обсяг дисертації. Зміст роботи викладено на 146 сторінках. 

Дисертація складається із вступу, огляду літератури, матеріалів та методів 

досліджень, 4 розділи власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

досліджень, висновків, списку використаних джерел з 151 найменувань (з них 

14 українською або російською мовами та 137 –іншомовних авторів). Робота 

містить 22 таблиць, 13 рисунків, 4 додатки. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Огляд літератури складається з трьох розділів, в яких висвітлені питання 

морфології віріонів, фізико-хімічні та біологічні властивості нейрамінідази 

вірусів грипу та особливості взаємодії нейрамінідази із противірусними 

препаратами. Наведені сучасні відомості стосовно  механізмів адаптації вірусів 

грипу та використання біоінформатичних методів для виявлення впливу добору 

для вивчення еволюційної динаміки вірусів грипу. Огляд літератури 

обґрунтовує доцільність виконання роботи. 

Матеріали та методи досліджень. У роботі представлені матеріали 

вивчення багаторічної динаміки чутливості вірусів грипу до інгібіторів 

нейрамінідази у 2009 - 2015 рр. Обсяг виконаних досліджень представлений у 

таблиці 1. 

Матеріалом для проведення вірусологічних досліджень були зразки від 

хворих на грипоподібні захворювання (ГПЗ) та тяжкі гострі респіраторні 

захворювання (ТГРЗ): мазок із носу, носоглотки або ротоглотки, та ізоляти  

вірусів грипу з чотирьох дозорних центрів (міста Київ, Одеса, Дніпро та 

Хмельницький). Визначення у пацієнтів випадків тяжкого гострого 

респіраторного захворювання (ТГРЗ), та грипоподібного захворювання (ГПЗ) 

проводили згідно критеріїв ВООЗ. 

Вірусологічні методи застосовували для виділення вірусів на культурі 

клітин MDCK/MDCK-siat та індикації та ідентифікації за допомогою ПЛР у 

реальному часі. Визначення штамової приналежності ізолятів грипу було 

проведено за допомогою реакції гальмування гемаглютинації із штамо-

специфічними сироватками (A/Perth/16/2009, A/Victoria/361/2011, 
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B/Malaysia/2506/04 генетичної лінії В/Victoria, B/Brisbane/60/2008 генетичної 

гілки B/Yamagata). 

 

Таблиця 1 

Обсяг виконаної роботи 

№ 

п/п 

 

Об’єкт/предмет вивчення 

Кількість досліджень 

Проаналізовано У т.ч. власні 

1. Індикація, типування та 

субтипування вірусів грипу  

804 295 

2. Виділення вірусів грипу на КК 

MDCK та MDCK-siat 

276 120 

3. Секвеновано вірусів грипу:  

375 

 

- 

 
Повне секвенування гену 

нейрамінідази 

4. Проведено генетичний аналіз 

послідовностей секвенованих 

вірусів грипу 

 Розрахунки та 

аналіз 

генетичних 

послідовностей 

для  380 вірусів 

Розрахунки та 

аналіз 

генетичних 

послідовностей 

для 380 вірусів 

Побудовано філогенетичні дерева 

методом ML  (MEGA6) 

4 4 

Побудовано філогенетичні дерева 

у програмі BEAST 

4 4 

5. Дослідження впливу добору на 

віруси грипу 

Розрахунки та 

аналіз 

генетичних 

послідовностей 

для 380 вірусів 

Розрахунки та 

аналіз 

генетичних 

послідовностей 

для 380 вірусів 

6. Аналіз чутливості українських 

ізолятів до інгібіторів NA: 

  

Переведення НК сіквенсів в АК і 

аналіз заміщень, асоційованих із 

резистеністю 

для 376 вірусів для 376 вірусів 

Аналіз інгібіції нейрамінідази 

Метод MUNANA 

799 - 

 

У роботі були узагальнені дані, одержані в результаті проведення 

молекулярно-генетичних досліджень вірусів грипу, які були виділені в Україні 

у сезонах 2009-2015 рр., та просеквеновані у Світовому центрі грипу (Лондон, 

Велика Британія) та в Центрі по контролю за хворобами (CDC, США, Атланта), 

які були додані у світову базу даних по грипу GISAID.  

Дослідження позитивного добору було проведено на базі серверу  

Datamonkey, використовуючи методи підрахунку ймовірності одного спільного 

предку (the single-likelihood ancestor - SLAC), ймовірності фіксованих ефектів 
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(fixed-effects likelihood - FEL), ймовірності внутрішньо фіксованих ефектів 

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

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

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

рівень dN/dS за допомогою методів максимальної достовірності кодонів SLAC 

та FEL. 

Для встановлення подібності між вірусами грипу був проведений 

філогенетичний аналіз. Як результат – побудовані моделі філогенетичних дерев 

вірусів грипу методом аналізу дискретних ознак — Maximum Likelihood (ML) у 

програмі MEGA 6 та у програмі BEAST. 

Для визначення чутливості вірусів грипу до інгібіторів нейрамінідази 

генотиповим методом перевіряли наявність у вірусів грипу заміщень, що 

призводять до резистентності до інгібіторів нейрамінідази (нумерація по N2) 

(Wenfu Li, 2011): 

- E119I (V/D) , Q136K, D151E/V, I222L, R224K, E276D, R292K, N294S, 

R371K– для вірусів грипу А(H3N2); 

- І117V, E119 G/V, Q136K, Y155Н, D198G, I222К/R/V, S246N/G, H274Y, 

N294S –для вірусів грипу типу A(H1N1); 

- E119 А (G,V,A/D), R152K, D198Е (N/Y), I222Т (V/I), H274Y, R292K, 

N294S, R371K, G402S – для вірусів грипу типу В. 

Визначення ферментативної активності та чутливості до інгібіторів 

нейрамінідази проводилось у Всесвітньому центрі ВООЗ (Лондон, Велика 

Британія) та Центру контролю та профілактики хвороб (CDC, Атланта, США) 

за допомогою функціонального аналізу інгібіції нейрамінідази методом 

MUNANA. 
 

 

Результати досліджень та їх обговорення 

 
Виділення, індикація та ідентифікація вірусів грипу, що циркулювали 

в Україні з 2009 по 2015 роки. На першому етапі роботи  ПЛР методом було 

протестовано 1206 клінічних зразків, отриманих від хворих на ГПЗ та ТГРЗ. 795 

зразків виявились позитивними на грип, що становило 65,9% досліджених. На 

піку епідемічного підйому грипу відсоток позитивних на грип зразків із числа 

відібраних коливався в межах 80-100%, що пояснюється інтенсивною 

циркуляцією збудника в цей період. Переважну більшість позитивних  зразків 

(526 із 795) становили віруси грипу типу А.  

Загалом було виділено 276 ізолятів вірусів грипу типу А(H3N2),  

А(H1N1) та В епідемічних сезонів 2009 -2015рр. Всього було виділено вірусів 

грипу: А(H3N2) – 73 ізоляти,  А(H1N1) pdm - 89 ізолятів, B/Victoria – 76 

ізолятів, B/Yamagata – 38 ізолятів (табл. 1).  

Результати визначення штамової приналежності ізолятів грипу, виділених 

в Україні за досліджуваний період, в реакції гальмування гемаглютинації 

(РГГА) показали, що досліджувані ізоляти реагували у титрах від 1:160 до 1:800 
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із штамо-специфічними сироватками (A/Perth/16/2009, A/Victoria/361/2011, 

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

гілки B/Yamagata). Характерною особливістю усіх виділених вірусів грипу 

А(H3N2) була втрата здатності аглютинувати пташині еритроцити, еритроцити 

гвінейської свинки та еритроцити людини 0 (І) групи крові.  

Сумарні результати виділення вірусів грипу на культурі клітин 

MDCK/MDCK-siat та індикації та ідентифікації у ПЛР у реальному часі 

представлені у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Сумарні результати виділення вірусів грипу на культурі клітин 

MDCK/MDCK-siat та індикації та ідентифікації в ПЛР у реальному часі 

Роки 

Кількість 

зразків 

З них позитивні на грип К-сть 

зразків, 

досл. 

на КК 

Виділено 

грип 

отрима

них 

досл. 

ПЛР 
В А 

А 

(H3N2) 

А(H1N1) 

pdm 
А В 

2009-

2010 
196 131 29 102 - 70 30 24 6 

2010-

2011 
166 118 47 71 12 45 62 28 34 

2011-

2012 
295 212 4 108 33 - 41 5 36 

2012-

2013 
367 246 74 132 32 54 44 37 7 

2013-

2014 
182 88 8 77 39 3 52 46 6 

2014-

2015 
120 75 37 36 20 12 47 22 25 

Всього 1326 870 199 526 136 184 276 162 114 

 

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

2015 року в Україні було виділено ізоляти вірусу грипу усіх 

субтипів/генетичних ліній, що циркулюють в людській популяції. Всі шість 

епідемічних сезонів грипу відрізнялися провідним збудником: 

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

(домінуючий збудник); 

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

(субдомінуючий збудник), A(H1N1)pdm, віруси грипу типу B/Victoria 

(домінуючий збудник); 

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

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

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

(домінуючий збудник), віруси грипу типу B/Yamagata; 
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- у епідемічному сезоні у 2013-2014 рр. – віруси грипу A(H3N2) 

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

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

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

Отже, у період з 2009 по 2012 рік домінуючий збудник епідемії в Україні 

співпадав з таким в країнах Європейського регіону, а в наступних сезонах 

відрізнявся.  

Генетична характеристика ізолятів вірусів грипу типу А та В, 

виділених в Україні у епідемічні сезони з 2009 по 2015 рр. Нами було 

проведено порівняльний аналіз генетичних змін гену нейрамінідази, які 

відбулися у вірусах, виділених в інших країнах, та у місцевих вірусів гипу.  

У результаті філогенетичного аналізу (рис.1) вірусів грипу A(H3N2) було 

виявлено високий рівень генетичної подібності - 98,3%. Українські ізоляти 

розмістилися у декількох генетичних субкластерах: 3А, 3С.1, 3С.2а, 3С.3b, 

3С.3. Нумерація амінокислотних залишків представлена відповідно до типу 

нейрамінідізи (NA) (нумерація по N2). 

Українські ізоляти епідемічного сезону 2010-2011 рр. належали до 

генетичного кластеру 3А та були генетично споріднені до вакцинного штаму 

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

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

українських ізолятів, виділених у наступному епідемічному сезоні.  

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

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

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

A/Victoria/361/2011.  

Більшість українських ізолятів епідемічного сезону 2013-2014 рр. були 

генетично споріднені до вакцинного штаму A/Texas/50/2012 та розмістилися у 

двох генетичних субкластерах 3С.2а та 3С.3b. Варто зазначити, що українські 

ізоляти цього сезону були подібними до європейських ізолятів (Латвія, 

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

2014 рр. від однієї людини через невеликий проміжок часу було виділено два 

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

відрізнялися лише одним заміщенням G401D. Амінокислота у цьому положенні 

належить до складу антигенного сайту, у якому останніми роками іноземні 

автори реєструють мутації, що призводить до зміни довжини пептиду (Agrawal, 

2010). 

Українські ізоляти епідемічного сезону 2014-2015 рр. розмістились в 

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

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

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

цьому сезоні у декількох ізолятів спостерігалась мутація Т267К. Це заміщення 

міжнародними вченими було визначено як еволюційний маркер при досліджені 

послідовностей із публічних баз даних (IVR and GISAID databases) у період з 

2009 по 2015 рр. (Belanov, 2015). 
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 Рис. 1. Філогенетичне дерево нуклеотидних послідовностей 

нейрамінідази вірусів А(H3N2), методом ML з 1000 бутстреп реплікацій; на 

гілках розміщені підписи набутих мутацій. 
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Результат філогенетичного порівняння послідовностей гену NA ізолятів 

вірусів грипу типу A(H1N1)pdm подані на рис 2. Нумерація амінокислотних 

залишків відповідно до типу NA (нумерація по N1). Порівняння генів NA 

ізолятів вірусів грипу А(H1N1) показало високий рівень генетичної подібності 

99%. 

Українські ізоляти епідемічного сезону 2010-2011 рр. розмістились в 

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

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

ізолятів цього сезону набули заміщень V241I та N369K. Українські ізоляти були 

подібними до вірусів, виділених у Молдові, Литві, Латвії, Данії. В межах цього 

ж субкластеру також розмістилось 2 ізоляти епідемічного сезону 2012-2013рр. 

(A/Ukraine/3/2013, A/Ukraine/523/2012), які набули нових заміщень N386S, 

D451G.  

Ізоляти епідемічного сезону 2012-2013 рр. були генетично-подібними до 

референс-штамів A/St.Petersburg/100/2011 та  A/South_Africa/3626/2013. У 

цьому сезоні віруси грипу набули нових заміщень I106V та N200S. Українські 

ізоляти цього сезону були спорідненими із ізолятами з Естонії, Норвегії, 

Бельгії, Латвії, Литви, Чехії та Молдови, що ймовірно свідчить про множинні 

шляхи потрапляння вірусу грипу на територію України. 

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

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

мутації I34V, I321V, K432E. Ізоляти цих сезонів були генетично подібними до 

референс-штаму A/South Africa/3626/2013. Варто зазначити, що усі українські 

ізоляти епідемічного сезону 2014-2015рр. набули характерної заміни I117M та 

були генетично споріднені до ізолятів із інших Європейських країн. 

Результат філогенетичного порівняння послідовностей NA вірусів грипу 

типу В генетичної лінії Yamagata представлені на рис. 3. Нумерація NA 

мутацій відповідно до типу В. Порівняння генів NA ізолятів вірусів грипу 

показало високий рівень генетичної подібності - 97,5%. 

Генетичну гілку Yamagata за геном NA можна розподілити на два клайди 

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

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

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

Субклайду Phuket/3073-подібних належать віруси із амінокислотними 

заміщеннями у сайтах L73P та K343E (Horthongkham, 2016). 

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

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

сезону було генетично подібними до вакцинного штаму 

B/Massachusetts/02/2012 і містили характерні мутації для цього генетичного 

кластеру: T106I, I248V, S295R. Українські ізоляти цього сезону були генетично 

подібні до ізолятів із Польщі, Литви, Молдови, Естонії та інших країн Європи. 

Деякі українські ізоляти містили заміщення у сайті глікозилювання (R65H, 

A465T). Також були виявлені заміщення у амінокислотному складі 120-петлі 

(Т125К та V71L). 
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Рис. 2. Філогенетичне дерево нуклеотидних послідовностей 

нейрамінідази вірусів А(H1N1); методом ML з 1000 бутстреп реплікацій; на 

гілках розміщені підписи набутих мутацій. 
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Рис. 3. Філогенетичне дерево нуклеотидних послідовностей 

нейрамінідази (NA) вірусів грипу типу В генетичної гілки Yamagata; методом 

ML з 1000 бутстреп реплікацій; на гілках розміщені підписи набутих мутацій. 
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Згідно даних центру грипу ВООЗ у Лондоні (WHO, Report, 23rd  – 25th  

September 2013) віруси грипу, виділені у цей сезон, також розмістилися у межах 

цих двох генетичних кластерів (2 і 3), проте деякі з них містили індивідуальні 

заміщення, не характерні для українських ізолятів вірусів грипу цього сезону 

(T46I, A55T, G70R, E77A, I262T, R295H, A358T, K382R). 

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

окрему групу і набули нових мутацій Q42P, I45T, I49T, M50W, V71L, T125N, 

E148G, I204V, K219N, N220K, D235N, P244S, E292D, S295R, E320D, K343E, 

A358K, K373E, T380A, L396F, E404K, T436E - порівняно із штамами, 

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

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

петлі) спостерігалися у Європейському регіоні ще в минулому епідемічному 

сезоні (2012-2013рр.) (WHO, Report, 23rd  – 25th  September 2013). Окрім цього 

були виявлені амінокислотні заміщення у структурі 150-петлі (E148G) та 190-

спіралі (D235N). 

Відмітимо, що один ізолят B/Kharkov/210/2014 із цього сезону 

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

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

розмістились більшість європейських ізолятів вірусів грипу сезону 2013-

2014рр. (WHO, Report, 22 – 24  September 2014). Це свідчить проте, що, 

ймовірно, вірус грипу на територію України був занесений із Європи. 

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

знаходились в межах одного генетичного кластеру 3 та були подібними до 

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

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

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

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

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

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

містились ізоляти із заміщенням A57V (входить до складу сайту 

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

порівняно з раніше виділеними штамами. 

Згідно даних про циркуляцію вірусів грипу В генетичної гілки Yamagata у 

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

Причому виділення вірусів 2-го генетичного кластеру спостерігалось до травня 

2015 року (WHO, Report, 23rd – 25th February 2015).  

В Україні у продовж досліджуваного періоду віруси грипу типу В 

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

2011рр. та 2011-2012 рр. Тоді як у світі їх циркуляція на низькому рівні 

зберігалася на протязі усього досліджуваного періоду (WHO, Report, 2009-

2015). Порівняння генів NA ізолятів вірусів грипу показало високий рівень 

генетичної подібності - 98,4 %.  

Результат філогенетичного порівняння поданий на рис. 4.  
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Рис. 4. Філогенетичне дерево нуклеотидних послідовностей 

нейрамінідази вірусів грипу типу В генетичної гілки Victoria; методом ML з 

1000 бутстреп реплікацій; на гілках розміщені підписи набутих мутацій. 

 

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

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

субклайду V1A-2 належать ізоляти із амінокислотними заміщеннями у позиціях  

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

позиціях P51S, L73F, та N199D. 

Ізоляти вірусів грипу постпандемічного сезону 2010-2011рр. 

розмістились у генетичному субкластері 1В і містили характерні для нього 

заміщення P51S, L73F, N199D. Цікаво, що були виявлені заміни у залишках, які 

належать до складу 120-петлі (V71M) та 190-спіралі (N199D). Загалом, за 

даними ВООЗ, у цьому епідемічному сезоні серед вірусів грипу типу В у світі 

(окрім Китаю) домінувала вікторіанська гілка. 

Всі виділені в епідемічному сезоні 2011-2012 рр. віруси грипу В 

знаходились в межах генетично кластеру 1A. Ізоляти цього сезону були 
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генетично подібні до вакцинного штаму B/Brisbane/60/2008. Також внаслідок 

того, що українські ізоляти вірусів грипу набули заміщень S295R, N340D, 

A358K, вони були генетично споріднені до референс-штамів 

B/Johannesburg/3964/2012 та B/South Australia/81/2012. У сезоні 2011-2012 рр. у 

світі спостерігалась коциркуляція вірусів грипу типу В обох генетичних гілок. 

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

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

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

результатами філогенетичного аналізу віруси грипу А та В мали заносний 

характер, оскільки мали спільні заміщення із ізолятами із країн Європи, крім 

того, деякі мутації спостерігалися в Україні на сезон пізніше, ніж в Європі. 

Українські ізоляти розмістилися у кластерах, характерних для Європейського 

регіону. При цьому було виявлено в українських ізолятів унікальні мутації. 

Результати впливу природного добору на амінокислотні 

послідовності вірусів грипу. Аналіз впливу добору на формування 

різноманітності вірусів грипу був проведений методами SLAC, FEL, IFEL, 

MEME та FUBAR. У ході цього аналізу було визначено загальне 

співвідношення несинонімічних до синонімічних мутацій (dN/dS), яке є 

основним показником для дослідження еволюційної філодинаміки вірусів (Art 

F.Y. Poon, 2009; Volz, 2013). Для гену NA вірусів грипу загальне  

співвідношення dN/dS знаходилося у межах для A(H3N2) - 0.205, A(H1N1)pdm 

- 0.261, В/Yamagata - 0.226, В/Victoria - 0.292. З цього випливає, що у цих 

положеннях кількість синонімічних замін переважає над кількістю 

несинонімічних замін на кожен сайт. Тобто більшість мутацій у вірусних 

клайдах та субклайдах були нейтральними. Визначене загальне значення dN/dS 

було на одному рівні із описаними іншими дослідниками. Наприклад, серед 

вірусів грипу A(H3N2) співвідношення dN/dS становило 0,22, серед вірусів 

грипу типу В генетичної гілки Yamagata – 0,2 (Chen, Holmes, 2008; Li et al., 

2011). 

Серед вірусів грипу A(H3N2) хоча б одним із методів було виявлено 

вплив негативного добору на 32 сайти, із них лише 2 підтверджено  чотирьома 

методами. При дослідженні дії позитивного добору хоча б одним із методів 

було виявлено два сайти: 93 (FEL, FUBAR, IFEL) та 402 (лише IFEL). 

Амінокислоти у цих сайтах (93 та 402) знаходяться поза межами активного 

центру, не входять до складу антигенного чи трансмембранного сайту. Мутація 

у цьому положенні (D93E) з’явилися у популяції українських вірусів грипу 

сезону 2010-2011 рр., у наступному сезоні (2011-2012 рр.) було виявлено вже 

іншу мутацію D93G (A/Ukraine/5381/2012), яка закріпилась у популяції 

українських вірусів грипу сезону 2012-2013 рр., а у Європейському регіоні 

мутація D93G реєструвалась, починаючи із епідемічного сезону 2010-2011 

рр.(WHO, Report, 26th – 30th  September 2011). Варто зазначити, що при аналізі 

публічних баз даних послідовностей вірусів грипу у 2015 р. це заміщення було 

визначено як еволюційний маркер вірусів грипу A(H3N2) (Belanov, 2015).  

Серед вірусів грипу A(H1N1)pdm за допомогою методу IFEL  виявили  

один сайт (40-ий) під дією позитивного добору. Мутація L40V було виявлена у 
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чотирьох ізолятів епідемічного сезону 2012-2013 рр.. Відмітимо, що при 

досліджені вірусів грипу свиней у Північній Америці також реєстрували 

незначний вплив позитивного добору на віруси грипу  A(H1N1)pdm, хоча й 

виявляли інші позитивно відібрані сайти (2 сайти: 35 і 453, нумерація по N1) (Li 

et al., 2011; Janies, 2010). Серед українських ізолятів не виявлено впливу добору 

у положеннях, асоційованих із появою резистентності до інгібіторів 

нейрамінідази. Це може бути пов’язане із низьким рівнем використання 

оселтамівіру в Україні. 

Всього хоча б одним із методів було виявлено 14 сайтів (із всього 469 

сайтів) під дією негативного добору, з яких лише 395-й кодон був 

підтверджений чотирма методами. Таким чином, за результатами наших 

досліджень вплив добору на ген NA в більшості випадків був нейтральним, при 

цьому окремі сайти підпадали під вплив негативного добору. 

Дослідження впливу добору на гени NA вірусів типу В генетичної гілки 

Yamagata проводили методами SLAC, FEL і FUBAR. У аналізі було 

використано 73 послідовності NA вірусів грипу, кожна послідовність містила 

466 кодонів. Під впливом позитивного добору за допомогою методу MEME 

(p=0.1) було виявлено три сайти (74, 99, 268). Заміщення у цих положеннях 

T268K, S99I та L74P спостерігались лише серед ізолятів сезону 2014-2015 рр. 

Відмітимо, що ізоляти із заміщенням L74P виділились у окрему групу на 

філогенетичному дереві. 

Всього хоча б одним із методів було виявлено 28 сайти (із 469) під дією 

негативного добору, з яких лише 2 (83, 428) було підтверджено чотирма 

методами. У сайтах під впливом негативного добору мутації зазвичай 

елімінуються добором, проте серед вірусів грипу типу В/Yamagata було 

виявлено один ізолят B/Odessa/389/2015 із мутацією L83P.  

 Для визначення впливу добору на послідовності вірусів грипу В 

генетичної гілки Victoria було використано 22 послідовності NA вірусів 

грипу,  кожна послідовність містила 466 кодонів. Під дією позитивного добору 

методами IFEL, MEME було виявлено 1 (358, p=0.1) та 2 сайти (288, 455, p=0.1), 

відповідно. У епідемічному сезоні 2010-2011 рр. серед українських ізолятів 

вірусів грипу були виявлені лише поодинокі мутації деяких з цих положень: 

Е288Q - ізолят B/Kharkov/4260/2010 та L455І - ізолят B/Ukraine/7/2011. На 

відміну від них мутація А358К, що з’явилась у сезоні 2011-2012 рр., 

спостерігалась у всіх ізолятів вірусів грипу типу В генетичної гілки Victoria. Це 

свідчить проте, що це заміщення закріпилось у популяції вірусів грипу 

внаслідок дії позитивного добору. 

При дослідженні дії добору було знайдено під впливом негативного 

добору 4 сайти, при цьому лише один (371-й сайт) був підтверджений усіма 

методами. 

Сумарні результати дослідження впливу добору на віруси грипу за 

досліджуваний період представлені у табл. 3. Усі виявлені заміщення під 

впливом позитивного добору знаходились поза межами активного центру та не 

входять до складу антигенного чи трансмембранного сайту.  
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Таблиця 3 

Результати впливу природного добору на ген нейрамінідази вірусів грипу 

 

Отже, при дослідженні дії добору виявлене загальне співвідношення 

dN/dS, що знаходиться в межах норми для усіх типів вірусів грипу. За 

результатами досліджень вплив добору на ген NA в більшості випадків був 

нейтральний, при цьому окремі сайти підпадали під вплив негативного добору. 

Тобто більшість заміщень у гені нейрамінідази не призводили до 

функціональних чи структурних змін, а виявлені унікальні заміщення не 

закріплювались у популяції. Такий вплив добору є типовим для РНК вірусів, 

що сприяє підтриманню з однією сторони гетерогенності популяції, а з іншої - 

забезпечує стабільність консервативних ділянок геному. Проте внаслідок дії 

добору мутації у цих положеннях швидко закріпилися у популяції вірусів 

грипу. Тобто на процес еволюційних змін (закріплення мутацій) у вірусів грипу 

певний внесок мають взаємодії і всередині вірусної популяції. Також було 

встановлено, що в Україні інгібітори нейрамінідази не є селективним фактором 

добору вірусів грипу у зв’язку із відсутністю впливу добору на сайти, 

асоційовані із резистентністю до противірусних препаратів (NAI).  

Аналіз чутливості українських ізолятів, виділених з 2009 по 2015 

роки до інгібіторів нейрамінідази (NAIs). Тестування вірусів грипу на 

чутливість до існуючих антивірусних препаратів є важливою складовою 

дозорного епіднагляду за грипом у країні. Сумарні результати дослідження 

чутливості українських ізолятів до інгібіторів нейрамінідази за допомогою 

генотипового аналізу на присутність мутацій у гені NA, що асоціюють із 

резистентністю, та функціонального аналізу методом MUNANА подані у 

таблиці 4. 

 

 

Тип/ Субтип 
dN/dS, 

SLAC 

Сайти під дією добору: 

позитивного негативного 

Сайт Мутація Сезон, рр. 
Всього, 

сайтів 

FEL, IFEL 

FUBAR, IFEL 

A(H3N2) 0.205 93  D93E 2010-2011 32 2 сайтів:  106, 

306 D93G 2011-2012 

402  N402D 2010-2011 

A(H1N1)pdm 0.261 40  L40V 2012-2013 14 1сайт: 395 

L40І 2013-2015 

В/Yamagata 0.226 74 L74P 2014-2015 28 7 сайтів: 83, 428 

L83P  99 S99I 

268 T268K 

В/Victoria 0.292 358  А358К 2011-2012 4 1 сайт: 371 

288 Е288Q 2010-2011 

455 L455І 



 18 

Таблиця 4 

Аналіз чутливості до інгібіторів NA українських ізолятів вірусів грипу за 

допомогою генотипового та функціонального аналізів 

Сезон 

Кількість досліджених вірусів Кількість вірусів із зниженою чутливістю 

A(H1N1) 

pdm 

A 

(H3N2) 
B Yam 

B 

Vic 

A(H1N1) 

pdm 

A 

(H3N2) 
B Yam 

B 

Vic 

2009-

2010 
57/35* - - 4/7 0 - - 0 

2010-

2011 
13/65  3/2 - 22/57 0 0 - 0 

2011-

2012 
- 33/166  - 3/5 - 0 - 0 

2012-

2013 
29/70  16/49 20/62  - 0 0 0 - 

2013-

2014 
3/6  36/59 7/13  - 0 0 0 - 

2014-

2015 
40/77 22/25 67/101  - 

1 

(2,5 / 1,3%) 
0 

1 

(1,49/0,99%) 
- 

Всього 142/253 110/301 94/176 29/69 
1 

(0,65/ 0,4%) 
0 

1 

(1,06/0,57%) 
0 

 

* Кількість ізолятів вірусів грипу: досліджених генотиповим/ функціональним 

аналізом за методом MUNANА. 

 

Більшість українських ізолятів вірусів грипу були чутливими до 

інгібіторів нейрамінідази. Однак, у епідемічному сезоні 2014-2015рр. було 

виявлено два ізоляти із стійкістю до інгібіторів нейрамінідази: ізолят 

B/Ukraine/6295/2015 генетичної гілки Yamagata та пандемічний ізолят 

A/Ukraine/292/2015. 

Ізолят B/Ukraine/6295/2015 містив заміщення D198N, яке призвело до 

зниження чутливості до оселтамівіру. Амінокислота у 198 положенні належить 

до каталітичного сайту нейрамінідази і бере участь у зв’язуванні із субстратом 

(сіаловою кислотою). Зазвичай мутація D198N у гені NA виникає при лікуванні 

оселтамівіром. 

Ізолят A/Ukraine/292/2015 містив мутацію в гені нейрамінідази H275Y, 

що спричинила зниження чутливості до оселтамівіру. Тобто серед 

секвенованих українських ізолятів у епідемічному сезоні 2014-2015 рр. 

заміщення H275Y спостерігалось у 2,5 % українських вірусів A(H1N1)pdm, а за 

весь досліджуваний період у 0,65% вірусів. Як відомо, мутація H275Y 

призводить до високого рівня резистентності до оселтамівіру, але не до 

занамівіру у вірусів A(H1N1)pdm. З 2008 року в світі було помічено виникнення 

резистентних до препарату оселтамівір (Таміфлю) вірусів сезонного грипу 

А(H1N1) із H275Y. Така мутація була виявлена і серед українських ізолятів 

сезону 2007-2008 рр. (до 35%). На сьогодні дуже рідко детектуються випадки 

виникнення мутації H275Y серед A(H1N1)pdm, які повністю витіснили із 

популяції сезонні віруси A(H1N1), починаючи із сезону 2008-2009 рр.. 

Відмітимо, що за даними системи глобального нагляду за грипом частота появи 
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оселтамівір-резистентних вірусів у світі становила  близько 1% та 3% у сезоні 

2012-2013рр. та 2013-2014рр., відповідно.  

На прикладі пандемічних вірусів грипу було проведено порівняння даних 

щодо чутливості пандемічних вірусів грипу до інгібіторів нейрамінідази в 

Україні та у світі (рис. 5). Дані по резистентності вірусів грипу у світі 

відображені згідно щорічних звітів ВООЗ. 
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Рис. 5. Графік резистентних ізолятів A(H1N1)pdm до інгібіторів 

нейрамінідази, виділених в Україні та світі за досліджуваний період. 

 

Таким чином було виявлено, що отримані результати щодо відсотку 

резистентних українських ізолятів вірусів грипу до інгібіторів нейрамінідази 

відображають світову тенденцію, а саме - більшість ізолятів пандемічного 

вірусу грипу є чутливими до інгібіторів нейрамінідази. Проте, незважаючи на 

низький відсоток резистентності пандемічних ізолятів як в Україні, так і світі, 

існує необхідність моніторингу чутливості вірусів грипу до препаратів, 

оскільки резистентні ізоляти пандемічного вірусу грипу мають здатність 

передаватися від людини до людини. Тобто існує ймовірність для їх швидкого 

розповсюдження. 

Отже, за результатами досліджень двома методами було визначено, що 

майже всі досліджені українські ізоляти вірусів грипу шести епідемічних 

сезонів 2009-2015 рр. були чутливими до інгібіторів нейрамінідази 

(оселтамівіру, занамівіру та перамівіру). Раптова поява резистентних ізолятів у 

епідемічному сезоні 2014-2015 рр. свідчить про необхідність постійного 

моніторингу за чутливістю вірусів грипу до інгібіторів нейрамінідази, що є на 

сьогодні найбільш дієвими противірусними специфічними препаратами для 

лікування тяжких та ускладнених форм грипу. 

 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішена актуальна науково-практична задача — доведена 

чутливість українських ізолятів вірусів грипу, циркулюючих в епідемічних 

сезонах з 2009 по 2015 роки, до противірусних препаратів - інгібіторів 

нейрамінідази та досліджено вплив добору на формування генетичної 
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різноманітності вірусів грипу. Використання молекулярно-генетичних та 

біоінформатичних методів дозволило одержати нову значущу інформацію про 

генетичну мінливість, що спостерігається у вірусів грипу, та визначити їх 

еволюційні зв’язки. Одержані результати представлені в наступних висновках: 

1. Визначено, що українські ізоляти вірусів грипу А та В були генетично 

споріднені до вакцинних штамів, відповідно до сезону. Домінуючий збудник 

епідемії в Україні у період з 2009 по 2012 рік співпадав з таким в країнах 

Європейського регіону, у наступних сезонах - відрізнявся. Штамовий склад 

популяції вірусів грипу кожного з представлених сезонів був також різним. 

2. Доведено, що більшість мутацій у вірусних клайдах та субклайдах були 

нейтральними, - кількість синонімічних замін переважала над кількістю 

несинонімічних замін на кожен сайт. Оскільки загальне співвідношення dN/dS 

кодонів у гені нейрамінідази становило для вірусів грипу A(H3N2) - 0.205, 

A(H1N1)pdm - 0.261, В/Yamagata - 0.226, В/Victoria - 0.292.  

3. Встановлено, що на процес еволюційних змін (закріплення мутацій) у 

вірусів грипу вплив мають взаємодії і всередині вірусної популяції. Лише 

окремі кодони, у гені NA виявились під впливом позитивного добору: у вірусів 

грипу A(H3N2) виявлені сайти 93 та 402, у A(H1N1)pdm – 40 сайт, у вірусів 

грипу типу B генетичної гілки Yamagata – кодони 74, 99, 268 та генетичної гілки 

Victoria – сайти 358, 288, 455. Амінокислоти у визначених сайтах не належать 

до активного центру, трансмембранного чи антигенного сайтів. Проте внаслідок 

дії добору мутації у цих положеннях швидко закріпилися у популяції вірусів 

грипу.  

4. Встановлено, що інгібітори нейрамінідази не є селективним фактором 

добору вірусів грипу в Україні. Оскільки не виявлено вплив добору на сайти, 

асоційовані із резистентністю вірусів грипу до них, що було досліджено вперше 

в Україні. 

5. Доведено, що переважна більшість досліджених ізолятів українських 

вірусів грипу виявилися чутливими до інгібіторів нейрамінідази за результатами 

двох методів - генотипового та функціонального аналізів.  

6. Зареєстрована раптова поява двох резистентних до оселтамівіру 

ізолятів (штам A/Ukraine/292/2015 (H1N1)pdm із мутацією H275Y,  штам 

B/Ukraine/6295/2015  генетичної гілки B/Yamagata із мутацією D198N) в 

епідемічному сезоні 2014-2015рр.  після 4-х років відсутності таких на території 

України, що зумовлює необхідність щорічних моніторингових досліджень 

чутливості вірусів грипу до інгібіторів нейрамінідази.   
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АНОТАЦІЯ 

Бабій С.В. Генетичні основи резистентності українських ізолятів 

вірусів грипу А та В до інгібіторів нейрамінідази. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена дослідженню впливу добору на формування 

різноманітності вірусів грипу, циркулюючих в епідемічних сезонах з 2009 по 

2015 роки в Україні та проведено моніторинг чутливості вірусів грипу до 

противірусних препаратів - інгібіторів нейрамінідази.  

Вперше за період дослідження вірусів грипу в Україні із застосуванням 

біоінформатичних методів визначено вплив добору на формування 

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

інгібіторів нейрамінідази. Тобто виявлено вплив добору на ключові заміщення 

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

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

У результаті моніторингових досліджень чутливості ізолятів вірусів 

грипу до інгібіторів нейрамінідази вперше в Україні була доведена наявність 

резистентних штамів до інгібіторів нейрамінідази. Раптова поява резистентних 

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

моніторингових досліджень чутливості вірусів грипу до NAI навіть за 

відсутності резистентності у попередній період для вчасного адекватного 

застосування цих препаратів з лікувальною метою. 

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

резистентність, інгібітори нейрамінідази. 
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университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена изучению влияния естественного отбора на 

формирование генетического разнообразия вирусов гриппа, циркулирующих 

в эпидемических сезонах с 2009 по 2015 годы в Украине, а также 

мониторинговым исследованиям чувствительности вирусов гриппа к 

противовирусным препаратам – ингибиторам нейраминидазы. 

В работе представлено теоретическое обобщение проведенных 

многолетних исследований и, как результат – получена новая значимая 

информация об генетической изменчивости, которая наблюдается у вирусов 

гриппа, а также определено их эволюционные связи и географическое 

распространение с применением филогенетического анализа.  
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Впервые за период исследования вирусов гриппа в Украине с помощью 

биоинформатических методов определено влияние отбора на формирование 

генетического разнообразия вирусов гриппа, циркулирующих в Украине, а 

также на появления резистентности к ингибиторам нейраминидазы. Таким 

образом, определено влияние отбора на ключевые замены в гене 

нейраминидазы вирусов гриппа человека типа А: А(H1N1), А(H3N2), 

А(H1N1)pdm и типа В генетических веток Yamagata и Victoria. Было 

определено отсутствие влияния отбора на сайты, ассоциированные с 

снижением чувствительности к препаратам. Исходя из этого, ингибиторы 

нейраминидазы не являются фактором отбора вирусов гриппа в Украине. 

В результате мониторинговых исследований чувствительности штаммов 

вирусов гриппа впервые в Украине доказано присутствие резистентных 

штаммов к ингибиторам нейраминидазы. Неожиданное появление 

резистентных штаммов вируса A(H1N1)pdm на территории Украины 

свидетельствует о необходимости ежегодных мониторинговых исследований 

чувствительности вирусов гриппа к ингибиторам нейраминидазы, даже при 

условии отсутствия их в предыдущий период, для своевременного и 

адекватного применения этих препаратов с лечебных целях. 

Ключевые слова: вирус гриппа, филогенетический анализ, влияние 

отбора, резистентность, ингибиторы нейраминидази. 

 

 

SUMMARY 

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

among the Ukrainian Influenza Isolates. - Manuscript. 

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

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

Education and Science of Ukraine, Kyiv,2017. 

Dissertation is devoted to discover the influence that selection pressure has 

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

alteration which associated with reduce susceptibility to neuraminidase inhibitors in 

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

outbreak seasons. 

First in Ukraine action of selection pressure on influenza viruses 

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

are set by the methods of bioinformatics. 

As result of screening the susceptibility of influenza viruses to neuraminidase 

inhibitors first in Ukraine were displayed appearance of resistance isolates to 

neuraminidase inhibitors. The present study highlights the importance of continued 

influenza antiviral susceptibility monitoring in clinical specimens to adequate use this 

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

neuraminidase inhibitors. 

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

neuraminidase inhibitors. 


