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АНОТАЦІЯ 

 

Золотарьова О.Ю. Аналіз повного геному вірусів грипу для 

раннього етіологічного прогнозування епідемій в Україні. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 091 – Біологія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка МОН України, Міністерство освіти і науки України, – Київ, 

2020. 

Пандемічний вірус грипу A(H1N1)pdm09, який виник у людській 

популяції протягом березня – початку квітня 2009 року, швидко поширився 

серед людей, викликавши першу пандемію у людей за останні 40 років та 

зумовивши ряд тяжких та смертельних випадків.  

Щороку віруси грипу викликають епідемії, які викликають меншу 

кількість захворювань, в порівнянні з пандемією, проте зумовлюють велику 

кількість госпіталізацій та смертельні випадки як серед дорослого населення, 

так і у дітей. Мінливість вірусів зумовлена їх постійними генетичними 

змінами за рахунок мутацій, які відбуваються у кожному з генів. 

Рекомендації ВООЗ щодо складу вакцин базуються на 

філогенетичному та імунологічному аналізах вірусів грипу попередніх 

епідемічних сезонів. Проте, філогенетичний аналіз зазвичай обмежений 

аналізом лише нуклеотидних послідовностей генів гемаглютиніну (HA) та 

нейрамінідази (NA). Нові ж дослідження все частіше використовують аналіз 

повного геному вірусів грипу, що може пролити нове світло на еволюцію 

вірусів та процес відбору вакцинних штамів. 

Аналіз поверхневих глікопротеїнів дає обмежене розуміння 

циркулюючих збудників та їх епідемічного/пандемічного потенціалу. Саме 

тому, все більше нових досліджень зосереджені на проведенні аналізу 

повного геному вірусів грипу. 
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Моніторинг циркулюючих вірусів грипу та аналіз амінокислотних 

заміщень кожного з білків, а також їх комбінацій дає змогу на ранніх етапах 

прогнозувати домінуючого збудника епідемії, який може зумовити 

підвищення рівня захворюваності та тяжкість перебігу інфекції. 

Дисертаційна робота присвячена з’ясуванню філогенетичних змін 

ізолятів пандемічних вірусів грипу протягом періоду 2009-2017 років, а 

також досліджено генетичну мінливість кожного з генів вірусів грипу 

A(H1N1)pdm09 та визначено амінокислотні заміщення, які можуть бути 

маркерами підвищення рівня вірулентності вірусу. 

Метою роботи було провести філогенетичний аналіз повного геному 

пандемічних вірусів грипу A(H1N1), що циркулювали в Україні в період з 

2009 по 2017 роки та детектувати специфічні заміщення, що призвели до 

підвищення вірулентності вірусу для раннього прогнозування епідемій в 

Україні.  

У дисертації наведено узагальнення та представлено вирішення одного 

з важливих питань вірусології та епідеміології – з’ясування філогенетичних 

та молекулярно-генетичних змін у всіх генах вірусів грипу A(H1N1)pdm09, 

зміни в антигенних сайтах, які розпізнаються нейтралізуючими антитілами, 

виявлено стійкість вірусів грипу A(H1N1)pdm09 до противірусних препаратів 

амантадинового ряду, яка закріпилась на генетичному рівні, та встановлено 

ряд заміщень у внутрішніх білках та білках полімеразного комплексу, що 

підвищують вірулентність вірусів грипу та можуть бути використані в якості 

маркерів для прогнозування наступних епідемій. 

Відомо, що гемаглютинін є основною мішенню, яка розпізнається 

нейтралізуючими антитілами, що ефективно пригнічують зв’язування вірусу 

з рецепторами сіалової кислоти. Вірус уникає антитіл, в першу чергу, за 

рахунок накопичення амінокислотних заміщень в антигенних ділянках НА. 

Відомо, що молекула Н1 гемаглютиніну (НА) має п’ять антигенних сайтів: 

Sa, Sb, Ca1, Ca2 та Cb. Антигенні сайти Sa та Sb, які містять найбільшу 
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кількість залишків амінокислот, є ключовими в нейтралізації епітопів, які 

знаходяться поруч з рецептор-зв’язуючою кишенею.  

Показано, що протягом 2009 – 2017 років відбувались поступові 

генетичні зміни у штамів пандемічного вірусу грипу A(H1N1)pdm09, що 

призводили до зміни антигенних властивостей вірусів. Віруси належали до 8 

генетичних груп, які циркулювали в свій час у світі.  

В роботі було досліджено та проаналізовано амінокислотні заміщення в 

антигенних сайтах білку НА штамів пандемічного вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09 за період 2009-2017 років. Українські ізоляти, виділені в 

період 2009-2017 років, філогенетично належали до другої, шостої, сьомої та 

восьмої генетичних груп. Амінокислотні заміщення спостерігались у 

кожному з антигенних сайтів: Sa – S162T, K163Q, K163I; Sb – S185T, A186T, 

S190G, S190R; Ca1 – S203T, R205K, E235V, E235D, S236P; Ca2 – P137H, 

H138R, A141T, D222G, D222N; Cb – A73S, S74R, S74N. Найбільша кількість 

заміщень була виявлена в антигенних сайтах Ca1 та Ca2. Найменша кількість 

замін амінокислот була виявлена в антигенному сайті Cb. Незважаючи на 

виявлені заміщення в антигенних ділянках, українські ізоляти зберігали 

генетичну подібність до вакцинного штаму A/California/07/09 протягом 2009-

2017 років. Було проведено визначення впливу добору на ген НА і показано, 

що положення 84, 152 та 162 піддаються впливу позитивного добору, що 

підтверджує їх закріплення у вірусній популяції. 

Показано наявність заміщення D222G у білку НА штамів вірусу грипу 

(H1N1)pdm09, яке асоціюється з тяжкими та летальними випадками у людей, 

в сезоні 2009-2010 років та в одного ізоляту сезону 2015-2016 років – 

A/Dnipro/580/2016, що належав до генетичної групи 6B.2. З одинадцяти 

випадків появи даного заміщення у проаналізованих вірусів, 4 випадки були 

летальними.  

Нами показано поява комбінацій амінокислотних заміщень у білках 

HA, NP, NS та PB2 на додаток до заміщення D222G в білку НА штамів вірусу 

грипу A(H1N1)pdm09, які зумовили летальні випадки. 
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Встановлено, що незважаючи на генетичну подібність до вакцинного 

штаму та наявність актуальних вакцин віруси грипу H1N1 були провідною 

причиною грипоподібних захворювань протягом епідемічного сезону 2015-

2016 років в Україні. Аналогічна ситуація спостерігалась на Тайвані, 

інфікування людей вірусами грипу з генетичних груп 6В, 6В.1, 6В.2 за 

гемаглютиніном асоціювалося із збільшенням тяжкості перебігу грипу у 

госпіталізованих пацієнтів, включаючи більш високий ризик розвитку 

пневмонії, та гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС), та 

ускладненнями, що потребують штучної вентиляції легень.  У епідемічний 

сезон 2015-2016 років в Україні віруси грипу стали причиною великої 

кількості госпіталізацій з тяжкими гострими респіраторними 

захворюваннями (ТГРЗ), як молодих людей, так і людей з груп ризику.  

В цей період спостерігалась поява нових генетичних груп, в зв’язку з 

появою нових заміщень в антигенних сайтах. В сезоні 2015-2016 років у 

вірусів грипу спостерігалась поява нових унікальних заміщень - S84N, 

S162T, I216T, що мали вплив на зміну антигенних властивостей вірусів і 

закріпились. Дослідження ВООЗ експериментально підтвердили зміну 

антигенних властивостей штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, що несли нові 

заміщення. Ці заміщення, в комбінації з заміщеннями, що виникли у інших 

білках в сезоні 2015-2016 років можуть бути використані в якості маркерів 

для прогнозування наступних епідемій. 

Нейрамінідаза (NA)  – це другий поверхневий антиген вірусу грипу, що 

розпізнається антитілами. В нейрамінідазі в різні епідемічні сезони було 

виявлено заміщення H275Y та D151X  у двох ізолятів, які зумовлюють 

стійкість до противірусних препаратів озельтамівір та занамівір.  

Наступним етапом нашої роботи було проведення філогенетичного  

аналізу генів внутрішніх білків та білків полімеразного комплексу вірусів 

грипу A(H1N1)pdm09, а також аналіз впливу заміщень на властивості вірусу. 
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Аналіз внутрішнього білку NP показав наявність унікальних заміщень 

N377S  та V425I, які можуть інгібувати імунну відповідь. В сезоні 2015-2016 

років в NP виникли нові заміщення А22Т, М105І, проте їх роль не відома.  

При аналізі білку М2 було показано наявність амінокислотного 

заміщення S31N у всіх ізолятів виділених в Україні в період 2009-2017 років. 

Також, це заміщення було виявлено у вакцинного штаму A/California/07/09. 

Це заміщення зумовлює стійкість до противірусних препаратів 

амантадинового ряду, таких як амантадин та ремантадин, що показує не 

ефективність та недоцільність застосування таких препаратів для лікування 

грипу в Україні.  

В білку NS1 були виявлені заміщення E55K, L90I, I123V, E125D, 

K131E та N205S, які підвищують рівень реплікації вірусів грипу в клітинах 

хазяїна.  В сезоні 2015-2016 років, разом з заміщеннями у інших білках, в 

NS1 виникли нові заміщення D2E та E125D, які закріпились та 

спостерігались до 2017 року включно.  

В ізолятів, виділених в Україні, були наявні амінокислотні заміщення, 

які можуть сприяти підвищенню вірулентності вірусу грипу. Заміщення 

V100I, P224S, N321K, I330V і R362K в білку полімерази РА сприяють 

підвищенню пристосовуваності вірусу грипу, що сприяє реплікації вірусу; 

заміщення R591X в білку РВ2 пригнічує імунну відповідь хазяїна; заміщення 

V425I та N377S знаходяться в Т-клітинному епітопі, що презентує МНС, 

може пригнічувати імунну відповідь хазяїна.  

В результаті проведеного дослідження показано наявність комбінацій 

амінокислотних заміщень у кожному з білків ізолятів вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09, виділених в період з 2009 по 2017 роки в Україні. В 

результаті проведеного аналізу визначено, що аналогічні заміщення 

спостерігались у більшості штамів, що циркулювали у світі, згідно звітів 

ВООЗ.  

Встановлено наявність у штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, 

виділених в Україні в 2009-2017 років 40 специфічних еволюційних маркерів 
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у кожному з білків вірусу, поява яких спостерігається з 2011-2013 років. У 

вакцинного штаму, рекомендованого в період 2009-2017 років були наявні 

лише 2 генетичні маркери. Таким чином, продемонстровано значну 

відмінність між циркулюючими вірусами та вакцинним штамом 

A/California/07/09. 

В сезоні 2015-2016 років показано появу комбінації амінокислотних 

заміщень у всіх білках штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, виділених в 

Україні на додачу сорока заміщень, визначених в роботі. Такий змінений 

штам вірусу грипу зумовив підвищений рівень захворюваності та смертності 

серед населення. В сусідніх країнах (Росія, Білорусь, Казахстан) також 

спостерігався значний підйом захворюваності, зумовлений саме штамами 

вірусу грипу  A(H1N1)pdm09. Встановлено, що ці ізоляти набули подібних 

заміщень, які було визначено в нашому дослідженні. Це підтверджує 

доцільність застосування таких заміщень в якості маркерів для 

прогнозування наступних епідемій, що значно покращить епідеміологічний 

нагляд за грипом. Проведене дослідження дозволяє інтерпретувати отримані 

дані для вірусів грипу A(H3N2) та типу В, що допоможе визначити маркерні 

заміщення у них і використовувати для ефективного прогнозування. 

Результати дисертаційного дослідження експериментально 

підтверджують необхідність проведення аналізу повного геному 

циркулюючих штамів та визначення  генетичних маркерів  та їх комбінацій в 

кожному з генів, який може бути використаний для розробки вакцин з 

вищою ефективністю та індукувати більш ефективний імунітет проти вірусів 

грипу.  

В результаті проведеної роботи сиквеновано та депоновано до світової 

бази даних 136 послідовностей штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 (82 з них 

повногеномні), які можуть бути використані для  порівняльного 

філогенетичного аналізу. Отримані результати впроваджено у роботу 

Національного Центру грипу, який є важливою складовою нагляду за грипом 
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у світі та використано в учбовому процесі в ННЦ «Інститут біології та 

медицини» КНУ ім. Тараса Шевченка. 

Ключові слова: віруси грипу, антигенний сайт, філогенетичний аналіз, 

мутація, повний геном. 
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SUMMARY 

 

Zolotarova O.Yu. The whole-genome analysis of pandemic influenza 

viruses for early etiological forecast of epidemics in Ukraine. – The manuscript. 

Thesis for candidate of biological sciences degree in major 091 – biology. – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science 

of Ukraine,– Kyiv, 2020. 

The influenza A(H1N1)pdm2009 (H1N1/2009) virus that emerged in humans 

during March and early April 2009 spread rapidly among humans to develop into 

the first human influenza pandemic in over 40 years.  

Every year, flu viruses cause epidemics that cause fewer diseases than a 

pandemic, but cause large numbers of hospitalizations and deaths in both adults 

and children. The variability of viruses is caused by their constant genetic changes 

due to mutations that occur in each of the genes. 

WHO guidelines for vaccine composition are based on phylogenetic and 

immunological analyzes of influenza viruses from previous epidemic seasons. 

However, phylogenetic analysis is usually limited to the analysis of only the 

nucleotide sequences of hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA) genes. New 

studies are increasingly using the analysis of the full genome of influenza viruses, 

which can shed new light on the evolution of viruses and the process of selection 

of vaccine strains.  

Surface glycoprotein analysis provides limited understanding of circulating 

pathogens and their epidemic / pandemic potential. That is why more and more 

new research is focused on analyzing the complete genome of influenza viruses. 
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The monitoring of circulating influenza viruses and the analysis of the amino 

acid substitutions of each of the genes, as well as their combinations, make it 

possible to predict, at an early stage, a dominant agent of the epidemic, which may 

lead to an increased incidence and severity of the infection. 

This dissertation deals with the phylogenetic changes of isolates of 

pandemic influenza viruses during the period 2009-2017, as well as investigates 

the genetic variability of each of the genes of influenza A (H1N1) pdm09 viruses 

and determines the amino acid substitutions that can be detected in the level of 

virulence. 

The aim of the study was to conduct a phylogenetic analysis of the complete 

genome of pandemic influenza A (H1N1) viruses circulating in Ukraine in the 

period from 2009 to 2017 and to detect specific substitutions that led to increased 

virus virulence for early prediction of epidemics in Ukraine. 

The manuscript summarizes and addresses one of the important issues of 

virology and epidemiology - clarification of phylogenetic and molecular-genetic 

changes in all genes of influenza A (H1N1) pdm09 viruses; changes in antigenic 

sites recognized by neutralizing antibodies; detection of resistant A(H1N1)pdm09 

viruses to the amantadine-type antiviral drugs, which are fixed at the genetic level; 

and a number of substitutions have been established in the genes of internal 

proteins and proteins of the polymerase complex that increase the virulence of 

viruses and can be used as markers to predict future epidemics. 

Hemagglutinin is known to be a major target region of neutralizing 

antibodies, which inhibit binding with sialic acid receptors effectively. The virus 

evades these antibodies primarily by accumulating amino-acid substitutions in 

HA's antigenic sites. It is known that the H1 molecule НА has five antigenic sites: 

Sa, Sb, Ca1, Ca2, and Cb. The antigenic sites Sa and Sb, which contain the largest 

number of amino acid residues, are key in neutralizing epitopes that are adjacent to 

the receptor-binding pocket. 

Ukrainian isolates isolated between 2009-2017 years clustered in the 

influenza genetic groups 2, 6, 7, and 8. Genetic changes were observed in each of 
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the antigenic sites: Sa – S162T, K163Q, K163I; Sb – S185T, A186T, S190G, 

S190R; Ca1 – S203T, R205K, E235V, E235D, S236P; Ca2 – P137H, H138R, 

A141T, D222G, D222N; Cb – A73S, S74R, S74N. The greatest number of them 

was detected on the sites Ca1 and Ca2. The smallest number of amino acid 

substitutions was detected in the antigenic site Cb. In spite of detected mutations in 

antigenic sites, Ukrainian isolates retained the similarity to the vaccine strain 

A/California/07/09 during 2009-2017 years. The effect of selection on the HA 

gene was determined, and it was shown that provisions 84, 152, and 162 were 

exposed to positive selection, confirming their fixation in the viral population. 

The presence of D222G substitution is shown, which causes severe and lethal 

cases in 2009-2010 season and in one case of the 2015-2016 season - A / Dnipro / 

580/2016, belonging to genetic group 6B.2. From the eleven occurrences of this 

substitution in the viruses analyzed, 4 were fatal. 

We have shown the occurrence of combinations of amino acid substitutions in 

HA, NP, NS, and PB2 proteins in addition to the replacement of D222G in the 

protein A of the influenza A (H1N1) pdm09 strains that caused the fatal cases. 

H1N1 viruses were a leading cause of influenza-like illness (ILI) over the 

2015/16 epidemic season. In Taiwan, for example, hemagglutinin (HA) clade 

6B/6B.1/6B.2 infections were associated with increased severity of influenza in 

hospitalized patients, including higher risk of pneumonia and acute respiratory 

distress syndrome (ARDS), and complications requiring mechanical ventilation. In 

the 2015/16 epidemic season in Ukraine, influenza viruses were the cause of a 

large number of hospital admissions for severe acute respiratory infection (SARI) 

and serious respiratory complications of both young people and people at risk. n 

the 2015-2016 season, influenza viruses acquired new unique substitutions - S84N, 

S162T, I216T, which had an effect on the change in antigenic properties of the 

viruses and became entrenched. These substitutions, in combination with 

substitutions occurring in other proteins in the 2015-2016 season, can be used as 

markers to predict subsequent epidemics. 
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Neuraminidase (NA) is the second surface antigen of the influenza virus 

recognized by antibodies. In NA at different epidemic seasons, H275Y and D151X 

substitutions were detected in two isolates that caused resistance to the antiviral 

drugs oseltamivir and zanamivir.  

Subsequently, we analyzed the phylogenetic and molecular genetic analysis of 

genes of internal proteins and proteins of the polymerase complex of influenza A 

(H1N1) pdm09 viruses. 

Analysis of NP internal protein revealed the presence of unique N377S and 

V425I substitutions that could inhibit the immune response. In the 2015-2016 

season, new A22T, M105I substitutions arose in the NP, but their role is unknown. 

The analysis of M2 protein showed the presence of amino acid substitution 

S31N in all isolates isolated in Ukraine during the period 2009-2017. Also, this 

substitution was detected in vaccine strain A / California / 07/09. This substitution 

causes resistance to the antiviral drugs of the amantadine series, such as 

amantadine and remantadine, which shows the ineffectiveness and inexpediency of 

using such drugs for the treatment of influenza in Ukraine. 

NS1 protein has been found to replace E55K, L90I, I123V, E125D, K131E 

and N205S, which increase the replication rate of influenza viruses in host cells. In 

the 2015-2016 season, along with substitutions in other proteins, new substitutions 

for D2E and E125D emerged in NS1, which were fixed and observed until 2017 

inclusive. 

Isolates collected in Ukraine were shown to have amino acid substitutions 

with the potential to enhance both virulence and pathogenicity of influenza viruses: 

substitutions of V100I, P224S, N321K, I330V and R362K in RA polymerase 

protein contributes to the enhancement of influenza virus virulence; substitution of 

R591X in the PB2 protein inhibits the host immune response; substitutions V425I 

and N377S are in the T-cell epitope presenting MHC, which may have an effect on 

the host immune response. The presence of E55K, L90I, I123V, E125D, K131E, 

and N205S substitutions in NS1 have been shown to contribute to increased viral 
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replication and are associated with restriction of host gene expression, potentially 

limiting the early innate immune response against influenza. 

The study showed the presence of amino acid substitutions in each of the 

proteins of isolates of influenza A (H1N1) pdm09 isolated during the period from 

2009 to 2017 in Ukraine. As a result of the analysis, it was determined that similar 

substitutions were observed in most of the strains circulating in the world, 

according to WHO reports.  

The presence of influenza A (H1N1) pdm09 strains isolated in Ukraine in 

2009-2017 revealed 40 specific evolutionary markers in each of the virus proteins 

observed from 2011-2013. The vaccine strain recommended in the period 2009-

2017 had only 2 genetic markers. Thus, a significant difference was shown 

between circulating viruses and the vaccine strain A / California / 07/09. 

The 2015-2016 season shows the occurrence of a combination of amino acid 

substitutions in all proteins of influenza A (H1N1) pdm09 strains isolated in 

Ukraine in addition to the forty substitutions identified in the paper. Such a 

changed strain of the flu virus caused an increased incidence and mortality rate 

among the population. In the neighboring countries (Russia, Belarus, Kazakhstan) 

there was also a significant increase in the incidence caused by strains of influenza 

A (H1N1) pdm09. These isolates were found to be similar to the substitutions 

identified in our study. This confirms the feasibility of using such substitutions as 

markers to predict subsequent epidemics, which will greatly improve 

epidemiological surveillance of influenza. 

The study allows us to interpret the findings for influenza A (H3N2) and 

type B viruses, which will help to identify marker substitutions for them and use 

them for effective prediction. 

The results of this dissertation experimentally confirm the need to analyze 

the complete genome of circulating strains and to identify genetic markers in each 

of the genes that can be used to form develop vaccines with higher efficiency 

against viruses.  
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As a result, 136 sequences of influenza A (H1N1) pdm09 virus strains (82 of 

them full genome) were sequenced and deposited into the world database, which 

can be used for phylogenetic tree construction and comparative analysis. The 

results obtained were implemented in the work of the National Influenza Center, 

which is an important component of influenza surveillance in the world and used 

in the educational process at the SI “National Institute of Biology and Medicine” 

of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

 

Key words: influenza virus, antigenic site, phylogenetic analysis, mutation, 

whole genome. 
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ВСТУП 

Віруси грипу людини мають значний вплив на суспільне здоров’я та 

глобальну економіку, зумовлюючи щорічні епідемії та тяжкі пандемії. Вони 

інфікують 5-10% дорослих та 20-30% дітей щорічно [1].  

Мінливість вірусів грипу зумовлена змінами у послідовностях їх генів. 

Зміни олігонуклеотидних послідовностей у генах епідемічних вірусів грипу у 

міжпандемічний період відбуваються за рахунок мутацій. В свою чергу, 

накопичення амінокислотних заміщень у вірусних білках призводить до змін 

їх антигенних властивостей. 

Таку «втечу» вірусів грипу від імунного захисту організму людини 

забезпечують поверхневі антигени: гемаглютинін та нейрамінідаза, які не 

розпізнаються клітинами імунної пам’яті за рахунок змін рецепторних 

ділянок. Також, генетичні зміни в антигенних сайтах впливають на тяжкість 

перебігу грипозної інфекції. Тому важливо не лише встановити ступінь 

спорідненості різних вірусів, а й прослідкувати їх генетичні зміни [2].  

На наш погляд, для кращого розуміння епідемічної ситуації, потрібне 

дослідження молекулярно-генетичних змін не лише у поверхневих білках – 

гемаглютиніні та нейрамінідазі, а і у внутрішніх білках. Особливо важливим 

є питання дослідження генетичних змін у білках полімеразного комплексу 

(РВ1, РВ2, РА), які визначають ступінь вірулентності штамів вірусів грипу. 

Також, значну роль у взаємодії вірусу грипу з організмом відіграють 

неструктурні білки NS1 та NS2. NS1 — мультифункціональний білок, що 

бере участь у білок-білкових та білок-нуклеотидних взаємодіях, визначає 

стійкість вірусу до інтерферону шляхом блокування РНК-ази L та 2′-5′-

оліго(А)синтетазного шляхів інтерфероногенезу [3].  

Для захисту населення та особливо людей з груп ризику (малі діти, 

вагітні, медичні працівники та люди похилого віку) розроблені вакцини, які 

захищають від виникнення тяжких форм хвороби. Проте, склад вакцин 

потрібно постійно оновлювати, оскільки віруси грипу швидко 

еволюціонують і мають високу мінливість [4]. 
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Рекомендації ВООЗ щодо складу вакцин базуються на 

філогенетичному та імунологічному аналізах вірусів грипу попередніх 

епідемічних сезонів. Проте, філогенетичний аналіз зазвичай обмежений 

аналізом лише нуклеотидних послідовностей генів гемаглютиніну (HA) та 

нейрамінідази (NA) [5]. Останні ж дослідження все частіше використовують 

аналіз повного геному вірусів грипу, що може покращити розуміння еволюції 

вірусів та логіку відбору вакцинних штамів [6]. 

Моніторинг циркулюючих вірусів грипу та аналіз амінокислотних 

заміщень кожного з білків, а також їх комбінацій, дає змогу на ранніх етапах 

прогнозувати домінуючого збудника епідемії, який може зумовити 

підвищення рівня захворюваності та тяжкість перебігу інфекції. 

Саме тому молекулярний аналіз як поверхневих, так і внутрішніх білків 

циркулюючих вірусів грипу дасть змогу визначити характерні особливості 

епідемічного процесу, що є надзвичайно важливим, враховуючи високий 

відсоток мутацій збудника та його контагіозність. Це допоможе 

вдосконалювати епідемічний нагляд за грипом, профілактику, прогнозувати 

наступні епідемії, а також розробляти вакцини до актуальних штамів вірусу 

грипу.    

У виконаній роботі вперше в Україні досліджується повний геном 

штамів пандемічного вірусу грипу A(H1N1)pdm09 та вплив амінокислотних 

заміщень у всіх генах на вірулентність вірусу грипу. 

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

Дисертаційна робота виконувалась у межах науково-дослідної роботи 

кафедри вірусології ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за темою «Молекулярне 

типування та механізми еволюційної адаптації вірусів культурної і 

дикорослої флори України» (№ держреєстрації 0116U004778); та пов’язана з 

роботою відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій ДУ «Інститут 

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

України» у рамках науково-дослідної роботи «Молекулярно-генетичний та 
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антигенний моніторинг вірусів грипу в Україні» (0114U000383) – 2017 – 2019 

рр. 

 Мета дослідження: провести філогенетичний аналіз повного геному 

пандемічних вірусів грипу A(H1N1)pdm09, що циркулювали в Україні в 

період з 2009 по 2017 роки та детектувати специфічні заміщення, що 

призвели до підвищення вірулентності вірусу для раннього прогнозування 

епідемій в Україні.  

Для вирішення поставленої мети ми окреслили наступні завдання: 

- Провести відбір, ідентифікацію, виділення вірусів грипу та 

отримання їх повногеномних послідовностей 

- Провести філогенетичний аналіз всіх генів вірусів грипу, виділених 

в Україні, встановити їх подібність до інших вірусів та до 

вакцинного штаму. 

- Виявити мутації у кожному гені, що могли привести до 

амінокислотних заміщень у відповідних білках, порівняти їх з 

такими у вірусів, що циркулювали у світі; встановити та 

проаналізувати заміщення в антигенних сайтах гемаглютиніну.  

- Побудувати та проаналізувати 3D моделі поверхневих білків вірусу 

грипу, з демонстрацією розміщення заміщень в антигенних сайтах 

вірусів, виділених в Україні; визначити вплив добору на поверхневі 

білки вірусу грипу. 

- Встановити закономірності генетичних змін в ізолятів вірусів грипу, 

що характеризувались тяжким перебігом або зумовлювали летальні 

випадки. 

Об’єкт дослідження — віруси грипу типу А(H1N1)pdm09, виділені в 

Україні в 2009-2017 роках. 

Предмет дослідження — прогнозування епідемій, амінокислотні 

заміщення, що підвищують вірулентність вірусу. 

Методи дослідження. Вірусологічні, молекулярно-генетичні, 

статистичні, філогенетичні, біоінформатичні. 
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Наукова новизна одержаних результатів обумовлена сукупністю 

поставлених завдань. У дисертаційному дослідженні вперше в Україні 

автором здійснено аналіз повного геному вірусів грипу для раннього 

етіологічного прогнозування епідемій в Україні. У рамках проведеного 

дослідження отримано результати, які мають наукову новизну та виносяться 

на захист, а саме: 

уперше: 

- проаналізовано повний геном штамів пандемічного вірусу грипу 

А(H1N1)pdm09, циркулюючих в Україні з використанням сучасних 

біоінформатичних методів.  

- виявлено амінокислотні заміщення у кожному з білків вірусу грипу, 

в період з 2009 по 2017 роки, та встановлено їх вплив на вірулентність вірусу 

грипу А(H1N1)pdm09. 

- встановлено амінокислотні заміщення в антигенних сайтах 

гемаглютиніну, які зумовлюють «утечу» вірусів грипу від імунного захисту 

людини.  

- досліджено вплив добору на сайти в генах поверхневих білків 

гемаглютиніну та нейрамінідази.  

- показано структурне просторове положення амінокислотних 

заміщень в білках пандемічних вірусів грипу з використанням 

біоінформатичних методів та побудови 3D моделей.  

- показано генетичну мінливість вірусів грипу А(H1N1)pdm09, 

виділених в Україні, з моменту виникнення в 2009 році 2017 року,  та 

проведено їх порівняння з вакцинним штамом A/California/07/09.  

- визначено комбінації амінокислотних заміщень у білках вірусу 

грипу, поява яких зумовлювала підвищення кількості ускладнень та 

летальних випадків у людей, визначено, що аналогічні заміщення 

спостерігались у більшості штамів, що циркулювали у світі, згідно звітів 

ВООЗ.  
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- встановлено специфічні заміщення у білках вірусу грипу, які можуть 

призвести до підвищення вірулентності і можуть бути використані для 

прогнозування наступних епідемій. 

удосконалено: 

- методи філогенетичного та антигенного аналізу вірусів грипу, з 

використанням інформації щодо змін в антигенних сайтах білку НА та 

сучасних біоінформатичних методів для побудови 3D-моделей. 

- дослідження значення амінокислотних заміщень у поверхневих та 

внутрішніх білках вірусів грипу; їх вплив на властивості вірусу грипу. 

- розуміння перебігу епідемічного процесу 2015-2016 років та 

можливих причин підвищення рівня захворюваності, летальних випадків. 

набуло подальшого розвитку: 

- застосування заміщень в якості маркерів для прогнозування 

наступних епідемій, що значно покращить епідеміологічний нагляд за 

грипом. Проведене дослідження дозволяє інтерпретувати отримані дані для 

вірусів грипу A(H3N2) та типу В, що допоможе визначити маркерні 

заміщення у них і використовувати для ефективного прогнозування. 

- проведення аналізу повного геному циркулюючих штамів та 

визначення  генетичних маркерів  та їх комбінацій в кожному з генів, який 

може бути використаний для розробки вакцин з вищою ефективністю та 

індукувати більш ефективний імунітет проти вірусів грипу.  

- аналіз вірусів грипу на наявність замін, що зумовлюють 

резистентність до противірусних препаратів для застосування ефективного 

лікування хворих. 

Практичне значення одержаних результатів. Сиквеновані повні 

геноми пандемічних вірусів грипу A(H1N1)pdm09, виділені в Україні в 2009-

2017 роках, депоновано до GISAID. Вільний доступ до генетичної інформації 

українських ізолятів вірусів грипу дає змогу використовувати їх для 

порівняльного аналізу, вивчення еволюційних відносин та розробки 

епідеміологічних моделей. Практичні положення дисертаційної роботи було 
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використано в учбовому процесі ННЦ «Інститут біології та медицини», а 

саме для проведення спецкурсів зі студентами кафедри вірусології: «Віруси 

людини та тварини», «Механізм дії антивірусних препаратів», «Особливості 

противірусного імунітету». Також актуальним є використання даних 

результатів при проведенні лабораторних робіт та навчальних практик. 

Аналіз повного геному циркулюючих вірусів грипу дає змогу визначити 

характерні особливості епідемічного процесу та чутливість вірусів грипу до 

противірусних препаратів. Отримані результати впроваджено у роботу 

Національного Центру грипу, який є важливою складовою нагляду за грипом 

у світі. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою 

автора. Ідея роботи, мета і завдання досліджень сформульовано автором 

особисто. Наведені результати досліджень отримано автором самостійно і 

відображають авторський підхід до перспективи використання аналізу 

повного геному вірусів грипу для прогнозування епідемій. Виділені віруси 

грипу було секвеновано у світовому центрі грипу (Лондон, Велика Британія) 

та в Центрі по контролю захворюваності (CDC, США, Атланта). 

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 І.Г. Будзанівської та д.мед.н., професора 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, м.н.с. А.Ю. Фесенко. 

Філогенетичний аналіз всіх генів пандемічних вірусів грипу 

A(H1N1)pdm09, виділених в Україні з 2009 по 2017 рр, та молекулярно-
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генетичний аналіз послідовностей вірусів грипу на наявність заміщень, 

асоційованих із антигенним дрейфом вірусів грипу та підвищенням вірусної 

вірулентності, проведені автором особисто на кафедрі вірусології ННЦ 

«Інститут біології та медицини» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Апробація результатів дисертації. (тези конференцій, перелік) 

Основні положення дисертаційної роботи оприлюднені та обговорені 

на засіданнях кафедри вірусології ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (щопівроку); 

8th International conference Bioresources and Viruses (Kyiv, Ukraine, 12-14 

September 2016); CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium and 

Peer Review Session (Kyiv, Ukraine, 24-28 April 2017); 6th ESWI Influenza 

Conference (Riga, Latvia, 10-13 September 2017); Науково-практична 

конференція молодих вчених, присвячена 25-річчю Національної Академії 

Медичних Наук України (Київ, Україна, 23 березня 2018); Third Annual BTRP 

Ukraine Regional One Health Research Symposium (Kyiv, Ukraine, 16-20 April 

2018); 6th International Influenza Meeting (Muenster, Germany, 02-04 September 

2018); International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance (Vienna, 

Austria, 9-12 November 2018); XIII IMBG All-Ukrainian conference of young 

scientists (Kyiv, Ukraine, 22-25 May 2019); 9th International conference 

“Bioresources and Viruses” (Kyiv, Ukraine, 9-11 September 2019). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 20 наукових 

праць, з них 5 наукових статей, у тому числі 4 у фахових наукових виданнях 

України, одна стаття, опублікована у науковому періодичному виданні іншої 

держави з напрямку, з якого підготовано дисертацію, яке включене до 

міжнародної наукометричної бази Scopus та 15 тез наукових конференцій (4 – 

за кордоном).  

Структура дисертації: дисертація включає 6 розділів, загальний обсяг 

– 175 сторінок. 
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ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

РОЗДІЛ 1  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІРУСУ ГРИПУ  

 

Віруси грипу людини є головною загрозою для здоров’я населення та 

світової економіки внаслідок щорічних сезонних епідемій та важких 

пандемій. Віруси грипу, включаючи пандемічний вірус грипу 

А(H1N1)pdm09, A(H3N2) та віруси грипу типу В, щорічно інфікують 5-10% 

дорослого населення та 20-30% дітей [1]. Віруси грипу постійно змінюються 

внаслідок тиску імунної системи (антигенний дрейф), що часто призводить 

до впливу на вірулентність, епідеміологічних змін та створення нових 

варіантів вірусу, які уникають імунного захисту організму. Такі зміни 

можуть впливати на щорічний вибір складу вакцин та на ефективність 

вакцин проти грипу у людей. 

Віруси грипу типу А, зокрема A(H1N1)pdm09 та їх генетичні нащадки, 

що є причиною сезонних епідемій, постійно розвиваються в людській 

популяції. Віруси грипу H1N1 накопичили мутації, пов’язані з підвищенням 

ефективності реплікації, інтенсифікацією зв’язування з рецепторами α-2,6-

сіалової кислоти на поверхні епітеліальних клітин дихальної системи та 

«втечею» від вроджених та набутих імунних реакцій [5]. 

Віруси грипу – це група патогенів, що належать до родини 

Orthomyxoviridae, та яка включає 7 родів: Alphainfluenzavirus (Influenza A 

virus), Betainfluenzavirus (Influenza B virus), Deltainfluenzavirus (Influenza D 

virus), Gammainfluenzavirus (Influenza C virus), Isavirus (Salmon isavirus), 

Quaranjavirus (Johnston Atoll quaranjavirus та Quaranfil quaranjavirus), 

Thogotovirus (Dhori thogotovirus та Thogoto thogovirus) [7]. 
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Рисунок 1.1 – Філогенетичні відносини родини Orthomyxoviridae [8] 

 

Віруси грипу типу А діляться на підтипи, базуючись на їх поверхневих 

глікопротеїнах: гемаглютиніні та нейрамінідазі [9]. Виділяють 18 типів НА та 

11 типів NA, комбінації яких можуть дати 198 підтипів вірусів грипу типу А, 

з яких відомо, що лише 7% інфікує людей [10]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Поділ НА (А) та NA (B) на підтипи на основі їх 

філогенетичних властивостей [11] 
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1.1  Морфологія частинок вірусу грипу 

 

Віріони сферичні чи плеоморфні, 80-120 нм в діаметрі. Нові виділені 

віруси грипу мають значну частку ниткоподібних форм, іноді довжиною до 

декількох мікрометрів, тоді як лабораторні штами, з великою кількістю 

пасажів на курячих ембріонах чи в культурі клітин, представлені переважно 

сферичними частинками (Рис. 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Схематичне зображення вірусу грипу А у розрізі (зверху) 

та електронно-мікроскопічне зображення (знизу). Вказані глікопреотеїни, 

вбудовані в ліпідну мембрану, тримери НА, який в переважній кількості, та 

тетрамери NA. Зовнішня оболонка також містить невелику кількість білків 

іонного каналу М2. Внутрішні компоненти – М1 (матричний) білок і 

вірусний рибонуклеопротеїн (RNP), що складається з сегментів РНК, 

асоційованих з нуклеокапсидним білком (NP) та білків полімеразного 

комплексу РА, РВ1 та РВ2. NS2 (NEP) також вірусний білок не вказано. На 

електронно-мікроскопічному зображені сферичний та нитчастий віріони [8] 
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Всередині вірусної частки розміщений нуклеокапсид, що має 

спіральний тип симетрії.  Нуклеокапсид оточений матриксними білками. 

Зверху них знаходиться ліпопротеїнова оболонка, яка має клітинне 

походження. На поверхні віріону розміщені глікопротеїни довжиною близько 

10 нм – гемаглютинін та нейрамінідаза, основні вірусні антигени. 

 

1.2  Будова геному вірусу грипу 

 

Геном вірусів грипу типу А, В та інфекційної анемії лосося 

представлений 8 сегментами негативної одноланцюгової лінійної РНК 

(Табл.1.1). Віруси грипу С та Дорі вірус містять 7 сегментів РНК; геном 

Тогото віруса складається з 6 сегментів РНК. Геном вірусів кодує від 10 до 

12 білків  (HA, NA, NP M1/M2, NS1/NS2, PA, PB1 та PB2). Сегменти кодують 

вірусні білки: PB2, PB1-F1, PB1-F2, PA and PA-X (субодиниці полімерази), 

тример HA (гемаглютинін), NP (нуклеопротеїн), тетрамер NA (нейрамінідаза, 

також називають сіалідаза), M1/M2 (матриксні білки) та димер NS1/ NS2 

(неструктурні білки) [12].  

Структурні білки включають: три поліпептиди, що формують вірусну 

РНК-залежну РНК-полімеразу (РА, РВ1, РВ2 у вірусів грипу типу А); 

нуклеопротеїн (NP), який асоційований з кожним сегментом РНК геному і 

формує RNP; гемаглютинін (НА, НЕ, чи GP), що являє собою інтегральний 

мембранний глікопротеїн І типу, що залучений до приєднання вірусу, злиття 

мембран та нейтралізації; та неглікозильований матриксний білок (М1 чи М). 

НА вірусів грипу типу А ацильований в мембрано-зв’язуючому регіоні та має 

N-зв’язані глікани в численних сайтах. Окрім гемаглютинуючих 

властивостей та злиття мембран, білок НЕ вірусів грипу С має естеразну 

активність для руйнування рецептора [7]. На відміну від цього білок GP 

Тогото вірусів не подібний до білків вірусу грипу, проте його послідовність 

гомологічна до глікопротеїну бакуловірусу. Віруси грипу типу А та В мають 
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інтегральний глікопротеїн ІІ типу (нейрамінідаза, NA), що має активність 

сіалідази.  

 

Таблиця 1.1 – Сегменти геному, що відповідають білкам вірусів грипу 

А [8] 

Номер 

сегменту 

Довжина 

(нуклеотиди) 

Білок, що 

транслюється 

Розмір 

білку 

Функція 

1 2316 PB2 759 Регуляція транскрипції 

2 2317 PB1 757 Полімеразна активність, 

розрізання пре-мРНК 

PB1-F2 87-90 Посилення апоптозу 

імунних клітин, 

локалізованих і 

мітохондріях 

3 2192 PA 716 Регуляція транскрипції та 

реплікації 

PA-X 252 Модуляція відповіді хазяїна 

на інфекцію 

4 1752 HA 56 Головний поверхневий 

глікопротеїн; зв’язування з 

рецептором, антигенна 

детермінанта 

5 1541 NP 498 Формує вірусний капсид; 

регуляція РНК синтезу 

6 1432 NA 454 Головний поверхневий 

глікопротеїн; антигенна 

детермінанта; руйнування 

сіалової кислоти 

7 1002 (МР) M1 252 Взаємодія з М2 та білками 

оболонки 

M2 97 Іонний канал 

8 865 (NS) NS1 230 Процесинг мРНК в клітинах 

хазяїна; супресія імунної 

відповіді; зменшення 

апоптозу 

NS2 121 Ядерний транспорт 

нуклеокапсиду 

 

Залежно від роду, віруси грипу мають малі інтегральні мембранні білки 

(М2, NB, BM2 чи CM2), які можуть бути глікозильовані. Білки М2 та ВМ2 

функціонують як протонно-селективні іонні канали у клітинах ссавців, 
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підкислюють рН всередині віріону при депротеїнізації частинок та злитті 

мембран. Діяльність іонного каналу М2 інгібується препаратами 

адамантанового ряду, амантадином і римантадином у вірусів грипу А. На 

додаток до структурних білків і в залежності від роду, віруси можуть 

кодувати 2 неструктурні білки (NS1, NS2 [NEP]), хоча NS2 також 

знаходиться в вірусній частці.  

 

1.3  Характеристика ліпідів, вуглеводів та білків вірусу грипу  

 

Ліпіди у вірусній частці складають 18-37%. Вони містять ліпіди 

плазматичної мембрани хазяїна. 

Вуглеводи у формі глікопротеїнів та гліколіпідів складають приблизно 

5% маси часток. Вони присутні як N-глікозильовані бічні ланцюги 

глікопротеїнів, як гліколіпіди та як мукополісахариди. Їх склад залежить від 

вірусу та хазяїна [13]. 

Геном вірусів грипу кодує 11 білків. Лише гемаглютинін та 

нейрамінідаза піддаються N-лінкованому глікозилюванню. Білки НА та NA є 

критичними для специфіки, вірулентності та інфекційності вірусу грипу типу 

А. Глікозилювання НА та NA може впливати на специфічність, вірулентність 

та інфекційність штамів вірусу грипу або безпосередньо, шляхом зміни 

біологічних властивостей НА та NA, або опосередковано шляхом ослаблення 

зв’язування і маскування антигенної ділянки білка, що перешкоджає 

активації білка попередника НА0 шляхом його розщеплення на НА1 та НА2, 

регулюючи каталітичну активність або запобігаючи протеолітичному 

розщепленню стебла NA [14]. Наявність гліканів на голові НА та NA може 

мати позитивний чи негативний вплив на вірус. Хоча він захищає антигенні 

ділянки від імунного розпізнавання, він знижує спорідненість рецепторів НА 

та ферментативну активність NA [8,14]. В основному набуття гліканів в цих 

регіонах відіграє позитивну роль, захищаючи антигенні сайти від 

розпізнавання антитілами, що є ранніми етапами еволюції сезонних штамів, 
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для існування вірусів грипу серед людей. Тоді нові імунні антитіла до цих 

сезонних штамів поступово будуть утворюватись в організмі, зменшуючи 

передачу вірусу. Утворення нових гліканів в антигенних сайтах значно 

зменшить спорідненість рецепторів НА та ферментативну активність NA. 

Тому зміна місця розташування глікану (позитивна конверсія ділянок 

глікозилювання) стала більш підходящим способом еволюції вірусів H1N1. 

Зміна місця розташування гліканів, але не додавання нових, сприяє 

уникненню розпізнавання вірусу антитілами хазяїна. Таким чином, зміна 

місця розташування сайтів глікозилювання може бути ефективнішою за 

збільшення кількості сайтів глікозилювання для адаптації вірусів грипу. 

Гемаглютинін 

Гемаглютинін вірусів грипу кодується четвертим сегментом РНК 

вірусного геному.  Він котрансляційно переміщується через мембрану 

ендоплазматичного ретикулюма і утворює білок-попередник, нековалентний 

гетеродимер (НА0). Розщеплення сигнального пептиду (17 амінокислот) та 

N-зв’язане глікозилювання відбуваються під час котрансляційного процесу.  

В результаті кожен мономер має молекулярну масу близько 60 кДа для не 

глікозильованої форми. Їх молекулярна маса збільшується залежно від 

кількості та складності N-гліканів. НА0 транспортується через комплекс 

Гольджі до плазматичної мембрани і розщеплюється клітинними протеазами 

на НА1 та НА2 [5]. 

Гемаглютинін  вірусів грипу – це інтегральний мембранний 

глікопротеїн розміром 135 Å, який має циліндричну форму і утворює шипи 

на поверхні віріону. Кожен мономер молекули НА складається з 

глобулярного домену  та стрижня. Глобулярний домен містить лише НА1-

частину (включаючи рецептор-зв’язуючий домен і естеразний домен), в той 

час як стрижень містить обидві молекули НА1 та НА2. 

Гемаглютинін - один з найбільший за розміром білків в віріоні грипу, 

на його частку припадає від 25-35% всіх білків. Цей білок виконує функції, 

вкрай важливі для розвитку інфекційного процесу: взаємодіє зі специфічним 
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для вірусу грипу клітинним рецептором - сіаловою кислотою, що бере участь 

в проникненні вірусу в клітину, шляхом злиття вірусної мембрани з 

клітинною і злиттям вірусної мембрани з ендосомальною в процесі 

«роздягання» вірусу; нарешті, саме проти гемаглютиніну спрямовані 

антитіла, нейтралізуючі інфекційність вірусу грипу [15]. 

Важкий ланцюг гемаглютиніну - НА1 -  складається з 328 

амінокислотних залишків і містить ряд функціонально важливих областей. 

Це рецепторна «кишеня», яка, за різними джерелами включає в себе 

амінокислотні залишки в 98, 153, 183, 190, 194 положеннях (тирозин, 

триптофан, гістидин, глютамін і лейцин), і амінокислотні послідовності 134-

138 і 224-228. За сучасними уявленнями рецепторна «кишеня» - мішень для 

нейтралізуючих антитіл, які вбудовуються в рецепторну «кишеню», - 

мімікруючи сіалові кислоти [12]. 

Субодиниця НА1, яка містить рецептор-зв’язуючий сайт, відповідає за 

приєднання вірусу до специфічної сіалової кислоти на поверхні клітин 

хазяїна. Зміна залишків амінокислот в області зв’язування рецептору НА 

може спричинити зміну тропності вірусу. Експериментальні дослідження 

показали, що сайт зв’язування сіалової кислоти Н1 вірусів грипу 

розташований в 111-265 амінокислотних положеннях [3]. 

Як відомо, молекула гемаглютиніну Н1 має 5 антигенних сайтів, Sa, Sb, 

Ca, and Cb [16]. Sа (амінокислотні залишки в положенні 128-129, 156-160, 

162-167); Sb (аміно-кислотні залишки в положенні 187-198); Сa1 

(амінокислотні залишки в поло-женіі169-173, 206-208, 238-240); Са2 

(амінокислотні залишки в положеніі140-145, 224-225) і Cb (74-79). При цьому 

буквою С позначені загальні для всіх антигенні сайти, а буквою S - 

штамоспецифічні [17]. Ці сайти складаються з найбільш варіабельних 

амінокислот та піддаються впливу антитіл імунної системи, саме тому 

швидко мутують. Багато з мутацій в цих сайтах були асоційовані з 

підвищеною вірусною реплікацією (S183P, I191L) та більш вірулентним 

фенотипом (D127E, S183P, D222G) [18]. Слід зазначити, що сайти Sa і Sb, які 
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містять багато амінокислот, залучених в нейтралізуючі епітопи, знаходяться 

поблизу рецепторної кишені [19]. Мутації D127E та S183P призводили до 

антигенних змін та погіршення розпізнавання вірусу антитілами до 

вакцинного штаму A/California/07/09. Інші мутації N125D та Е374К були 

виявлені у вірусів, що асоційовані з фатальними випадками та 

неефективністю вакцини. Проте, антигенний аналіз з сироваткою тхорів не 

показав значної різниці в титрах антитіл між вірусами з мутацією N124D та 

вакцинним штамом A/California/07/09 [20]. 

 

Рисунок 1.4 – Структура гемаглютиніну вірусів грипу А(H1N1). Ліворуч 

зображено тример НА, праворуч – мономер. Субодиниці НА1 та НА2 

позначені фіолетовим та блакитним кольорами відповідно [21] 

 

Інформація про зміни в антигенних сайтах дуже важлива для 

прогнозування наступних домінуючих штамів. Добре задокументовано, що 

антигенні зміни призводять до набуття вуглеводних бічних ланцюгів на 

молекулі НА [22]. Оскільки вуглеводні ланцюги розташовуються поблизу 

антигенних сайтів,  то вони маскують нейтралізуючі епітопи на поверхні НА. 

Антигенні заміни, що призводять до набуття сайтів глікозилювання, як 

вважають, ефективно генерують нові антигенні варіанти. 

Поява або зникнення сайту глікозилювання призводить до зміни 

топології структури білку гемаглютиніну (НА). Набуття сайту 
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глікозилювання може бути вигідним вірусу, так як за рахунок цього 

відбувається маскування антигенних сайтів, що розпізнаються антитілами 

людського організму. Таким чином, віруси можуть потенційно регулювати 

свою антигенність [23].  

Глікани на глобулярній голові НА захищають антигенні ділянки від 

розпізнавання антитілами, а завдяки розташуванню антигенних ділянок 

поблизу місця зв’язування рецепторів ці глікани впливають на зв’язування 

НА з рецепторами клітин хазяїна. Вплив гліканів на сайт, що зв’язує сіалову 

кислоту, пов'язаний з кількістю гліканів, розташуванням в НА та структурою. 

Показано, що спорідненість НА до його специфічного ліганду зростає, коли 

N-глікани стають менш складними [23]. 

Слідом за молекулою НА1 розташована молекула НА2, відокремлена 

від НА1 областю амінокислот, що зветься сайтом розщеплення. Від складу і 

послідовності амінокислотних залишків в пептиді злиття залежить активність 

взаємодії НА з клітинними мембранами [24]. 

Білок НА є біологічно активним лише у вигляді тримера із складною 

просторовою структурою. Кожен мономер, що містить зчеплені субодиниці 

НА1 і НА2, утворює структуру, що складається з стиржня, на верхньому 

кінці якого знаходиться велика глобулярна частина, а на нижньому - мала 

глобулярна частина [25]. 

Заміщення амінокислот в рецептор-зв’язуючому регіоні НА та 

проведений аналіз показали, що два залишки амінокислот у положенні 190 та 

225 в НА1 є критичними, як детермінанти специфічності зв’язування 

рецептору. Н1 НА, що містить Е190 та G225, переважно зв’язується з 2-3 

рецепторами у птахів, а Н1 НА, що містить та D190 та G225, сприяє взаємодії 

як з 2-3 рецепторами  сіалової кислоти, так і 2-6 рецепторами у свиней. 

Гемаглютинін Н1, що містить D190 та D225, ефективно зв’язується з 2-6 

рецепторами у людини. Перехід специфіки рецепторного впізнавання з 

«пташиного» на «людський тип», вважається є необхідною умовою для 

виникнення пандемії у людей [4].  
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Нейрамінідаза 

Нейрамінідаза є тетрамером з чотирьох ідентичних поліпептидів. 

Кожен поліпептид містить близько 470 амінокислот, розташованих у 

чотирьох доменах, N-кінцеву цитоплазматичну послідовність, за якою 

розташований мембранно-якірний гідрофобний трансмембранний домен і 

тонкий стрижень змінної довжини, що закінчується глобулярною «головою», 

де знаходиться активний сайт ферменту (залишки Arg118, Asp151, Arg152, 

Arg224, Glu276, Arg292, Arg371 та Tyr406) [26]. 

 

Рисунок 1.5 – Тетрамерна структура нейрамінідази вірусів грипу. 

Індивідуальні мономери головки зображені еленим, сірим, фіолетовим та 

помаранчевим. Стрижень NA, трансмембранна ділянка і цитоплазматичний 

хвіст зображені, як чотири альфа спіралі [27] 

 

Вірусна нейрамінідаза розрізає α2-3-лінковану сіалову кислоту більш 

ефективно, ніж α2-6 сіалову кислоту. 

Антитіла проти NA не блокують прикріплення вірусу до клітин і тому 

не є «нейтралізуючими» в класичному сенсі. Це призвело до загального 

сприйняття того, що NА не є важливим антигеном. NA знаходиться в меншій 

кількості, ніж НА, на віріоні, і тому НА викликає більш інтенсивну імунну 

відповідь. Проте, результати дослідів анти-NA показали, що вони блокують 
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інфекцію, про що свідчить їх здатність розпізнавати генетичних мутантів та 

захищати від інфікування летальним вірусом на моделях тварин [28]. Існує 

багато доказів, що включення NA у вакцину забезпечує додатковий захист, і 

зокрема, певний перехресний захист від вірусів грипу птахів та свиней з N1 

NA [29]. 

На даний час ліцензовані субодиничні вакцини повинні містити 15 lg 

кожного НА, виміряні за допомогою радіальної імунодифузії, а ефективність 

вакцини найчастіше вимірюється за допомогою реакцій гальмування 

гемаглютинації (РГГА). Тести РГГА стали менш надійними в 1990-х, коли 

ізоляти людини H3N2 та H1N1 втратили здатність аглютинувати еритроцити 

курей. На останніх зустрічах ВООЗ обговорювали переваги включення NA у 

вакцини; в сучасних субодиничних вакцинах NA присутня, проте не є 

обов’язковою і її кількість є низькою [30]. Окрім перехресного захисту від 

інших субтипів вірусів грипу, включення NA до складу вакцини має ще одну 

перевагу, яка полягає в простоті і достовірності аналізів вимірювання її 

кількості та активності. Аналізу інгібування нейрамінідази не притаманні 

труднощі, пов’язані зі зміною афінності або специфіки, які зумовлюють 

зміни в тесті РГГА.  

Як і у випадку з НА, нейтралізуючі антитіла проти NA зв’язуються з 

конформаційними епітопами. Встановлено, що антитіло знаходиться у 

безпосередньому контакті з 16-20 амінокислотами  NA, але лише невелика 

підгрупа цих контактів настільки критична для взаємодії, що навіть 

консервативні мутації в цій підгрупі значно знижують зв’язування антитіл. 

Мутації в некритичних ділянках можуть зумовити лише невелике зменшення 

зв’язування. Навіть так звані консервативні мутації в цих критичних 

контактах достатні для скасування зв’язування антитіла з NA [31]. 

За відсутності нейрамінідазної активності віруси грипу можуть пройти 

повний цикл інфекції і продукувати вірусне потомство, проте вони не здатні 

вийти з інфікованої клітини та поширюватися до нових клітини, щоб 
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ініціювати наступний цикл інфекції. Таким чином, вірус не 

розмножуватиметься і інфекція не пошириться [32]. 

Саме на цьому механізмі базуються дія противірусних препаратів 

Relenza та Tamiflu. Вони блокують ферментативну активність NA, таким 

чином гальмуючи поширення інфекції. Проте, віруси створюють захисні 

механізми та набувають мутації, які зумовлюють стійкість до даних 

препаратів. До 2008 року більшість сезонних вірусів грипу H1N1 були 

стійкими до озельтамівіру (Tamiflu). Наразі більшість пандемічних вірусів 

грипу A(H1N1)pdm09 чутливі до препаратів, лише невеликий відсоток має 

мутації стійкості. Найчастішою і найбільш вивченим є заміщення H275Y 

[33]. Через 3 роки після пандемії випадки стійкості до озельтамівіру у вірусів 

грипу A(H1N1)pdm09 майже завжди були асоційовані з заміщенням H275Y в 

NA, проте загальний рівень стійкості залишався низьким – близько 1% у 

США, <1% в Канаді, близько 2,5% в Європі та <1,6% у світі [34]. 

Експериментальні дослідження показали, що заміщення H275Y зменшує 

чутливість вірусів до озельтамівіру та парамівіру.  

Окрім заміщення H275Y, випадки стійкості вірусів були асоційовані з 

наявністю заміщення I223V. Ця заміна зменшує чутливість вірусів грипу до 

озельтамівіру, перамівіру та занамівіру. В результаті проведених 

експериментальних досліджень було встановлено, що заміщення  I223V 

подовжує екліпс фазу вірусу та скорочує тривалість продукції вірусу. Вчені 

показали, що при застосуванні озельтамівіру віруси з описаними 

заміщеннями мають підвищені рівні реплікації [35]. 

В якості вакцини сама NA є менш ефективною, ніж НА, проте 

застосування NA разом з НА у вакцині підвищує захист організму. 

Білки М1 та М2  

Ген М кодує як матричні, так і мембранні білки, і має ряд функцій. Він 

кодує 2 білки, а саме М1 (нуклеотидні положення 26-784) і М2 (нуклеотидні 

положення 26-51 та 740-1007). М1 є матричним білком, який знаходиться під 

вірусною оболонкою у вигляді димерів і взаємодіє з комплексом вірусних 
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рибонуклеопротеїнів (vRNP), утворюючи «міст» між компонентами 

внутрішнього ядра і мембранними білками [36]. М1 контактує як з вірусною 

РНК, так і з NР, сприяючи утворенню RNP-комплексів і викликаючи 

дисоціацію RNP з ядерного матриксу. М1 відіграє життєво важливу роль у 

збірці, шляхом підбору вірусних компонентів до місця збирання та 

формуванні вірусних часток [37]. 

 

Рисунок 1.6 – Структура білків М1(а) та М2(b) вірусів грипу типу А 

[38] 

 

М2 – це мембранний білок, який знаходиться у вірусній оболонці і на 

поверхні вірусу у вигляді тетрамеру. Білок М2 містить 97 амінокислот – 24 у 

позаклітинному домені, 19 – у трансмембранному домені, і 54 – у 

цитоплазматичному. Позаклітинний домен М2 розпізнається імунною 

системою хазяїна. Трансмембранний домен М2 має активність іонного 

каналу, який бере участь у процесі роздягання вірусу. Білок М2 виконує 

функцію регуляції рН, що є критичним для роздягання вірусних часток в 

ендосомах та запобігає передчасному конформаційному перегрупуванню 

новосинтезованого білку гемаглютиніну при його транспортуванні з 

комплексу Гольджі на поверхню клітин. У своїй природній формі М2 являє 

собою гомотетрамер, який експресується на віріонах у малій кількості, але в 

великій кількості виявляється на поверхні інфікованих клітин. Позаклітинний 

домен М2 виксококонсервативний в різних підтипів вірусів грипу типу А і 
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вважається одним з кандидатів для розробки універсальної вакцини проти 

грипу [38].  

Спеціально розроблені хімічні сполуки амантадин та римантадин 

пригнічують реплікацію вірусу, блокуючи кислотно-активований іонний 

канал. Амантани (амантадин і ремантадин) широко використовувались для 

лікування інфекції викликаної вірусами грипу типу А протягом багатьох 

років, проте, повідомляється про все більшу кількість стійких штамів. Дані 

препарати використовувалися протягом 30 років через широку доступність і 

низьку ціну. Основні заміщення, які зумовлюють стійкість до ремантадину в 

положеннях  L26, V27,A30, S31, та G34 в трансмембранному домені білку 

М2. Частота поширення цих заміщень між 1994 та 1995 становила 0,4%, а 

між 2003-2004 – 12,3%. Найчастіше виявляється заміщення S31N, яке 

зумовлює найвищу стійкість. В останні роки рівень стійкості виріс до 97% 

згідно звітів ВООЗ[39]. 

 Цитоплазматичний домен М2 взаємодіє з М1 і необхідний для 

пакування геному та утворення вірусних частинок [40]. М ген може бути 

задіяним у визначення тропізму хазяїна. Крім того, нові вакцини спрямовані 

на білки М1 чи М2 для перехресного субтипового захисту виявилися 

ефективними [41,42]. 

Позаклітинний домен М2 білку є привабливим таргетом для створення 

вакцин, адже він не підлягає дрейфу чи шифту, і залишається майже 

незмінним з часів Іспанки 1918 і до цього часу, не дивлячись на численні 

епідемії та чотири пандемії. Дослідження проведені на мишах показали 

ефективність таких вакцин на основі М2 білку. Проте, ці дані потребують 

підтвердження шляхом проведення клінічних досліджень [43,44]. 

 

Нуклеопротеїн 

Білок NP кодується 5 сегментом РНК вірусів грипу типу А і має 

довжину 498 амінокислот, багатий аргініном, гліцином і залишками серину, 

має позитивний заряд при нейтральному рН. Філогенетичний аналіз вірусів, 
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виділених з різних хазяїв, показує, що ген NP є відносно консервативним з 

максимальною різницею амінокислот менше 11%. Нуклеопротеїн вірусів 

грипу є тример. 

 

 

Рисунок 1.7 – Структура білку NP вірусів грипу типу А. А) Вигляд з 

боку білку NP вірусу грипу H1N1; В) Вигляд зверху білку NP вірусу грипу 

H1N1. Мономери білку виділені зеленим, червоним та жовтим кольором 

(PDB – 2IQH) [45] 

 

Це робить взаємодії NP перспективною мішенню для противірусних 

препаратів. NP складається з двох доменів – голови і тіла. У проміжку між 

ними знаходиться позитивно заряджена борозна зв’язування РНК. NP здатен 

взаємодіяти з широким спектром вірусних та клітинних макромолекул. NP 

зв’язує одноланцюгові РНК, а також здатен самоасоціюватися з утворенням 

великих олігомерних комплексів. Він також зв’язується з РВ1 та РВ2 

субодиницями полімерази та з матричним білком М1. Кожен сегмент 

вірусної РНК оточений багатьма копіями NP і термінально зв’язаний з 

субодиницями вірусної полімерази РВ2, РВ1 та РА, формуючи 

рибонуклеопротеїновий комплекс. NP бере участь у вірусній реплікації та 

транскрипції, але також необхідний для ядерного транспорту 

рибонуклеопротеїнових комплексів та пакування вірусних геномів у вірусні 

частки [46]. 
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Нещодавно було показано, що фосфорилювання NP запобігає 

передчасній олігомеризації NP, тим самим підтримуючи елонгацію 

новосинтезованої геномної РНК. РНК-зв’язуючою активністю володіє N-

кінець NP довжиною 180 амінокислот [47]. 

В одному з досліджень було описано заміну F346S, яка зумовлювала 

підвищення реплікації в респіраторному тракті морських свинок. Інше 

дослідження показало, що NP може регулювати функціональний баланс 

НА/NА , шляхом селективного контролю експресії NA [48]. 

В іншому дослідженні встановлено, що заряд амінокислот K293 та 

E294 сталий. Зміна на гліцин в цих положеннях недостатня для пригнічення 

функції вірусного рибонуклеопротеїну, і тому ці залишки можуть брати 

участь у міжмолекулярних іонних взаємодіях. Тирозин в 289 положенні, 

глутамін в 308 та аспарагін в 309 є полярними, заміна на гліцин в двох з цих 

положень призводить до дефекту синтезу мРНК. Припускають, що три 

амінокислотні заміни (Y289G, Q308G і N309G) не потрібні для взаємодії з 

полімеразою, зокрема з РВ2, а порушення цієї взаємодії пояснюється 

дефектом РНК, який спостерігається при мутаціях у 308/309 і 289/309 

положеннях. Експериментальні дослідження показують, що заміна в NP 

N309K пов’язана зі специфічними замінами РВ2 (Q236H, E627K), які 

призводять до реплікації пташиного грипу в клітинах епітелію людини [49]. 

Штамам грипу A (H1N1) pdm09 притаманний рідкісний поліморфізм в 

залишку 289 [46, 50]. Замість тирозину ці віруси мають гістидин в  положенні 

289. Тирозин має велику гідрофобну кільцеву структуру бічного ланцюга з 

полярною групою ОН, тоді як у гістидину бічний ланцюг менше і позитивно 

заряджений. Ця заміна, ймовірно, порушує укладання ароматичного кільця 

між нуклеозином і тирозином в  положенні 289 [51]. 

Інфекція, зумовлена вірусом грипу, приводить до активації 

гуморальної (В-клітини) та клітинної (цитотоксичні Т-клітини) імунної 

відповіді. Протягом гуморальної імунної відповіді В-клітини продукують 

антитіла (IgG та IgA) проти вірусних поверхневих глікопротеїнів НА та NA, 
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так само як проти M та NP [52]. Тому, NP може бути потенційним таргетом 

для створення вакцини та нових ефективних противірусних препаратів. 

РНК-залежна РНК-полімераза 

Білок РВ1 – це послідовність з 757 амінокислотних залишків.  

Для первинної транскрипції вірусної РНК в мРНК праймери 

генеруються РА-залежною «крадіжкою кеп» у клітинних РНК. Субодиниця 

РВ2 зв’язує кеповані РНК та відбувається фактичний синтез субодиницею 

РВ1 [53]. Біохімічні дослідження показують, що білок РА С-кінцем взаємодіє 

з N-кінцем РВ1 та С-кінець РВ1 взаємодіє з N-кінцем РВ2, без прямої 

взаємодії РА та РВ2. Проте, тривимірні зображення, отримані за допомогою 

електронної мікроскопії, вказують на те, що РНК полімераза утворює 

компактну глобулярну структуру, що передбачає більш тісні взаємодії між 

усіма трьома субодиницями [54]. 

Субодиниця РВ1 містить консервативні мотиви РНК-залежної РНК-

полімерази та каталізує послідовне додавання нуклеотидів під час елонгації 

РНК. Вона відповідає за зв'язок з вірусною і клітинною РНК. Крім цих 

функціональних областей, в структурі РВ1 є сигнал ядерної локалізації, який 

представлений областю амінокислотних залишків з 187 по 216 і відповідає за 

транспорт з цитоплазми в ядро [55]. 

Субодиниці РВ2 та РА відіграють критичну роль в ініціації 

транскрипції шляхом зв’язування та клівліджу кепованих пре-мРНК хазяїна. 

Не зважаючи на те, що ділянка зв’язування сар була асоційована з різними 

регіонами РВ2, структурний аналіз сар-зв’язуючого домену підтвердив 

залучення двох ароматичних амінокислотних залишків Н357 та F404 [56]. 

Один регіон знаходиться на N-кінці молекули РВ2 (242-282 ак.), другий - на 

С-кінці (538-577 ак.) [57]. Для транспорту з цитоплазми в ядро є сигнали 

ядерної локалізації, які представлені послідовностями амінокислотних 

залишків з 449 по 495 і з 736 по 739 [58]. В даний час показано, що РВ2 за 

допомогою сигналу мітохондріальної локалізації (1-120 ак.) взаємодіє з 

мітохондріальним противірусним сигнальним білком MAVS (також 
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називають VISA) [59] і пригнічує опосередковану цим білком експресію IFN-

β. 

Білок РА – це послідовність з 716 амінокислотних залишків. N-кінець 

молекули РА - послідовність з 1 по 256 амінокислотний залишок – відповідає 

за протеолітичну активність РА [60]. На N-кінці, є послідовності ядерної 

локалізації - амінокислотні залишки з 124 по 139 і з 186 по 247. 

Послідовність амінокислотних залишків з 1 по 209 відповідає за 

ендонуклеазну активність білку РА [58]. 

 

Рисунок 1.8 – Структура полімеразного комплексу вірусу грипу типу А. 

Білок РВ2 позначений фіолетовим кольором, РВ1 – блакитним, РА – зеленим 

[61] 

 

Полімераза вірусу грипу – це основний комплекс білків, що визначає 

вірусний патогенез та адаптацію до умов хазяїна. Одним з ключових 

факторів є залишок 627 в РВ2, це глутамінова кислота у вірусів грипу птахів 

та лізин у людських вірусів грипу. 

Віріони вірусів грипу типу А та В містять вісім сегментів вірусного 

рибонуклеопротеїну (vRNP), які мають подвійну спіральну структуру 

шпильки і кожен несе один гетеродимер полімерази. Синтез вірусної РНК 

відбувається в ядрі клітини в два етапи. Для первинної транскрипції вірусної 

РНК в мРНК праймери генеруються шляхом залежної від РА білку «крадіжки 

кеп» з клітинних РНК. Субодиниця РВ2 звязує кеповані РНК, а фактичний 

синтез РНК здійснює субодиниця РВ1. На другому етапі реплікація вірусних 



49 
 

РНК відбувається через комплементарні проміжні РНК і відбувається 

незалежно від праймерів (de novo). Новосинтезовані РНК упаковуються в 

рибонуклеопротеїни та експортуються з ядра до цитоплазми. 

На даний час полімеразний комплекс є основною мішенню, яку 

вивчають для створення нових ефективних інгібіторів для лікування вірусної 

інфекції [53]. 

Неструктурні білки 

NS1 – це мультифункціональний, димерний білок, розміром 215-237 

амінокислот та молекулярною масою 26кДа, що взаємодіє з РНК та відіграє 

значну роль у інгібуванні імунної відповіді. Білок NS1 вірусів грипу типу А 

це не структурний компонент віріону, проте він експресується в високій 

кількості в інфікованих клітинах. Він кодується восьмим сегментом 

вірусного геному, з якого після сплайсингу синтезується мРНК експортного 

ядерного білка (NEP, який також називають NS2). В інфікованих клітинах 

сплайсована NEP мРНК становить лише 10% від мРНК NS1. Регулювання 

сплайсингу контролюється, зокрема, самим вірусним білком NS1 і може 

представляти механізм авторегуляції рівня білка в інфікованих клітинах. Для 

NS1 білку характерні штамо-специфічні пост-трансляційні модифікації. Так 

пост-трансляційне фосфорилювання було описане для деяких вірусів грипу 

типу А. NS1 має два функціональні домени – N-кінцевий РНК- зв’язуючий 

домен (залишки 1-73), який in vivo зв’язується з деякими РНК з низькою 

афінністю, та С-кінцевий ефекторний домен (залишки 74-230), який 

переважно опосередковує взаємодію з білками клітин-хазяїна, але також 

функціонально стабілізує РНК- зв’язуючий домен.  

Вірусний білок NS1 відіграє головну роль в протидії клітинних 

процесів, що направлені на зупинку вірусної реплікації. Вірусний білок NS1 

дозволяє вірусу ефективно реплікуватися, пригнічуючи вродженні імунні 

реакції організму хазяїна. Відповідно віруси грипу, що не мають білку NS1 

або експресують знижені рівні цього білку швидко знищуються 

інтерфероном 1 типу та є патогенними лише у мишей, у яких відсутні 
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ключові компоненти шляху IFN I типу. Ці результати свідчать про те, що 

білок NS1 вірусів грипу є основним вірусним білком, який бере участь у 

антагонізмі IFN-ну типу I [62]. 

Механізми, задіяні у протидії NS1 білку вродженим імунним реакціям, 

включають гальмування клітинної транскрипції, зменшення активації гену 

RIG-1, перешкоджання сигналінгу IFN та пряме інгібування генів 

інтерферону (ISGs), таких як протеїн кіназа R (PKR) та рибонуклеаза L 

(PNase L). Крім того, білок NS1 людських вірусів грипу звязується з 30-кДа 

субодиницею фактору специфічного розщеплення та поліаденілювання 

(CPSF30), блокуючи процесинг клітинних мРНК. Сайт звязування білку NS1 

для CPSF30 зосереджений навколо амінокислоти в 186 положенні. Також, 

амінокислотні залишки в положеннях 103, 106, 108, 125 та 189 критичні для 

зв’язування NS1 [62]. 

 

Рисунок 1.9 – Структура білків NS1(a) та NS2(b) вірусів грипу типу А(H1N1) 

[63] 

 

Раніше вважалося, білок NS2 присутній лише в інфікованих клітинах, 

до того моменту коли було показано його наявність у вірусній частці. NS2 

білок також називають білком ядерного експорту (NEP) завдяки його ролі в 

транспорті вірусних рибонуклеопротеїнів з ядра до цитоплазми за допомогою 

ядерних сигналів та незалежною взаємодією з білком хазяїна Crm1 

(chromosome region maintence protein). Білок NS2 бере участь у вірусній 

збірці завдяки взаємодії з білком М1, який відіграє ключову роль в цьому 

процесі. Він складається з 121 амінокислотного залишку і має молекулярну 
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масу близько 15кДа. Основні функціональні регіони білку NS2 це – зона 

зв’язування з білком М1 вірусу грипу (залишки 59-116) та сигнал ядерного 

експорту (залишки 11-23) [63].  

 В даний час відсутні ліцензовані препарати, спрямовані на NS білки  

вірусу грипу типу А. 

Білки НА та NA вірусів грипу – це великі глікопротеїни, які є високо 

імуногенними. Саме тому, їх найчастіше обирають в якості антигенів для 

вакцини. Проте, існує великий недолік у їх застосуванні – це антигенний 

дрейф та шифт. Під час епідемії хворіє 5-15% населення, яке швидко стає 

імунним до штаму вірусу, який зумовив епідемію. Іноді виникають віруси, 

які накопичили достатню кількість мутацій для подолання обмежень 

імунітету населення. Такий змінений варіант має вибіркову перевагу, 

розмножується і поширюється ефективно, таким чином викликаючи нову 

епідемію. Потім цикл починається знову. Новостворений штам обирають як 

компонент наступної вакцини, яка може вийти на ринок через 6-8 місяців. 

Експерти по боротьбі з грипом сходяться на думці, що набагато страшнішою 

є виникнення не епідемії, а нової пандемії. В результаті реасортації генів, 

можливо у проміжному хазяїні, такому, як свиня, виникає абсолютно новий 

вірус людей, що містить гемаглютинін та деякі інші гени тваринного 

походження (в основному птахів) резервуару. Такий новий реасортант, який 

виявляється повністю чужим для імунної системи людини, може мати 

руйнівні наслідки для населення всього світу [64]. 

 Первинним резервуаром усіх вірусів грипу типу А є водоплавні дикі 

птахи, інфекція у таких птахів протікає безсимптомно. Віруси пташиного 

грипу періодично викликають епідемії у птахів через заражені калові маси 

або через виділення з носа чи слини. Передача вірусів H1N1 від людей до 

свиней та навпаки, та передача вірусів від птахів до свиней і навпаки, 

підтверджує, що свині являються потенційним резервуаром для реасортації 

генів і появи нових вірусів з новим НА, які можуть інфікувати 

імунносприйнятливих людей.   
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РОЗДІЛ 2  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАНДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ СЕЗОНУ 2009 – 

2010 РОКІВ 

 

2.1  Епідеміологічна характеристика пандемії 2009-2010 років 

 

Циклічне виникнення епідемій та пандемій, пов’язаних з вірусом грипу 

типу А, зумовлені змінами двох основних поверхневих білків НА та NA, що 

відіграють дуже важливу роль у патогенезі захворювання. Антигенна 

варіабельність вірусу грипу може виникати у вигляді антигенного дрейфу 

(незначна мінливість за рахунок точкових мутацій) або антигенного шифту 

(велика варіабельність за рахунок реасортації генів). Антигенний дрейф 

(нуклеотидні заміщення, делеції та інсерції в генах НА та NA) відповідають 

за сезонні епідемії вірусів грипу, тоді як антигенний шифт зумовлює 

пандемії. Найважливіші зміни пов’язані з реасортацією вірусів грипу свиней 

та птахів з вірусами грипу людей, як ті, що зумовили пандемії в 1918 році 

(H1N1), 1957 (H2N2) і 1968 (H3N2) [65, 66]. 

В квітні 2009 року новий вірус виник в Мехіко (Мексика) і Каліфорнії 

(США) та зумовив виникнення першої пандемії 21 століття. Він швидко 

поширювався від людини до людини, та не був пов'язаний з циркулюючими 

вірусами. Новий вірус був позначений, як A(H1N1)pdm09. Це реасортант 

чотирьох вірусів, що складається з 2 вірусів грипу свинячого походження, 

одного вірусу птахів та одного вірусу людей [67]. Цей «новий» вірус 

виявився значно відмінним від класичного вірусу сезонного грипу H1N1 та 

тих вірусів, що використовували для створення вакцин [68]. 

Новий вірус швидко поширився по всьому світу, інфікуючи в першу 

чергу дітей, молодь та людей з захворюваннями серця і легень, хоча 

більшість випадків мали низьку ступінь тяжкості та були 

самообмежувальними. Перші епідемії були виявлені в Веракрузі (Мексика) 
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починаючи з 12 квітня 2009 року, і вірус був виділений Центром контролю за 

захворюваннями 14 квітня. До кінця квітня ВООЗ оголосив 5 рівень пандемії, 

а 11 червня –  про 6 (максимальний) рівень, через велику кількість 

інфікованих людей і країн, де поширився вірус. В червні 2009 року ВООЗ 

повідомив про 92 512 випадків (включаючи 429 смертей) та 135 країн, де 

виявлено вірус [69]. 

З квітня 2009 по серпень 2010 (коли було повідомлено про завершення 

пандемії) кількість лабораторно підтверджених випадків налічувала 651 449: 

75,4% (491 382 випадки) відповідали вірусам грипу A(H1N1)pdm09; 1,4% 

(35 069 випадків) вірусам сезонного грипу A(H1N1); 12,4% (81 070 випадків) 

до нетипованих вірусів грипу типу А та 5,3% (34 481 випадок) – вірусам 

грипу типу В [70] (рис.2.1.1).  

 

 

 

Рисунок 2.1 – Кількість позитивних зразків на віруси грипу в період від 19 

квітня 2009 до 24 липня 2010 [70] 
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Середній вік людей, що були інфіковані, становив 18,1 рік: 64% 

випадків захворювання спостерігали у віці від 10 до 29 років, лише 1% у віці 

60 років і старше; 18,4% хворих мали хронічні супутні захворювання. 

Серед клінічних проявів найбільш поширеними були кашель (84,9%), 

висока температура (84,7%), головний біль (66,5%), нежить (60%), біль у 

м’язах і суглобах (58,1%). Незважаючи на ці неспецифічні клінічні прояви, 

деякі автори рекомендують вважати кашель і високу температуру як єдині 

параметри для виявлення випадків грипу [71]. 

Протягом пандемії було повідомлено про 18 631 смерть серед 

лабораторно підтверджених випадків грипу (рівень смертності становив 

2,9%). Проте, пізніший аналіз, що базувався на статистичних моделях 

показав, що загальна кількість смертей коливається в межах 284 000 – 

575 400 [72]. 

В Україні, згідно офіційних даних, на грип захворіло близько 7 753 635 

людей протягом сезону 2009-2010 років. За даними МОЗ, кількість смертей 

становила 1 128 людей, включаючи 83 вагітні жінки [73]. 

Ступінь тяжкості епідемії грипу варіює в залежності від географічної 

зони. На рівень пандемії впливають різні фактори, які залежать від 

особливостей інфікованого населення.  Надзвичайно важливими є 

можливість розпізнати циркулюючий штам та характеристики сезонної 

епідемії для ідентифікації вірусів, що будуть використані для створення 

вакцини та виявлення нових вірусів грипу з потенціалом пандемічного 

поширення. Крім того, поєднання вірусологічного нагляду з 

епідеміологічним дає можливість зібрати важливу інформацію для розробки 

індикаторів тяжкості захворювання.  
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2.2. Генетичні зміни вірусу грипу A(H1N1)pdm09, який зумовив 

пандемію 2009-2010 років  

 

Вірусологічний нагляд важливий для детекції змін у вірусному геномі, 

що може мати вплив на вірусний патогенез та ефективність вакцин  проти 

грипу. Ефективність вакцин зменшується, коли вірусні штами у вакцині 

значно відрізняються від циркулюючих штамів [74]. 

Мутації можуть бути несуттєвими; альтернативними, що можуть 

модифікувати структуру епітопів (сайтів, які зв’язують антитіла), таким 

чином вони призводять до появи нових серотипів і стають критичними для 

виявлення клінічно значимих симптомів. Критичними вважають мутації, що 

виникають в НА, NS1 та РВ2. Якщо мутації в цих генах відбуваються 

одночасно, можна очікувати збільшення вірулентності вірусу. Амінокислоти 

в положеннях 187 та 222 в НА задіяні у визначенні рецепторної 

специфічності та тканино-специфічного тропізму: D187/D222 для α(2,6) 

рецепторів у людському респіраторному тракті; D187/G222 для α(2,6) та 

α(2,3) у свиней та E187/G222 для α(2,3) у птахів. Новий пандемічний вірус 

грипу характеризувався великою кількістю заміщень. Дві з них: D222G та 

D222N, де аспарагінова кислота (D) заміщена гліцином (G) чи аспарагіном 

(N), відповідно. Заміщення D222G призводить до зміни  рецепторної 

специфічності, що дозволяє вірусу зв’язуватися з рецепторами сіалової 

кислоти α(2,6), розташованих на епітеліальних клітинах у верхніх дихальних 

шляхах та рецепторами сіалової кислоти α(2,3) розташованими на 

епітеліальних клітинах у нижніх дихальних шляхах [75]. 

Попередні дослідження показали кореляцію між виникненням 

заміщення D222G в НА та тяжкими і летальними випадками грипу [76]. 

Важливими є заміщення в білках полімеразного комплексу РВ1, РВ2 та 

РА. Один з найчастіше ідентифікованих маркерів вірулентності – це 

заміщення Е627К в РВ2, це заміщення визначає специфічність хазяїна та 

необхідне для ефективної реплікації в організмі людини. Деякі дослідники 
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вважають, що це заміщення має вплив на ефективність передачі вірусу, в той 

час, як інші припускають, що це може компенсуватися заміною Q591R [76]. 

Інші важливі заміщення у пандемічного вірусу грипу A(H1N1)pdm09 в РВ2: 

T588I, A271T, K340N та D567G. 

Експериментально показано, що заміщення T123V та E55S в NS1 у 

штамів пандемічного вірусу грипу A(H1N1)pdm09 призводять до індукції 

PKR сигналінгу та РНК-зв’язуючого домену відповідно, що в свою чергу 

підвищує ефективність реплікації вірусу [76]. 

Початкова передача та розповсюдження вірусу A(H1N1)pdm09 були 

швидкими і зафіксовані в 168 країнах, які повідомили про інфекцію до липня 

2009 року з приблизно 162 300 лабораторно підтвердженими випадками та 

понад 1100 людських смертей. Згодом було підраховано, що більше 123 000 

смертей були асоційовані з інфікуванням A(H1N1)pdm09 з березня по 

грудень 2009 у всьому світі. Найвищий рівень смертності спостерігався у 

частинах Північної та Південної Америки, в порівнянні з Європою та 

Австралією. Після цього періоду вірус викликав сезонні епідемії та 

коциркулював з грипом A(H3N2) та вірусами грипу В у більшості країн [77]. 

Поява вірусу A(H1N1)pdm09 призвела до швидкої заміни сезонного 

вірусу H1N1, що циркулював серед людей протягом більше 70 років (з 1918 

по 1957 рік і з 1977 по 2009 рік) [78], однак механізм такого заміщення 

штамів все ще не достатньо зрозумілий. Адаптація гену НА A(H1N1)pdm09 

до ссавців через циркуляцію у свиней протягом кількох десятиліть може 

сприяти їх виникненню у людей, однак відмінності в біології хазяїна між 

людьми і свинями, ймовірно, вплинули на ранню адаптивну еволюцію вірусу 

A(H1N1)pdm09 у людей [79]. Вірус A(H1N1)pdm09 A/California/07/2009 був 

рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) для 

включення до складу сезонної вакцини проти грипу з 2010 по 2016 рр. для 

Південної півкулі та з 2010 по 2017 рр. для Північної півкулі, що вказує на те, 

що цей штам не зазнав значних антигенних змін, незважаючи на виникнення 

кількох сезонних епідемій грипу [80]. 
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Вакцини проти вірусів грипу були розроблені для захисту людської 

популяції та особливо людей з груп ризику (дітей, вагітних жінок, медичних 

працівників та людей похилого віку старше 65 років) від розвитку 

ускладнень [81]. Проте, склад вакцини необхідно оновлювати щороку, 

зважаючи на швидку антигенну мінливість вірусів грипу. Двічі на рік ВООЗ 

надає рекомендації щодо штамів вірусів грипу, що повинні бути включені в 

склад вакцини для наступного епідемічного сезону для Північної та 

Південної півкуль (www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/en/).  

Наприклад, в лютому 2014 року ВООЗ рекомендувала включити до складу 

штами A/California/7/2009(H1N1pdm09), A/Texas/50/2012(H3N2) та 

B/Massachusetts/2/2012(Yamagata) для тривалентної вакцини на 2014/2015 

епідемічний сезон для Північної півкулі. Проте, загальна ефективність 

вакцин проти лабораторно підтверджених вірусів грипу в сезоні 2014-2015 

років становила лише 23% [82]. Аналогічно, ефективність вакцин була 

помірною для інших епідемічних сезонів і коливалась з року в рік [83]. Це 

може бути зумовлено антигенними відмінностями між циркулюючими 

вірусами грипу та вакцинними штамами, рекомендованими ВООЗ [84]. 

Розуміння важливих заміщень в білках НА, PB2, NS1 та інших білках 

вірусу грипу типу А, які асоційовані з тяжким перебігом захворювання, 

можуть допомогти в майбутньому для раннього прогнозування етіологічного 

збудника наступної епідемії, розробки вакцин та противірусних препаратів. 

Це також може допомогти в нагляді за пацієнтами, нагляді за грипом та 

підготовці до наступних епідемій. Основна проблема наявних методів 

полягає в тому, що більшість досліджень використовують лабораторно-

підтверджені віруси грипу, не враховуючи вірулентності вірусу (тяжкість 

захворювання чи смерть), та не дають розуміння чіткого зв’язку між 

специфічними заміщеннями та результатом захворювання  [85]. 

Звіти ВООЗ [86] та CDC  [87] щодо пандемії 2009-2010 років містять 

огляд заміщень у пандемічного вірусу грипу та їх вплив на тяжкість 

захворювання, проте обидва вони ґрунтуються лише на заміщенні НА 
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D222G. Вони не містять інформації щодо взаємозв’язку між комбінаціями 

заміщень у інших білках вірусу грипу та перебігом захворювання. 

Рекомендації ВООЗ базуються на філогенетичному та імунологічному 

аналізах вірусів грипу попередніх епідемічних сезонів [88]. Проте, 

філогенетичні дослідження, зазвичай, обмежені аналізом нуклеотидних 

послідовностей гемаглютиніну та нейрамінідази [89]. З’являється все більше 

опублікованих досліджень, які використовують для аналізу послідовності 

всіх білків вірусів грипу, що дає нову інформацію про процес еволюції вірусу 

[90].  

В епідемічному сезоні 2015-2016 років провідну роль відігравали 

віруси грипу типу А, а саме A(H1N1)pdm09. Вони зумовили підвищення 

рівня захворюваності та викликали серйозні ускладнення у хворих. В 

результаті грипозної інфекції в сезоні 2015-2016 років померла 391 людина, 

проте епідемічний поріг перевищено не було. Таку активність пандемічних 

вірусів грипу не передбачали, адже вони циркулювали в людській популяції 

починаючи з пандемії 2009 року і більшість населення мало до них імунітет. 

Існує багато соціальних причин, які пояснюють такий підйом 

захворюваності, спричинений пандемічними вірусами грипу. Основними з 

них є низький рівень вакцинації серед населення, пізнє звернення до 

поліклініки та наявність хронічних захворювань. 

Також, окрім соціальних причин необхідно звернути увагу і на 

генетичні зміни, що відбулись у вірусів грипу. Основна увага направлена 

зазвичай на поверхневі білки гемаглютиніни та нейрамінідазу, проте на 

вірулентність вірусу впливають зміни і в неструктурних білках та білках 

полімеразного комплексу. Саме тому це питання потребує подальшого 

дослідження. 

 

  



59 
 

РОЗДІЛ 3  

МАТЕРІАЛИ, ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1  Матеріали та обладнання, використані у роботі 

 

В роботі використовувались зразки, отримані від хворих на 

грипоподібні захворювання: мазок із носу, носоглотки або ротоглотки. 

Зразки були відібрані з чотирьох дозорних центрів нагляду за грипом –  міста 

Київ, Одеса, Хмельницький та Дніпропетровськ. Визначення випадків 

грипоподібного захворювання у пацієнтів проводилося  згідно рекомендацій 

ВООЗ [91]. Зразки відбиралися у туби з транспортним середовищем. Всі 

використані нижче реактиви Thermo Fisher Scientific, США. Транспортне 

середовище готували наступним чном:  

1. Додати 10 г телячого відвару, 2 г бичачого сироваткового альбуміну 

фракції V (7,5%) у стерильну дистильовану воду об’ємом 400 мл. 

2. Додати 0,8 мл розчину гентаміцину сульфату (50 мг/мл) та 3,2 мг 

амфотерицину В (250 мкг/мл). 

3. Стерилізувати фільтруванням за допомогою мембрани з порами  

розміром 0,22 мкм. Розлити транспортне середовище в пластикові 

пробірки. 

Зразки відбиралися, зберігалися та транспортувалися з дотриманням 

холодового ланцюга (4ºС), з використанням транспортної системи.  

Виділення вірусів у культурі клітин (з подальшою ідентифікацією 

вірусу імунологічними або генетичними методами) традиційно вважається 

«золотим стандартом» для діагностики вірусів. Клітини нирок собак (MDCK) 

зазвичай є оптимальною клітинною лінією, в якій культивуються віруси 

грипу. Тому в даній роботі була використана культура клітин MDCK. 

Стандартна процедура виділення потребує в середньому 4-5 днів до 

отримання результатів [92]. В лабораторію культура клітин була люб’язно 



60 
 

надана з Санкт - Петербурзького Інституту грипу Російської академії 

медичних наук у 2003 році [93]. 

 

Додаткові матеріали і обладнання: використовувати вільне від РНКаз 

обладнання (Thermo Fisher Scientific, США): 

 Стерильні наконечники з аерозольним бар’єром; 

 Дозатори (самплери); 

 Центрифуга для пробірок; Вортекс змішувач; 

 Термошейкер для інкубування при +700С; 

 Засоби персонального захисту (халат, рукавички, шапочки, 

маски) 

Всі перераховані нижче реактиви для культивування культури клітин 

придбані в Thermo Fisher Scientific, США. 

Необхідіні реактиви для культивування культури клітин MDCK:  

1) модифіковане за способом Дульбекко середовище Ігла (Dulbecco 

modified Eagle's medium, DMEM, 1Х), розчин (з високим вмістом глюкози) із 

натрія піруватом, 4500 мг/л, без L-глутаміна, із піродоксином;  

2) 10%, ембріональна сироватка;  

3) розчин (100Х) L-глутаміна – 200 мM;  

4) антибіотик G-418;  

5) розчин (100Х) пеніциліну-стрептоміцину;  

6) трипсин-EDTA (1Х);  

7) розчин бичачого альбуміну (BSA);  

8) трипсин ТРСК. 

Для виділення вірусної нуклеїнової кислоти використовували 

комерційний набір NucleoSpin Dx Virus kit (Macherey-nagel, США). 

Приготування реакційної суміші проводили із застосуванням набору AgPath-

IDTM One-Step RT-PCR Kit (Thermo Fisher Scientific, США) та набору 

праймерів і зондів з двома мітками (Biosearch  Technologies, США) до 

цільових генів (Табл.3.1), наданих Центром по контролю за інфекціями (СDС, 
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Атланта, США). Позитивні контролі, що використовували в дослідженні: для 

сезонного (А, В, Н1, Н3), пандемічного (Аpdm, Н1pdm), пташиного (Н5) 

вірусів грипу та ген рибонуклеопротеїну клітинного походження (RР) були 

отримані разом із праймерами і зондами (СDС, Атланта, США). 

 

Таблиця 3.1 – Цільові гени для діагностики вірусів грипу в ПЛР 

InfА (ген матриксного білка) – для типування С
езо

н
н

і в
ір

у
си

  

г
р

и
п

у
 

InfВ (ген матриксного білка) – для типування 

Н1 (ген гемаглютиніну) – для субтипування на рівні підтипу 

Н3 (ген гемаглютиніну) – для субтипування на рівні підтипу 

InfАpdm (ген матриксного білка пандемічного грипу) П
а

н
д

е-

м
іч

н
и

й
 

гр
и

п
  

Н1pdm (ген гемаглютиніну пандемічного грипу) 

Н5а (ген гемаглютиніну пташиного грипу) П
т
а

ш
и

-

н
и

й
 

гр
и

п
 

Н5b (ген гемаглютиніну пташиного грипу) 

RnaseP (ген рибонуклеопротеїну клітинного походження) – для 

контролю 

 

 

Вірусологічні дослідження проводились на базі відділу респіраторних 

та інших вірусних інфекцій ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних 

хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України». Секвенування генів 

виділених вірусів грипу А(H1N1)pdm проводилося у Світовому центрі грипу 

(Лондон, Велика Британія) та в Центрі по контролю захворюваності (CDC, 

США, Атланта). Секвеновані послідовності були депоновані до світової бази 

даних по грипу GISAID. У роботі були використанні послідовності ізолятів 

вірусів грипу з 2009-2017 епідемічних сезонів. Нижче у таблиці наведені 

номери повногеномних послідовностей штамів пандемічного вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09, що були використані у дослідженні. Також зазначено вік, 

стать та дату захворювання, деякі ізоляти викликали смертельні випадки, що 

також зазначено в таблиці (Табл.3.2).



Таблиця 3.2 – Перелік штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, для яких секвеновано послідовності всіх білків 
 
№          Назва ізоляту                                                                            Номер гену (GISAID)                                                                                                          Дата відбору        Вік     Стать   С/В       
 
                                                                     PB2                 PB1                 PA                      HA                     NP                    NA                 MP                     NS 
 
1       A/Kyiv/N1/2009                  EPI215931                               EPI215933      EPI215928      EPI215932     EPI215930       EPI215929       2009-08-10        39        ч 

2       A/Lviv/N2/2009                  EPI215937                 EPI215939      EPI215934      EPI215938     EPI215936       EPI215935       2009-10-28        27        ч         * 

3       A/Ternopil/N10/2009                EPI215943                                                       EPI215945      EPI215940      EPI215944     EPI215942       EPI215941       2009-10-28        50        ж        * 

4       A/Ternopil/N11/2009                EPI215949                                                       EPI215951      EPI215946      EPI215950     EPI215948       EPI215947       2009-10-27        39        ч         * 

5       A/Lviv/N6/2009                          EPI215955                                                       EPI215957      EPI215952      EPI215956     EPI215954       EPI215953       2009-10-27        26        ч         * 

6       A/Zaporizza/417/2013              EPI468151     EPI466850      EPI466849      EPI466852      EPI466846      EPI466851     EPI466848       EPI466847       2013-03-20         24       ж  

7       A/Ukraine/414/2015                 EPI625434     EPI625435      EPI625433      EPI625437      EPI625430      EPI625436     EPI625432       EPI625431       2015-04-16         25       ж 

8       A/Ukraine/428/2015                 EPI625442     EPI625443      EPI625441      EPI625445      EPI625438      EPI625444     EPI625440       EPI625439       2015-04-13         27       ж 

9       A/Ukraine/404/2015                 EPI625450     EPI625451      EPI625449      EPI625453      EPI625446      EPI625452     EPI625448       EPI625447       2015-03-03          6         ч 

10     A/Ukraine/422/2015                 EPI625466     EPI625467      EPI625465      EPI625469      EPI625462      EPI625468     EPI625464       EPI625463       2015-04-15        32        ж     

11    A/Dnipropetrovsk/437/2015    EPI625458     EPI625459      EPI625457      EPI625461      EPI625454      EPI625460     EPI625456       EPI625455       2015-04-10         1         ж 

12    A/Dnipropetrovsk/443/2015    EPI625505     EPI625506      EPI625504      EPI625508      EPI625501      EPI625507     EPI625503       EPI625502       2015-04-17       22         ж 

13    A/Dnipropetrovsk/443/2015    EPI625505     EPI625506      EPI625504      EPI625508      EPI625501      EPI625507     EPI625503       EPI625502       2015-04-17       25         ж 

14    A/Dnipropetrovsk/449/2015    EPI625513     EPI625514      EPI625512      EPI625516      EPI625509      EPI625515     EPI625511       EPI625510       2015-04-27        4          ж    

15    A/Dnipropetrovsk/444/2015    EPI625585     EPI625586      EPI625584      EPI625588      EPI625581      EPI625587     EPI625583       EPI625582       2015-04-21       15          ч 

16    A/Dnipropetrovsk/438/2015    EPI625609     EPI625610      EPI625608      EPI625612      EPI625605      EPI625611     EPI625607       EPI625606       2015-04-10        2           ч 

17    A/Dnipropetrovsk/439/2015    EPI625633     EPI625634      EPI625632      EPI625636      EPI625629      EPI625635     EPI625631       EPI625630       2015-04-07        8           ч 

18    A/Dnipropetrovsk/441/2015    EPI625657     EPI625658      EPI625656      EPI625660      EPI625653      EPI625659     EPI625655       EPI625654       2015-04-17        6           ч 

19    A/Ukraine/368/2015                  EPI625665     EPI625666      EPI625664      EPI625668      EPI625661      EPI625667     EPI625663       EPI625662       2015-03-20        2           ж 

20    A/Ukraine/371/2015                  EPI625673     EPI625674      EPI625672      EPI625676      EPI625669      EPI625675     EPI625671       EPI625670       2015-03-28        8           ж 

21    A/Odessa/391/2015                   EPI625681     EPI625682      EPI625680      EPI625684      EPI625677      EPI625683     EPI625679       EPI625678       2015-02-25        3           ж 

22    A/Ukraine/434/2015                  EPI625689     EPI625690      EPI625688      EPI625692      EPI625685      EPI625691     EPI625687       EPI625686       2015-03-23       20           ч 

23    A/Ukraine/161/2015                  EPI625929     EPI625930      EPI625928      EPI625932      EPI625925      EPI625931     EPI625927       EPI625926       2015-03-02       23          ж 

24    A/Khmelnitsky/462/2015          EPI625953     EPI625954      EPI625952      EPI625956      EPI625949      EPI625955     EPI625951       EPI625950       2015-04-23       54           ч 

25    A/Dnipropetrovsk/440/2015    EPI626057     EPI626058      EPI626056      EPI626060      EPI626053      EPI626059     EPI626055       EPI626054       2015-05-06         5           ч 

26    A/Khmelnitsky/461/2015          EPI626177     EPI626178      EPI626176      EPI626180      EPI626173      EPI626179     EPI626175       EPI626174       2015-04-21        28         ж 

27    A/Ukraine/171/2015                  EPI626280     EPI626281      EPI626279      EPI626283      EPI626276      EPI626282     EPI626278       EPI626277       2015-03-03        52          ч 
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Продовження таблиці 3.2 
 
№          Назва ізоляту                                                                            Номер гену (GISAID)                                                                                                          Дата відбору        Вік     Стать   С/В       
 
                                                                     PB2                 PB1                 PA                      HA                     NP                    NA                 MP                     NS 
 

28    A/Ukraine/292/2015                  EPI626296     EPI626297      EPI626295      EPI626299      EPI626292      EPI626298     EPI626294       EPI626293       2015-03-08         5          ж 

29    A/Ukraine/21/2016                    EPI725360     EPI725361      EPI725359       EPI725363     EPI725356       EPI725362    EPI725359       EPI725357        2016-01-03        18         ч 

30    A/Ukraine/5/2016                       EPI732530    EPI732531       EPI732529      EPI732533     EPI732526       EPI732532    EPI732528       EPI732527        2015-12-29        26         ж 

31    A/Ukraine/6/2016                       EPI732538    EPI732539       EPI732537      EPI732541     EPI732534       EPI732540    EPI732536       EPI732535        2015-12-29         25        ж 

32    A/Ukraine/13/2016                     EPI732546    EPI732547       EPI732545      EPI732549     EPI732542       EPI732548    EPI732544       EPI732543        2015-12-30         17        ж 

33     A/Ukraine/32/2016                      EPI732554     EPI732555     EPI732553       EPI732557    EPI732550      EPI732556    EPI732552       EPI732551         2015-12-28        22       ч        

34     A/Odessa/61/2016                       EPI732562     EPI732563     EPI732561       EPI732565    EPI732558      EPI732564    EPI732560       EPI732559         2015-12-17        26      ж 

35     A/Odessa/63/2016                       EPI732570     EPI732571     EPI732569       EPI732573    EPI732566      EPI732572    EPI732568       EPI732567         2015-12-18        17      ж 

36     A/Odessa/65/2016                       EPI732578     EPI732579     EPI732577       EPI732581    EPI732574      EPI732580    EPI732576       EPI732575         2015-12-15         24      ч 

37     A/Odessa/67/2016                       EPI732586     EPI732587     EPI732585       EPI732589    EPI732582      EPI732588    EPI732584       EPI732583         2015-12-16         55      ч 

38     A/Odessa/68/2016                       EPI732594     EPI732595     EPI732593       EPI732597    EPI732590      EPI732596    EPI732592       EPI732591         2015-12-10         33      ч 

39     A/Odessa/70/2016                       EPI732602     EPI732603     EPI732601       EPI732605    EPI732598      EPI732604    EPI732600       EPI732599         2015-11-27           9      ч 

40     A/Ukraine/75/2016                      EPI732610     EPI732611     EPI732609       EPI732613    EPI732606      EPI732612    EPI732608       EPI732607         2016-01-06          33     ч 

41     A/Khmelnitsky/79/2016              EPI732618     EPI732619     EPI732617       EPI732621     EPI732614     EPI732620    EPI732616       EPI732615         2015-12-15          47     ч 

42     A/Khmelnitsky/82/2016              EPI732626     EPI732627     EPI732625       EPI732629     EPI732622     EPI732628    EPI732624       EPI732623         2015-12-24          56     ч 

43     A/Khmelnitsky/83/2016              EPI732634     EPI732635     EPI732633       EPI732637     EPI732630     EPI732636    EPI732632       EPI732631         2015-12-25          27    ж 

44     A/Khmelnitsky/84/2016              EPI732642     EPI732643     EPI732641       EPI732645     EPI732638     EPI732644    EPI732640       EPI732639         2015-12-25           7     ж 

45     A/Khmelnitsky/86/2016              EPI732650     EPI732651     EPI732649       EPI732653     EPI732646     EPI732652    EPI732648       EPI732647         2015-12-25          32    ж 

46     A/Khmelnitsky/88/2016              EPI732658     EPI732659     EPI732657       EPI732661     EPI732654     EPI732660    EPI732656       EPI732655         2015-12-23          60    ж 

47     A/Ukraine/586/2015                    EPI732666     EPI732667     EPI732665       EPI732669     EPI732662     EPI732668    EPI732664       EPI732663         2015-12-11          49    ж 

48     A/Ukraine/598/2015                    EPI732674     EPI732675     EPI732673       EPI732677     EPI732670     EPI732676    EPI732672       EPI732671         2015-12-17          38     ч 

49     A/Kharkov/594/2015                   EPI732682     EPI732683      EPI732681      EPI732685     EPI732678      EPI732684    EPI732680       EPI732679         2015-12-10           5      ч 

50     A/Ukraine/23/2016                      EPI742409     EPI742410      EPI742408      EPI742412     EPI742405      EPI742411    EPI742407       EPI742406         2015-12-21         18     ч 

51     A/Ukraine/29/2016                      EPI742417     EPI742418      EPI742416      EPI742420     EPI742413      EPI742419    EPI742415       EPI742414         2015-12-25         53    ж 

52     A/Kyiv/299/2016                          EPI814965     EPI814966       EPI814964      EPI814968     EPI814961      EPI814967    EPI814963       EPI814962        2016-02-02          3       ч 

53     A/Kyiv/308/2016                          EPI814974     EPI814975       EPI814973      EPI814977     EPI814969      EPI814976    EPI814972       EPI814970        2016-02-03          34     ч 

54     A/Kyiv/317/2016                          EPI814982     EPI814983       EPI814981      EPI814985     EPI814978      EPI814984    EPI814980       EPI814979        2016-02-03           1      ч 
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Продовження таблиці 3.2 
№          Назва ізоляту                                                                            Номер гену (GISAID)                                                                                                          Дата відбору        Вік     Стать   С/В       
 
                                                                     PB2                 PB1                 PA                      HA                     NP                    NA                 MP                     NS 
 

55     A/Kyiv/323/2016                          EPI814990     EPI814991       EPI814989      EPI814993     EPI814986      EPI814992    EPI814988       EPI814987        2016-02-02           23    ч 

56     A/Kyiv/329/2016                          EPI814998     EPI814999       EPI814997      EPI815001     EPI814994      EPI815000    EPI814996       EPI814995        2016-02-02            4     ч 

57     A/Kharkiv/344/2016                    EPI815006     EPI815007       EPI815005      EPI815009     EPI815002      EPI815008    EPI815004       EPI815003        2016-01-08            2    ж 

58     A/Kharkiv/354/2016                    EPI815014     EPI815015       EPI815013      EPI815017     EPI815010      EPI815016    EPI815012       EPI815011        2016-01-14            9    ж 

59     A/Zaporizza/624/2016                EPI815022     EPI815023       EPI815021      EPI815025      EPI815018     EPI815024    EPI815020       EPI815019         2016-03-03           57   ж 

60     A/Zaporizza/627/2016                EPI815030     EPI815031       EPI815029      EPI815033      EPI815026     EPI815032    EPI815028       EPI815027         2016-02-19           57    ч 

61     A/Zaporizza/631/2016                EPI815038     EPI815039       EPI815037      EPI815041      EPI815034     EPI815040    EPI815036       EPI815035         2016-02-21           24    ж 

62     A/Kyiv/637/2016                          EPI815046     EPI815047       EPI815045      EPI815049      EPI815042    EPI815048     EPI815044       EPI815043         2016-03-20           32    ж 

63     A/Khmelnitsky/662/2016            EPI815054    EPI815055       EPI815053      EPI815057      EPI815050     EPI815056     EPI815052      EPI815051          2016-02-27           39    ж 

64     A/Khmelnitsky/667/2016            EPI815062    EPI815063       EPI815061      EPI815065      EPI815058     EPI815064     EPI815060      EPI815059          2016-02-03           30     ч 

65     A/Khmelnitsky/671/2016            EPI815070    EPI815071       EPI815069      EPI815074      EPI815066     EPI815072     EPI815068      EPI815067          2016-03-14           49    ж 

66     A/Odessa/679/2016                     EPI815083    EPI815085       EPI815082      EPI815090      EPI815078     EPI815087     EPI815080      EPI815079          2016-01-25           16    ж 

67     A/Odessa/684/2016                     EPI815099    EPI815102       EPI815097      EPI815108      EPI815091     EPI815103     EPI815095      EPI815094          2016-01-29           49    ж 

68     A/Odessa/686/2016                     EPI815117    EPI815118       EPI815115      EPI815124      EPI815109     EPI815119     EPI815114      EPI815113          2016-02-04           49     ч 

69     A/Odessa/688/2016                     EPI815132     EPI815134      EPI815130       EPI815140      EPI815126     EPI815135     EPI815129     EPI815128           2016-02-05           47    ж 

70     A/Odessa/691/2016                     EPI815149     EPI815150      EPI815147       EPI815158      EPI815143     EPI815151     EPI815146     EPI815145           2016-02-06            3     ж 

71     A/Odessa/692/2016                     EPI815165     EPI815166      EPI815164       EPI815174      EPI815159     EPI815168     EPI815162     EPI815161           2016-02-01            2     ж 

72     A/Odessa/697/2016                     EPI815196     EPI815197      EPI815195       EPI815205      EPI815191     EPI815199     EPI815194     EPI815193           2016-02-21             1     ч 

73     A/Odessa/701/2016                     EPI815212     EPI815213      EPI815210       EPI815221      EPI815206     EPI815214     EPI815209     EPI815208           2016-02-27             7     ч 

74     A/Khmelnitsky/720/2016                                    EPI815228      EPI815226       EPI815234      EPI815222     EPI815229     EPI815225     EPI815223            2016-03-20           51    ж 

75     A/Khmelnitsky/727/2016             EPI815240    EPI815242      EPI815239       EPI815246      EPI815235     EPI815244     EPI815238     EPI815236            2016-03-22           35     ч 

76     A/Ternopil/747/2016                    EPI815257    EPI815259      EPI815256       EPI815264      EPI815247     EPI815261     EPI815254     EPI815249             2016-02-22          30    ж 

77     A/Ternopil/751/2016                    EPI815271    EPI815274      EPI815269       EPI815280      EPI815265     EPI815277     EPI815268     EPI815267             2016-03-04          58     ч 

78     A/Ternopil/754/2016                    EPI815290    EPI815292      EPI815289       EPI815298      EPI815281     EPI815293     EPI815287     EPI815284             2016-03-01          64     ч 

79     A/Dnipro/762/2016                                              EPI815303      EPI815299        EPI815309     EPI815295     EPI815306     EPI815297     EPI815296             2016-03-16            4    ж 

80     A/Khmelnitsky/760/2016             EPI815305    EPI815307      EPI815304        EPI815314     EPI815300     EPI815308      EPI815302     EPI815301            2016-04-20           14     ч 

81     A/Dnipro/765/2016                       EPI815315                             EPI815313        EPI815317     EPI815310     EPI815316      EPI815312     EPI815311            2016-04-01            2      ч 

82     A/Odessa/166/2017                      EPI1017532  EPI1017533    EPI1017531      EPI1017535   EPI1017528   EPI1017534   EPI1017530   EPI1017529         2017-03-23           79    ж    



3.2 Інфікування культури клітин MDCK та виділення вірусів 

грипу 

 

Виділення вірусів грипу на культурі клітин проводилась для 

накопичення вірусів грипу та для подальшого секвенування їх геному. Всі 

реактиви, використані для роботи з культурою клітин придбані в Thermo 

Fisher Scientific, США. Проведення виділення вірусів грипу на культурі 

клітин проводилося згідно протоколу ВООЗ [94]. 

Для роботи з культурою клітин готували наступні розчини: 

Ростове середовище, яке містить D-MEM, ембріональну телячу 

сироватку, глютамін, пеніцилін+стрептоміцин.  

Розчин трипсину: готується шляхом додавання до дистильованої води 

трипсину та наступної фільтрації розчину через 0,1 мкм мембранний фільтр.  

Розчин Хенкса з трипсином: профільтрований розчин трипсину 

додавали до розчину Хенкса.  

Підтримуюче середовище D-MEM, в яке додавали пеніцилін 

+стрептоміциин, бичачий сироватковий альбумін, сольовий розчин та 

глютамін (кінцева концентрація - 2 мМ). 

Розчин антибіотика G-418: 1 г антибіотику G-418 розчиняли у 20 мл 

дистильованої води з наступною фільтрацією розчину через 0,2 мкм 

мембранний фільтр. Розчин додають до ростового середовища у фінальній 

концентрації 1 мг/мл, що становить 1/50 від загального об’єму. 

В день роботи з культурою клітин до підтримуючого середовища 

додавали розчин трипсину. Трипсин активує протеолітичну активність білку 

НА вірусів грипу для багатоциклічної реплікації та послаблення адгезії 

клітин до стінок флакону [93]. 

Субкультивування проводили кожні 4-7 днів для запобігання старінню 

культури клітин і зниженню її чутливості до вірусів грипу.   

Підготовка суспензії клітин MDCK [94] 

Процедура описана для флаконів розміром площею 25 см 2  
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1. Додали 5 мл розчину трипсину-EDTA (попередньо підігрітого до 37 ° 

С) до флакону, що містить клітини MDCK та легким похитуванням 

відмивали клітинний моношар протягом 1 хвилини. Залишки розчину 

видаляли з флакону за допомогою піпетки. Процедуру повторювали ще 

раз. 

2. Додавали 1 мл розчину трипсину-EDTA до флакону та інкубували при 

37 ° С до повного відшарування клітин від пластикової поверхні (5-10 

хв). 

3. Додавали 1 мл FBS, щоб інактивувати залишки трипсину. 

4. Додавали 8 мл розчину DMEM та піпетували для перемішування 

клітин. 

5. Переносили 10 мл суспензії до нового флакону в 90 мл середовища 

DMEM для росту клітин. 

6. Флакони інкубували при 37 ° С для росту клітин в середовищі CO2. 

Культуру MDCK можна використовувати до 60 пасажу, після чого клітини 

втрачають сприйнятливість до респіраторних вірусів. Саме тому, запас 

клітин повинен зберігатись в лабораторії в замороженому вигляді.  

 

Інфікування культури клітин MDCK 

1. Видаляли з флаконів ростове середовище та тричі відмивали з 

додаванням 6 мл розчину Хенкса з додаванням трипсину.  

2. Залишки розчину видаляли з флакону та додавали 200 мкл змиву від 

хворого. 

3. Флакони інкубували 30 хв при 37 ° С. 

4. Додавали 6 мл підтримуючого середовища DMEM з трипсином. 

5. Флакони інкубували при 35 ° С в термостаті, контролюючи кожного 

дня стан моношару. 

Кожен дослід проводили у двох повторах. 

Врахування результатів проводили на 2-4 добу по наявності ЦПД (розрив 

моношару клітин, заокруглення) за допомогою системи 3-х хрестів [95-97]. 
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Контроль проводився за допомогою реакції гемаглютинації з 0,75% 

суспензією еритроцитів людини 0-групи крові або пташиних еритроцитів. 

Стерильно відбирали по 50 мкл культуральної рідини для контролю  

наявності вірусу і його титрування [91, 94-97]. Для контролю наявності 

вірусу і та наступного типування вірусу в РГГА з діагностичними 

сироватками супернатант з флаконів відбирали в у стерильні пробірки.  

 

          3.3 Реакція гальмування гемаглютинації (РГГА) 

 

Реагенти для реакції гальмування гемаглютинації були отримані від 

CDC, Atlanta. Постановка РГГА проводилась згідно протоколу ВООЗ [94]. 

Першим етапом роботи було проведення реакцію гемаглютинації для 

визначення титру вірусу. Реакцію проводили на стерильних полістиролових 

планшетах. Для постановки РГА необхідні: вірусовмісний матеріал, 

суспензія еритроцитів (комерційний набір від CDC, Atlanta), фізіологічний 

розчин.  

Фізіологічний розчин готували шляхом розчинення 170 г NaCl у 

деіонізованій дистильованій воді (загальний об’єм 1л). Розчин стерилізували 

автоклавуванням та зберігали при температурі  4° С. 

Розчин для еритроцитів: 20.5 г декстрози, 8 г Na3C6H5O7 · 2H2O, 4.2 г 

NaCl, 0.55 г лимонної кислоти. Стерилізували шляхом фільтрації через 0,22 

мкм мембранний фільтр. 

В ряд лунок додавали 200 мкл фізіологічного розчину. До першої 

лунки кожного ряду плашки додавали 100 мкл вірусовмісного матеріалу та 

тричі піпетували. Робили серійні двократне розведення, шляхом переносу 

50мкл суміші з першої в наступну лунку кожного з рядів до потрібного 

розведення. Суміші з останньої лунки видаляли у дезінфікуючий розчин. 

До кожної лунки додавали 50 мкл суміші еритроцитів та тричі 

піпетували. Плашку накривали та інкубували протягом 20 хвилин при 

кімнатній температурі.  
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Облік результатів реакції був проведений за трихрестовою системою. 

За титр вірусу вважали його найбільше розведення, при якому спостерігалася 

позитивна реакція гемаглютинації [98].  

Потім готували робочу дозу антигену – чотири титри вірусу. Для 

контролю вмісту вірусу в робочій дозі фізіологічний розчин вносили в 

чотири лунки. До першої лунки вносили такий самий об’єм приготованої 

робочої дози антигену та робили серійні двократні розведення у кожній з 

лунок. До кожної лунки в тому ж об’ємі додавали суспензію еритроцитів. 

Планшет інкубували 20 хв при кімнатній температурі, після чого 

враховували результат. 

Для ідентифікації вірусу та встановлення наявності специфічних 

антитіл до нього в планшеті до кожної лунки вносили фізіологічний розчин 

та робили розведення сироватки таким чином, що в першій лунці отримували 

розведення 1:20. Робили серійні двократні розведення сироватки у кожній 

наступній лунці. До кожної лунки з різними розведеннями сироватки 

додавали один об’єм робочої дози антигену. Планшет інкубували 20 хв при 

температурі 37 ° С. Після інкубації до кожної лунки додавали суспензію 

еритроцитів (один об’єм). Після цього планшет інкубували 20 хв при 

температурі 37 ° С, потім проводили облік результатів. Титром сироватки 

вважали останнє її розведення, в якому спостерігали гальмування 

гемаглютинації [99, 100]. 

 

          3.4 Полімеразна ланцюгова реакція у реальному часі 

 

Виділення РНК вірусів грипу здійснювали з використанням 

комерційного набору, NucleoSpin Dx Virus kit (Macherey-nagel, США) за 

схемою, зазначеною в інструкції виробника. 

Для постановки полімеразно-ланцюгової реакції готували реакційну 

суміш відповідно рекомендованої методики «Протокол полімеразної 

ланцюгової реакції з зворотною транскрипцією в реальному часі (real-time 
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RT-PCR) Центру по контролю захворюваності (СDC) для виявлення та 

дослідження свинячого та сезонних вірусів грипу (версія 2009 року)» [101]. 

Для постановки ПЛР використовували: 

 набір для приготування реакційної суміші (Thermo Scientific, 

США);  

 набір праймерів і зондів з двома мітками (Biosearch  Technologies, 

США), надіслані Центром по контролю захворюваності (СDС, 

Атланта, США);  

 прилад для ПЛР в реальному часі Applied BiosystemsTM  real-time 

PCR 7500 (Thermo Scientific, США).   

Умови ампліфікації надані в таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.3 – Умови ампліфікації геному вірусу грипу з 

використанням приладу Applied BiosystemsTM  real-time PCR 7500 

Зворотня транскрипція 50°C - 30 хв 

Активація Taq-інгібітора 95°C - 10 хв 

ПЛР-ампліфікація (45 циклів) 

 

95°C -15 с 

55°C - 32 с  

 

Обрахунок результатів ПЛР у реальному часі здійснювався програмою 

7500 System Sequence Detection Software, версія 1.4 (Applied Biosystems, 

Thermo Scientific, США). 

 

3.5  Секвенування виділених ізолятів 

 

          Після виділення вірусів грипу кожен зразок був пронумерований згідно 

внутрішнього протоколу. Віруси були заморожені в культуральному 

середовищі в морозильній камері при температурі -80ºС.  Для секвенування 

виділені віруси грипу А(H1N1)pdm09 були надіслані до Світового центру 

грипу (Лондон, Велика Британія) та в Центр по контролю захворюваності 
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(CDC, США, Атланта) з дотриманням холодового ланцюга. Секвеновані 

ізоляти було занесено до світової бази GISAID (https://www.gisaid.org/). 

 

3.6  Філогенетичний аналіз 

 

Для філогенетичного аналізу використовували всі сегменти геному 

(HA, NA, NP, M, NS, PB2, PB1, PA) 136 штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, 

виділених в Україні в період 2009-2017 років.  

Ідентифікацію та порівняння отриманих послідовностей проводили за 

допомогою програми BLAST (Basic Local Aligment Search Tool) – аналізу 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ Blast.cgi) [102]. Для проведення 

філогенетичного аналізу використовували українські та європейські штами, 

виділені протягом досліджуваного періоду, а також вакцинні та референс-

штами. Вирівнювання послідовностей проводили, застосовуючи алгоритм 

ClustalW [103]. Після вирівнювання послідовностей для правильного 

встановлення номеру амінокислотного заміщення при аналізі гену НА було 

видалено перші 16 амінокислот (сигнальна послідовність).  

Для побудови філогенетичних дерев використовували програму 

MEGA7 (https://www.megasoftware.net/) [104]. Для аналізу подібності 

досліджуваних послідовностей будували філогенетичні дерева дистанційним 

методом Neighbor-Joining (об’єднування найближчих сусідів) [105]. Для 

кожного філогенетичного аналізу обирали оптимальну модель, що 

демонструвала найдостовірніші результати (для вибору використовували 

відповідну опцію в програмі MEGA7). Нуклеотидні послідовності були 

переведені у амінокислотні в програмі MEGA 7 для визначення наявних 

амінокислотних заміщень, в порівнянні з вакцинним штамом 

A/California/07/2009. 

         

 

 

https://www.gisaid.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/%20Blast.cgi
https://www.megasoftware.net/
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3.7  Визначення впливу добору: методами SLAС, FEL та ІFEL 

 

Для визначення впливу добору було проаналізовано 136 нуклеотидних 

послідовностей генів поверхневих білків НА та NA. Попередньо вирівняні 

нуклеотидні послідовності (в програмі MEGA7) без стоп-кодонів було 

завантажено на сервер Datamonkey [106], та за допомогою відповідних опцій 

отримано результати. 

Дослідження впливу добору було проведено на базі серверу  

Datamonkey [106], використовуючи методи підрахунку ймовірності одного 

спільного предка (the single-likelihood ancestor - SLAC), ймовірності 

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

ефектів внутрішніх гілок (internal branch fixed-effects likelihood - IFEL) . 

Також був визначений рівень співвідношення несинонімічних заміщень до 

синонімічних dN/dS за допомогою методів максимальної достовірності 

кодонів SLAC та FEL [107].  

 

3.8  Побудова 3D структур за допомогою програмного забезпечення 

Chimera 

 

Для побудови тривимірних структур білків вірусів грипу, виділених в 

період 2009-2017 років, були отримані еталонні кристалографічні структури 

білків вакцинного штаму з світової бази даних PDB (Protein Data Bank) [108].   

Порівняння білків вірусів, виділених в Україні проводилося з   

послідовностями білків вакцинного штаму A/California/07/09 пандемічного 

вірусу грипу A(H1N1)pdm09. Послідовності були отримані  у форматі PDB. 

За допомогою програмного забезпечення Chimera (RBVI, США 

https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/) [109] будували 3D структури білків вірусу 

грипу. За допомогою інструменту Aligment в послідовностях білків було 

знайдено специфічні позиції, в яких відбулися заміщення. Амінокислотні 

https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/
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заміщення були виділені іншим кольором та відмічалися у вигляді атомної 

структури.  

Білки вірусів в природі існують у вигляді тривимірних структур, тому 

проведення такого аналізу дає можливість встановити розміщення заміщень 

в структурі білку (в середині чи зовні молекули), що дає змогу прогнозувати 

антигенні зміни вірусу. 

 

3.9  Статистична обробка результатів 

 

Для оцінки та підтвердження статистичної достовірності отриманих 

результатів було використано програмне забезпечення MEGA7 [104] та 

Datamonkey [106] в якому вбудована статистична обробка даних.  

Зокрема для філогенетичного аналізу було використано бут-стреп 

підтримку 1000 реплікацій для отримання статистично валідних результатів. 

Для того, щоб уникнути отримання хибно-позитивного результату, 

сайти отримані методами SLAC, FEL та IFEL із значеннями p <0.05 [110] 

вважаються кандидатами, що знаходяться під впливом добору [107]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ФІЛОГЕНЕТИЧНИЙ ТА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

ПОВЕРХНЕВИХ БІЛКІВ ГЕМАГЛЮТИНІНУ ТА НЕЙРАМІНІДАЗИ 

ШТАМІВ ВІРУСУ ГРИПУ A(H1N1)pdm09, ВИДІЛЕНИХ В УКРАЇНІ В 

2009-2017 РОКАХ 

 

 

З метою захисту загальної популяції населення  та людей з груп ризику, 

особливо дітей раннього віку, вагітних жінок, медичних працівників та 

людей похилого віку, існують вакцини, які захищають від виникнення 

ускладнень. Однак, склад вакцин необхідно постійно змінювати, оскільки 

віруси грипу швидко еволюціонують та мають високу генетичну 

варіабельність. 

Окрім поверхневих білків інші білки вірусів грипу мають значний 

вплив на вірулентність вірусу (NS1, PB2) та мають потенціал бути 

використаними в якості мішені для противірусної терапії. Тому важливо 

проводити аналіз всіх білків вірусу грипу [4]. 

В нашому дослідженні представлені дані аналізу повного геному 

штамів пандемічного вірусу грипу A(H1N1)pdm09, виділених в Україні в 

період з виникнення пандемічних вірусів в 2009 році до 2017 року. Це 

дозволило одержати нову значущу  інформацію про генетичну мінливість 

кожного з генів вірусів грипу, встановити приналежність вірусів до існуючих 

генетичних груп та визначити їх генетичні зв’язки з використанням 

філогенетичного аналізу. 

В 2009 році цим вірусом була спричинена пандемія, в результаті якої 

загинуло більше 200 тисяч людей у світі. Після того більша кількість 

населення набула імунітет до вірусу і зумовлювали наступні епідемії. 

Кожного епідемічного сезону в період 2009-2017 років відмічалась 

циркуляція штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 в Україні. Віруси 
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адаптувались до людської популяції і рівень захворювання в наступні сезони 

був значно нижчим, проте,  в епідемічному сезоні 2015-2016 років віруси 

грипу A(H1N1)pdm09 призвели до госпіталізації великої кількості хворих з 

серйозними ускладненнями, як доросле населення, так і людей з груп ризику. 

Також вони зумовили 391 смертельний випадок. 

З використанням класичних вірусологічних методів віруси грипу було 

ідентифіковано та виділено на культурі клітин. Виділені віруси було 

секвеновано, серед послідовностей було відібрано для дослідження лише 

штами вірусу грипу A(H1N1)pdm09.  В період 2009-2017 років було виділено 

та секвеновано 136 штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09. Повногеномні 

послідовності всіх генів були секвеновані для 82 штамів в період 2009-2017 

років. Для філогенетичного аналізу гену НА було взято послідовності всіх 

136 штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 (для демонстрації філогенетичних 

відносин та кращого розуміння розділення на генетичні групи). Для аналізу 

всіх інших генів було використано повногеномні послідовності 82 штамів  

вірусу грипу A(H1N1)pdm09, виділені в Україні. До аналізу було включено 

референс-штами, порівняння всіх штамів проводилося з вакцинним штамом  

A/California/07/2009 (рекомендований ВООЗ в період 2009-2017 років). 

В нашій роботі для кожного білку було побудовано 3D структури, на 

яких було позначено розміщення амінокислотних заміщень в структурі 

білків. Протягом останніх років вивчення структури білків було розширено 

до тривимірного (3D). Тоді, як 2D структура дає змогу надати обмежену 

інформацію. Наразі в світі широко використовується 3D моделювання для 

дослідження та прогнозування білок-білкових взаємодій, вірус-антитіло, 

також ця методи використовується для прогнозування ефективності 

противірусних препаратів. Основними перевагами використання 3D структур 

є здатність в структурі побачити розміщення амінокислот (молекул). Завдяки 

3D ми побачили розміщення заміщень в структурах білків вірусу грипу, що 

дає більше інформації та краще розуміння варіабельності структури білку. 

Цей метод часто застосовують для дослідження заміщень в НА, адже він дає 



75 
 

змогу побачити розміщення амінокислоти, якщо вона знаходиться в середині 

структури, то зрозуміло, що не буде розпізнана антитілом і тому не 

впливатиме на антигенні властивості вірусу. 

Пандемічні віруси грипу виявлялись практично кожного епідемічного 

сезону, проте для дослідження були відібрані саме ті, чий геном був 

сиквенований повністю.  

Тому, на першому етапі нашого дослідження було проведено аналіз 

поверхневих антигенів штамів пандемічного вірусу грипу A(H1N1)pdm09, 

виділених в Україні в 2009-2017 роках. 

 

4.1 Аналіз послідовностей НА  

 

Протягом 2009 – 2017 років відбувались поступові генетичні зміни, що 

призводили до зміни антигенних властивостей штамів вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09. Віруси належали до 8 генетичних груп, які циркулювали в 

свій час у світі. Українські штами  вірусу грипу A(H1N1)pdm09 в цей період 

відносились до 2, 6, 7 та 8 генетичних груп. Починаючи з сезону 2010-2011 

років переважно циркулювали віруси грипу 6 генетичної групи, не лише в 

Україні, а й у всьому світі. 6 генетична група вірусів поділяється на підгрупи 

6А, 6В та 6С. Починаючи з сезону 2015-2016 років віруси генетичної 

підгрупи 6В розділились на підгрупи 6В.1 та 6В.2. Віруси генетичної 

підгрупи 6В.1 набули найбільшого поширення в останні епідемічні сезони та 

виявляються в переважній більшості (>99%).  

 

4.1.1 Філогенетичний аналіз НА  

 

Для кращого розуміння філогенетичних змін  в гені гемаглютиніні 

нами було проаналізовано 136 ізолятів, включаючи вакцинний штам 

A/California/07/2009 та референс-штами. Ці віруси були виділені в різні 

епідемічні сезони грипу починаючи з 2009 року (Табл.4.1).  
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Таблиця 4.1 – Типові заміщення в генетичних групах 1-8 вірусів грипу 

A(H1N1)pdm09 з зазначенням референс штаму, що входить до генетичної 

групи, з зазначенням заміщень в НА1 та НА2 субодиницях, (вакцинні штами 

позначені червоним, заміщення в НА2 позначені блакитним) 

Група Заміщення Референс штам 

1 -  A/California/07/2009 

2 N31D, S162N (+CHO), A186T в HA1, 

E47K, S124N в HA2 

- 

3 A134T, S183P в HA1 A/Hong Kong/3934/2011 

4 N125D в HA1; E47K в HA2 A/Christchurch/16/2010 

5 D97N, R205K, I216V, V249L  в HA1; 

E47K в HA2 

A/Astrakhan/1/2011 

6 D97N, S185T в HA1, E47K, S124N в 

HA2 

A/St Petersburg/27/2011 

6A H138R, V249L в HA1 A/St Petersburg/27/2011 

6B D97N, S185T, S203T K163Q, A256T 

та K283E в HA1, та E47K, S124N, 

E172K в HA2 

A/Michigan/45/2015 

6B.1 S84N, S162N (+CHO) та I216T в HA1 A/Michigan/45/2015 

6B.2 V152T та V173I в HA1 та E164G і 

D174E в HA2 

- 

6C V234I в HA1; деякі віруси також 

мали заміщення V30A та A186T в 

HA1; 

- 

7 S143G, S185T, A197T в HA1, E47K, 

S124N в HA2 

A/St Petersburg/100/2011 

8 A186T, V272A в HA1, E47K, N146D, 

T147K, V193A в HA2 

- 
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За результатами філогенетичного аналізу віруси виокремились в різні 

кластери та мали унікальні заміщення, за якими відносились до різних 

генетичних груп. Всього виділяють 8 генетичних груп у пандемічних вірусів 

грипу A(H1N1)pdm09. Ці групи відрізняються за специфічними 

амінокислотними заміщеннями в НА1 та НА2.  

 Віруси, що циркулювали в Україні, протягом досліджуваного періоду 

відносились до 2, 6, 7 та 8 генетичних груп. Саме завдяки набутим 

амінокислотним заміщенням N31D та A186T ізоляти 

A/Dnipropetrovsk/445/2010 і A/Ukraine/220/2010 належали до генетичної 

групи 2. Ці віруси були виділені в сезоні 2009-2010 років, проте дещо 

відрізнялись від інших ізолятів цього сезону. Лише два з проаналізованих 

ізолятів, виділених в сезоні 2010-2011 років, відносились до генетичної групи 

8, а саме – A/Ukraine/60/2011 та A/Ukraine/3/2011,  і мали характерне 

заміщення A186T. Три ізоляти належали до генетичної групи 7. До 7 

генетичної групи ввійшли 2 українські ізоляти, виділені в сезоні 2010-2011 

років –  A/Ukraine/182/2011, A/Ukraine/130/2011, та 1 ізолят сезону 2012-2013 

років – A/Zaporizza/417/2013а, також референс штам 

A/St.Petersburg/100/2011.  

Більша частина ізолятів 2012-2013 років належала до генетичної 

підгрупи 6С, що набула більшого поширення. До неї належало 7 ізолятів та 

вони мали характерне цій групі заміщення V234I.  

Починаючи з сезону 2013-2014 років свого поширення набула 

генетична підгрупа 6В. Серед досліджених ізолятів вона була 

найчисленнішою, не лише в Україні, а й у всьому світі. Ці віруси вирізнялись 

набутими амінокислотними заміщеннями D97N, S185T в НА1; E47K, S124N 

в НА2. В 2015-2016 роках в межах генетичної групи 6В виникли підгрупи 

6В.1 та 6В.2, а у вірусів були виявлені нові заміщення. Ці заміщення також 

мали вплив і на антигенні властивості вірусу грипу A(H1N1)pdm09 [20].  
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Рисунок 4.1 – Філогенетичні відносини ізолятів 

вірусів грипу A(H1N1)pdm09, виділених в 2009-

2017 роках в порівнянні з вакцинним штамом, 

за білком НА. Дерево побудоване в програмі 

MEGA7 [104], з використанням методу NJ, 

модель Kimura 2-parameter  з 1000 бутстреп 

реплікацій [105] 
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Характерні заміщення для групи 6В.1 -  S84N, S162N (+CHO) та I216T 

в HA1. Особливістю цієї групи є поява додаткового сайту глікозилювання в 

162 положенні білка НА, що посилює вірулентність вірусу, а також це 

положення розташоване в антигенному сайті, що матиме вплив на антигенні 

властивості вірусів цієї групи. Переважна більшість вірусів по всьому світу 

починаючи з сезону 2015-2016 років належить до підгрупи 6В.1. Інша 

підгрупа 6В.2 є дещо меншою та також мала унікальні заміщення, що 

виявлялись серед вірусів. Це такі заміни, як V152T та V173I в HA1 і E164G та 

D174E в HA2.  

В епідемічному сезоні 2015-2016 років виявляли велику кількість 

унікальних амінокислотних заміщень, які в попередніх епідемічних сезонах 

не спостерігались. На рисунку 4.2 представлена 3D модель білку HA з  

заміщеннями, що виникли в 2015-2016 роках та позначені різними 

кольорами, в залежності від генетичної групи (рис.4.2). 

 

Рисунок 4.2 – Структурне розміщення амінокислотних заміщень в 

білку НА штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, типових для вірусів 

генетичних підгруп 6В.1 та 6В.2. 3D модель побудована за допомогою 

програми Chimera [109] (PDB ID – 3LZG) 

Підгрупа 6В.1 

Підгрупа 6В.2 
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Три амінокислотні заміщення були спільними для всіх вірусів, що 

належали до генетичної підгрупи 6В.1 – S84N, S162N та I216T.  

 

 
Рисунок 4.3 – Поширення вірусів грипу A(H1N1)pdm09 генетичних підгруп 

6В.1 та 6В.2 на початку сезону 2015-2016 років та в кінці сезону 2016-2017 

років у світі (дані отримані з сайту NextStrain https://nextstrain.org) [111, 112] 

 

 Як видно з Рисунку 4.3 на початку епідемічного сезону 2015-2016 

років, коли відбулось розділення вірусів генетичної підгрупи 6В на дві 

підгрупи близько 63% вірусів належали до генетичної підгрупи 6В.1 та 

близько 16% до генетичної підгрупи 6В.2. Вже в кінці сезону 2016-2017 років 

ситуація змінилась, відсоток виявлення вірусів генетичної підгрупи 6В.2 

зменшився до 1%, а віруси генетичної підгрупи 6В.1 набули ще більш 

широкого поширення – 99%. 

 

4.1.2 Генетична мінливість антигенних сайтів НА  

 

Відомо, що Н1 молекула НА має п’ять антигенних сайтів: Sa, Sb, Ca1, 

Ca2 та Cb (рис.4.4). 

Ці сайти складаються з найбільш варіабельних амінокислот в молекулі 

НА сезонних вірусів грипу A(H1N1), що є мішенню антитіло-

опосередкованої імунної відповіді з моменту виникнення вірусу грипу 

A(H1N1) в 1918 році. Ми провели аналіз всіх замін, що відбулися в ізолятів 

https://nextstrain.org/
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пандемічних вірусів грипу,  виділених в Україні, з 2009 по 2017 роки та 

встановили їх належність до антигенних сайтів. Всі віруси були 

проаналізовані в порівнянні з вакцинним штамом A/California/07/2009.  

 

 

Рисунок 4.4 – Розміщення п’яти головних антигенних сайтів на 

тривимірній структурі субодиниці Н1 білку НА вакцинного штаму 

A/California/04/2009 (PDB 3UBE) [113] 

 

Важливо, що антигенні сайти Sa та Sb, до яких входить найбільша 

кількість амінокислотних залишків, залучені в нейтралізуючі епітопи, що 

знаходяться поруч з рецептор-зв’язуючою кишенею [114]. 

Добре відомо, що антигенні зміни в НА іноді призводять до появи 

бічних вуглеводних ланцюгів на білку НА. Коли вуглеводні ланцюги 

знаходяться поблизу антигенних  сайтів, вони маскують нейтралізуючі 

епітопи на поверхні НА. Вважається, що амінокислотні заміщення, пов’язані 

з появою вуглеводного ланцюга ефективно генерують виникнення нових 

антигенних варіантів вірусів [115]. 

В цьому дослідженні ми провели аналіз всіх амінокислотних заміщень, 

що відбулися в п’яти антигенних сайтах штамів пандемічного вірусу грипу 

протягом семи епідемічних сезонів. Такі зміщення виявлялись кожного 
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епідемічного сезону, при чому вони могли повторюватись в ізолятів різних 

років. 

Заміщення спостерігались в кожному з антигенних сайтів, проте 

найбільша їх кількість була виявлена в сайтах Са1 та Са2. Найменша 

кількість амінокислотних заміщень була виявлена в антигенному сайті Cb 

(Табл.4.2). 

В антигенному сайті Sa було виявлено три заміни. Амінокислотне 

заміщення в 162 положенні (серин заміщувався на треонін) вперше було 

виявлено лише серед ізолятів з Дніпра в сезоні 2014-2015 років. Починаючи з 

сезону 2015-2016 років, коли відбулось розділення вірусів на генетичні 

підгрупи 6В.1 та 6В.2, у всіх вірусів генетичної підгрупи 6В.1 також 

спостерігалась поява цього заміщення, яке виявлялося у ізолятів до 2017 року 

включно. Важливо, що виникнення заміщення S162T призвело до появи 

потенційного сайту глікозилювання, що може підвищувати вірулентність 

вірусів грипу. 

Поява або зникнення сайту глікозилювання призводить до зміни 

топології структури білку гемаглютиніну (НА). Поява сайту глікозилювання 

може бути корисним вірусу, так як за рахунок цього відбувається маскування 

антигенних сайтів, що розпізнаються антитілами організму людини. Таким 

чином, віруси можуть потенційно регулювати свою антигенність [14]. Для 

вірусів грипу A(H1N1)pdm09 в сезоні 2015-2016 років це були два заміщення 

–  S162N (серин заміщувався на аспарагін) і D127E (аспарагінова кислота 

заміщувалась на глутамінову кислоту), які можуть призвести до появи сайту 

глікозилювання. 

Заміщення було виявлено в 163 положенні і мало поліморфізм 

(спостерігалося заміщення лізину на глутамін у більшості вірусів, а в одного 

вірусу глутамін заміщувався на ізолейцин). Це заміщення серед ізолятів з 

України почало виявлятись з 2013 року і закріпилось. Таким чином, всі 

ізоляти починаючи з A/Ukraine/312/2013 мали це заміщення. 

 



83 
 

Таблиця 4.2 – Амінокислотні заміщення в антигенних сайтах білка НА 

ізолятів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, детектовані в період з 2009 по 2017 

роки 

Антигенн

ий сайт 

Заміщення Назва ізоляту, в якому 

виявлено заміщення 

К-ть ізолятів в 

групі 

Загальна 

кількість 

ізолятів 

Sa S162T A/Dnipropetrovsk438,441,

443,444,448/2015 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
136 

S162T Всі ізоляти з групи 6В.1,  55 

K163Q Всі ізоляти, починаючи з 

A/Ukraine/312/2013 

91 

K163I A/Zaporizza/417/2013 1 

Sb S185T Всі ізоляти, починаючи з 

A/Ukraine/3/2011 

93 

A186T A/Dnipropetrovsk/445/201

0, 

A/Ukraine/60/2011 

2 

S190G A/Sumy/797/2009 1 

S190R A/Khmelnitsky/88/2016 1 

Ca1 S203T Всі ізоляти, починаючи з 

A/Lviv/N6/2009 

123 

R205K A/Ukraine/123/2010, 

A/Astrakhan/1/2011, 

A/Ukraine/434/2015 

3 

E235V A/Ukraine/3/2011 1 

E235D A/Ukraine/368/2015 1 

S236P A/Zaporizza/631/2016 1 

Ca2 P137H A/Ukraine/414/2015 1 

H138R A/Ukraine/523/2012,  

A/Ukraine/3/2013,  

A/Hong Kong/5659/2012 

3 

A141T A/Khmelnitsky/675,727,7

60/2016 

1 

D222G A/Kyiv/251/2009, 

A/Cherkasy/744/2009, 

A/Lviv/N6/2009, 

A/Sumy/797/2009, 

A/Rivne/596/2009, 

A/Volin/226/2009, 

А/Zakarpatska/831/2009, 

A/Ternopil/N11/2009, 

A/Dnipro/580/2016 

9 

D222N A/Chernivtsi/844/2009, 

A/Christchurch/16/2010 

2 

Cb A73S A/Kharkiv/963/2016 1 

S74R A/Ukraine/130/2011, 

A/Odessa/166/2017 

2 

S74N A/Khmelnitsky/671/2016 1 
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Лише ізолят A/Zaporizza/417/2013 дещо відрізнявся, і в 163 положенні 

лізин заміщувався не на глутамін, як всіх інших вірусів, а на ізолейцин.  

 В антигенному сайті Sb було виявлено чотири амінокислотні 

заміщення в трьох положеннях. Заміщення S185T було виявлено серед 

ізолятів починаючи сезону 2010-2011 років і закріпилась в популяції вірусів. 

В цьому положенні серин заміщувався на треонін. Заміщення A186T (аланін 

заміщувався на треонін) було виявлено у двох ізолятів 

A/Dnipropetrovsk/445/2010 та  A/Ukraine/60/2011, виділених в різних 

епідемічних сезонах та з різних генетичних груп. Заміщення, які знаходились 

в однаковому 190 положенні відрізнялись амінокислотними залишками. Так 

ізолят A/Sumy/797/2009 мав заміщення S190G, де серин заміщувався на 

гліцин, а в іншому A/Khmelnitsky/88/2016 – серин заміщувався на аргінін 

(S190R).  

 Антигенний сайт Са1 характеризувався найбільшою кількістю 

заміщень та налічував п’ять заміщень в чотирьох положеннях. Заміщення 

S203T виникло в сезоні 2009-2010 років, майже відразу після появи 

пандемічних вірусів. Воно спостерігається у всіх ізолятів починаючи з 

A/Lviv/N6/2009. Наступне заміщення R205K було виявлено в різних 

епідемічних сезонах:  2009-2010, 2014-2015 років у вірусів 

A/Ukraine/123/2010 та A/Ukraine/434/2015, що належали до різних 

генетичних груп. Також це заміщення було виявлено в референс-штаму 

A/Astrakhan/1/2011. Заміщення в 325 положенні було виявлено у двох штамів 

з різних сезонів. Проте, амінокислоти, на які відбулось заміщення були 

відмінні. Так ізолят сезону 2010-2011 років A/Ukraine/3/2011 мав заміщення 

E235V (глутамінова кислота заміщувалась на валін), а ізолят сезону 2014-

2015 років – E235D (глутамінова кислота заміщувалась на аспарагінову 

кислоту). Останнє заміщення в антигенному сайті Са1 – S236P (серин 

заміщувався на пролін) було виявлено лише у одного ізоляту 

A/Zaporizza/631/2016, виділеного в сезоні 2015-2016 років, що належав до 

генетичної підгрупи 6В.1.  
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 Антигенний сайт Са2 також мав п’ять амінокислотних заміщень в 

чотирьох положеннях. Амінокислотне заміщення було виявлено в 137 

положенні, де пролін заміщувався на гістидин. Це заміщення спостерігалась 

лише у одного ізоляту сезону 2014-2015 років, що належав до генетичної 

підгрупи 6В. В 138 положенні також було виявлено заміщення H138R, де 

гістидин заміщувався на аргінін. Таке заміщення зустрічалось у двох ізолятів 

з України:  A/Ukraine/523/2012, A/Ukraine/3/2013та у референс-штаму A/Hong 

Kong/5659/2012. Всі вони належали до генетичної підгрупи 6В. Наступне 

заміщення в антигенному сайті Са2 – A141T. Воно було виявлено лише у 

трьох ізолятів з Хмельницького (A/Khmelnitsky/675/2016, 

A/Khmelnitsky/727/2016, A/Khmelnitsky/760/2016) сезону 2016-2016 років. В 

даному положенні відбулась заміна аланіну на треонін. Останнє заміщення 

було виявлено у двох варіаціях. Перша – D222G, яка в основному виявлялась 

в сезоні 2009-2010 років, була знайдена у 8 ізолятів цього сезону і в одного 

ізоляту A/Dnipro/580/2016, що належав до генетичної підгрупи 6В.2. 

Важливо, що заміщення D222G розташоване в рецептор-зв’язуючій кишені в 

антигенному сайті Са2 НА. Саме тому, це заміщення призводить до зміни 

властивостей рецептор-зв’язуючого сайту від полярного кислотного до 

неполярного нейтрального. Експериментально було показано, що це 

заміщення асоційоване з переходом до подвійного a-2,3/a-2,6 – 

опосередкованого зв’язування. Це дає змогу мутованому НА зв’язуватись з 

верхніми та нижніми дихальними шляхами, в результаті чого віруси 

реплікуються на вищому рівні та здатні викликати тяжчі захворювання [75]. 

Було продемонстровано кореляцію між детекцією вірусів з такими 

заміщеннями і смертельними  та тяжкими випадками захворювання у людей. 

При легкій формі інфекції жодного вірусу з такою заміною виявлено не було. 

Друга варіація цієї заміни D222N також зумовлює зміну специфічності 

рецепторів, в результаті чого віруси реплікуються в більшості в нижніх 

дихальних шляхах. Вважається, що це заміщення є патогенним в меншій 
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мірі, в порівнянні з заміщенням D222G [75]. Таку заміну було виявлено в 

ізоляту A/Chernivtsi/844/2009 та у референс-штаму A/Christchurch/16/2010. 

 У останньому антигенному сайті Cb було виявлено лише три 

заміщення в двох положеннях. Заміщення A73S було виявлено у одного 

ізоляту A/Kharkiv/963/2016, що належав до генетичної підгрупи 6В.1. В 74 

положенні знайшли два заміщення: S74R (серин заміщувався аргінін) – у 

ізолятів A/Ukraine/130/2011 та у A/Odessa/166/2017, S74N (серин заміщувався 

на аспарагін) – A/Khmelnitsky/671/2016. Важливо, що вірус 

A/Odessa/166/2017 з таким заміщенням зумовив летальний випадок та був 

подібний філогенетично до вірусів з Мальдів. 

 Після аналізу змін в антигенних сайтах вірусів грипу було побудовано 

3D модель НА (рис.4.5). 

 

Рисунок 4.5 – Структурне розміщення амінокислотних заміщень в 

антигенних сайтах білку НА штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, 

детектованих в період з 2009 по 2017 роки в Україні. 3D модель побудована 

за допомогою програми Chimera [109] (PDB ID – 3LZG) 
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 На рисунку різними кольорами зображено заміщення, що відбулися в 

антигенних сайтах українських ізолятів. Заміни спостерігались у кожному з 

п’яти сайтів.  

 З використанням біоінформатичних методів SLAС, FEL та ІFEL було 

визначено вплив добору на заміщення у гемаглютиніні. Згідно даних методу 

SLAС під впливом негативного добору знаходилося 10 кодонів (31, 37, 115, 

168, 330, 398, 410, 448, 462, 534). Згідно даних методу FEL під впливом 

негативного добору знаходився 41 кодон (16, 31, 37, 47, 64, 102, 112, 115, 133, 

140, 146. 147, 168, 217, 219, 222, 236, 237, 264, 279, 293, 294, 299, 301, 307, 

317, 322, 330, 360, 380, 394, 398, 402, 406, 410, 430, 448, 462, 463, 509, 534) та 

під впливом позитивного добору – 1 кодон в 84 положенні. Згідно даних 

методу ІFEL під впливом негативного добору знаходилося 8 кодонів (31, 37, 

47, 168, 301, 410, 463, 534) та під впливом позитивного добору – 2 кодони в 

152 та 162 положеннях.  

Положення 162, що піддається впливу позитивного добору, 

знаходиться в антигенному сайті Sa вірусів грипу. Отже, заміщення S162N, 

що виникло в штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09в сезоні 2015-2016 років та 

спостерігалося у всіх штамів, виділених в Україні, імовірно, закріпилося у 

вірусній популяції. Також, під впливом позитивного добору знаходився 

кодон у 84 положенні. У сезоні 2015-2016 років у всіх українських штамів, 

разом з заміщенням S162N, спостерігалась поява заміщення S84N. Це 

положення не входило до антигенного сайту, проте ткож, імовірно, 

закріпилося у вірусній популяції. 

Співвідношення dN/dS згідно методу SLAC становило 0,21, що 

говорить про вплив негативного добору на більшість заміщень в білку НА.  

 Опубліковані дослідження антигенних властивостей штамів вірусу 

грипу A(H1N1)pdm09 з використанням сироватки тхора не показали 

відмінностей між вакцинним штамом A/California/07/09 та вірусами, що 

циркулювали в сезоні 2015-2016 років в РГГА.  Однак, останні дослідження 

ВООЗ показали, що віруси грипу A(H1N1)pdm09 генетичної підгрупи 6В, 
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включаючи віруси підгруп 6В.1 та 6В.2, антигенно відрізнялися від 

вакцинного штаму, що було підтверджено з використанням сироваток людей 

[116].  

Таким чином, кожного епідемічного сезону спостерігалось виникнення 

замін в антигенних сайтах вірусу, деякі з яких часто могли повторно 

виникати у наступних сезонах. 

В генах НА відбулись генетичні зміни, які надали вірусам нових 

антигенних властивостей. Саме тому наразі віруси генетичної підгрупи 6В.1 

набули широкого розповсюдження.  

 

4.2  Філогенетична та молекулярно-генетична характеристика NА  

 

При дослідженні філогенетичних відносин подібності ізолятів вірусів 

грипу A(H1N1)pdm09, виділених в 2009-2017 роках, за геном нейрамінідази 

спостерігалось розділення вірусів грипу на різні генетичні групи, як і гену 

гемаглютиніну (рис.4.6). 

Перші ізоляти пандемічних вірусів грипу, виділені в Україні в сезоні 

2009-2010 років мали високий рівень подібності до вакцинного штаму 

A/California/07/09. Як видно з філогенетичного дерева, ізоляти сезону 2009-

2010 років виокремилися в окрему генетичну групу. Також, виходячи з даних 

ізоляти сезону 2015-2016 років значно відрізнялися філогенетично від 

ізолятів попереднього сезону. Лише один ізолят сезону 2014-2015 років 

A/Dnipropetrovsk/439/2015 розмістився поруч з ізолятами сезону 2015-2016 

років, що належали до генетичної групи 6В.1, на філогенетичному дереві.  

На філогенетичному дереві побудованому за білковими 

послідовностями нейрамінідази представлені 4 ізоляти сезону 2009-2010 

років – A/Ternopil/N11/2009, A/Ternopil/N10/2009, A/Lviv/N6/2009, 

A/Lviv/N2/2009. Всі ці ізоляти в порівнянні з вакцинним штамом мали 

амінокислотне заміщення V106I, що за літературними даними зумовлює 
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знижену чутливість до противірусних препаратів (стійкість до Таміфлю та 

Реленза) [35]. Також ізоляти з Тернополю додатково мали заміну N386K. 

Ізоляти всіх досліджуваних сезонів в порівнянні з вакцинним штамом 

мали заміну N248D (аспарагін заміщувався на аспарагінову кислоту).  

   Починаючи з сезону 2012-2013 років всі ізоляти мали спільні 

заміщення N44S, N200S, V241I, N369K. Всі ці віруси належали до 6 

генетичної групи. За літературними даними заміна валіну на ізолейцин в 241 

положенні (V241I), виходячи з розрахунків структурної стійкості, є 

стабілізуючою, що в деяких випадках може призвести до підвищення 

активності та експресії NA [34]. В сезоні 2012-2013 років був секвенований 

лише один ізолят A/Zaporizza/417/2013, що значно відрізнявся від вакцинного 

набутими замінами – L40I, A76V, N222D, D416N. Одна з цих замін, а саме 

N222D знаходиться в каталітичному центрі нейрамінідази, що могло мати 

вплив на її активність [2]. 

 Наступні заміни I34V, L40I, I321V, N386K, K432E –  були характерні 

для генетичної групи 6В. Заміщення N386K призвело до втрати потенційного 

сайту глікозилювання, що дасть змогу антитілам розпізнати вірсу в 386 

положенні білку. Ми спостерігали розділення вірусів на різні групи при 

філогенетичному аналізі. Частина ізолятів, що виокремились в окрему групу 

були виділені в сезоні 2014-2015 років. Інша група це ізоляти починаючи з 

сезону 2015-2016 років. 
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Рисунок 4.6 – Філогенетичні відносини ізолятів вірусів грипу 

A(H1N1)pdm09, виділених в 2009-2017 роках в порівнянні з вакцинним 

штамом, за білком НА. Дерево побудоване в програмі MEGA7 [104], з 

використанням методу NJ, модель Kimura 2-parameter  з 1000 бутстреп 

реплікацій [105] 
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  Віруси сезону 2014-2015 років мали специфічні заміщення, відсутні у 

інших, а саме – І117М та I365T. Заміщення I117M зумовлює виникнення 

зниженої чутливості вірусу до озельтамівіру, відповідно всі ізоляти з цієї 

групи були в певній мірі стійкими до противірусних препаратів [35]. За 

літературними даними виникнення заміщення І365Т пов’язане з 

підвищенням вірулентності вірусу в легенях мишей. Дія на людський 

організм поки що не досліджена [5]. З філогенетичного дерева видно, що 

віруси в межах сезону 2014-2015 років відрізнялись між собою і мали 

унікальні заміщення. Так ізолят A/Ukraine/414/2015 набув заміщення D416N 

(аспарагінова кислота заміщувалась на аспарагін); вірус A/Ukraine/292/2015 

мав заміщення H275Y, що зумовлює сильну стійкість вірусу до 

противірусних препаратів (озельтамівір та занамірів). Обидва препарати 

специфічно зв’язуються з активним центром нейрамінідази та попереджують 

вихід вірусу з клітини [35]. Ізолят A/Ukraine/434/2015 набув амінокислотне 

заміщення G454D (гліцин заміщувався на аспарагінову кислоту); 

A/Ukraine/428/2015 мав унікальну заміщення G336S (гліцин заміщувався на 

серин); наступний ізолят A/Ukraine/161/2015 мав два заміщення D151X та 

N307S (рис.4.7); A/Khmelnitsky/461/2015 набув заміщення S339L (серин 

заміщувався на лейцин). Сім ізолятів, що були виділені в Дніпрі, були 

розміщені відокремлено на філогенетичному дереві. Вони були об’єднані 

спільним заміщенням P272H (пролін заміщувався на гістидин), частота його 

виявлення становить 0,2% у всьому світі [20]. Також один з вірусів 

A/Dnipropetrovsk/437/2015 набув унікальне амінокислотне заміщення I29T 

(ізолейцин заміщувався на треонін).  
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Рисунок 4.7 – Структурне розміщення амінокислотних заміщень в 

білку NА штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, детектованих в період 2009-

2017 років в Україні. 3D модель побудована за допомогою програми Chimera 

[109] (PDB ID –3nss) 

 

Один з ізолятів сезону 2014-2015 років A/Dnipropetrovsk/439/2015 

розмістився поруч з ізолятами сезону 2015-2016 років, що належали до 

новоутвореної групи 6В.2 і мав до них найбільшу подібність. Вірус мав 

унікальне заміщення S79L. Щоправда, ізолят все ж таки не мав заміщень, за 

якими віруси відносять до цієї групи. Разом з 8 ізолятами з Одеси, ізолят з 

Дніпра набув спільне заміщення V67I. Заміщення валіну на ізолейцин в 67 

положенні зустрічається досить рідко, в 0,02% вірусів грипу A(H1N1)pdm09 

в світі [20]. Віруси з Одеси, що належали до генетичної групи 6В.2 мали 

специфічні для цієї групи заміщення – V34I, V81I, T381I. Дослідження 

показали, що заміщення Т381І зумовлює стабілізацію структури 

нейрамінідази, та зумовлює підвищення її активності та експресії [34]. Окрім 

основних віруси мали унікальні заміщення. Три ізоляти A/Odessa/61/2016, 

A/Odessa/63/2016, A/Odessa/65/2016 мали спільнt заміщення – D151X. Це 

заміщення спостерігалось у ізолятів сезонів 2014-2015 років, 2015-2016 та 
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2016-2017 років. За результатами досліджень це заміщення знаходиться в 

каталітичному центрі нейрамінідази та зумовлює стійкість вірусів до таких 

противірусних препаратів, як Реленза, проте зберігається чутливість до 

Таміфлю [35]. Ще один вірус A/Odessa/68/2016 мав заміщення G395E (гліцин 

заміщувався на глутамінову кислоту). В деяких випадках таке заміщення 

може стабілізувати структуру NA та підвищувати її активність [5]. 

Всі інші віруси сформували окрему гілку та відносились до генетичної 

групи 6В.1. Всі ці віруси мали спільні заміщення V13I та I314M. Ця група 

вірусів була найчисленніша. Це пов’язано з тим, що провідним збудником в 

сезоні 2015-2016 років був саме вірус грипу A/(H1N1)pdm09 [1]. Саме цього 

сезону спостерігалась найбільша кількість заміщень, що може бути пов’язано 

з підвищеним рівнем захворюваності та смертності в епідемічному сезоні 

2015-2016 років. 

Більшість заміщень, які були виявлені в білку NA були унікальними. 

Так ізолят A/Khmelnitsky/88/2016 мав три унікальні заміщення – N50K, 

I396L, V453M. Заміщення N50K зумовило втрату сайту глікозилювання, що 

може мати вплив на антигенні властивості віруси [14]. Заміщення I396L та 

V453M можуть стабілізувати структуру NA та підвищувати її експресію та 

активність [34]. Вірус, що розмістився поруч A/Odessa/684/2016 мав 

унікальне амінокислотне заміщення V34I, в результаті чого відбулась 

реверсія вірусу до дикого штаму. Вірус A/Khmelnitsky/671/2016 мав два 

заміщення S35N та І117М. Перше заміщення серину на аспарагін в 35 

положенні призвело до утворення потенційного сайту глікозилювання, що 

може мати вплив на антигенні властивості вірусу [14]. Друге заміщення 

спостерігалось у ізолятів сезону 2014-2015 років і було для них спільним. 

Також воно зумовлювало стійкість до озельтамівіру [35]. Філогенетично 

подібним до ізоляту A/Khmelnitsky/671/201 був вірус A/Ukraine/13/2016, що 

мав заміщення A76V.  

В окремому кластері знаходились два віруси A/Kyiv/317/2016 та 

A/Khmelnitsky/662/2016, об’єднані спільним заміщенням I443V (ізолейцин 
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заміщувався на валін), яке вважається дестабілізуючим [20]. Ізолят з Києва 

додатково набув унікальне заміщення L85F (лейцин заміщувався на 

фенілаланін).  

Ще один ізолят A/Odessa/686/2016 мав заміщення I211L (ізолейцин 

заміщувався на лейцин).  

Заміщення P154S об’єднало два ізоляти A/Kyiv/299/2016 та 

A/Ternopil/747/2016, яке вважається дестабілізуючим для поверхні NA [20]. 

Серед вірусів сезону 2015-2016 років розміщувався вакцинний штам  

A/Michigan/45/2015, до якого віруси мали найбільшу подібність. Проте, цей 

штам був рекомендований до складу вакцини лише на сезон 2017-2018 років. 

Далі вірус A/Zaporizza/631/2016 розмістився окремо від інших ізолятів 

та мав унікальні заміщення K111R, V394I. Заміщення валіну на ізолейцин в 

394 положенні в деяких випадках може стабілізувати структуру NA та 

підвищувати її активність і експресію [34].  

Вірус A/Ukraine/32/2016 набув заміщення N68S, яке зумовлює втрату 

потенційного сайту глікозилювання [14]. Вірус A/Kyiv/308/2016, що 

розміщувався поруч мав унікальну заміну L127F, що в деяких випадках може 

стабілізувати структуру NA та підвищувати її активність і експресію [34].  

Два ізоляти A/Khmelnitsky/727/2016 та A/Khmelnitsky/760/2016 мали 

спільне заміщення Р168Т. Також ізолят з Хмельницького №727  мав 

унікальні заміщення M15I, A75V. 

В сезоні 2016-2017 років було виділено ізолят A/Odessa/166/2017. 

Філогенетично вірус був подібний до ізолятів сезону 2015-2016 років, проте 

порівняно з іншими вірусами він набув три унікальні заміщення – D151X, 

I188T, N449D. Заміщення D151X, що спостерігалась і у вірусів попередніх 

епідемічних сезонів, зумовлює стійкість до озельтамівіру [35]. 

Вплив добору на білок NA вірусу грипу A(H1N1)pdm09 було 

проведено з використанням методів SLAC, FEL та IFEL. Методом SLAC 

було показано, що під впливом негативної селекції знаходився сайт в 427 

положенні. Методом SLAC сайтів під впливом позитивної селекції виявлено 
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не було. Згідно методу FEL сайтів, які піддавалися впливу позитивного 

добору виявлено не було. Під впливом негативного добору знаходилися 

сайти в положеннях 96, 101, 107, 125, 144, 177, 201, 207, 209, 244, 363, 378, 

392, 427, згідно методу FEL. Методом  IFEL  було визначено вплив 

позитивного добору на сайти в положеннях 34 та 40, що говорить про те, що 

імовірно, заміщення в цих положеннях закріпляться у вірусній популяції. 

Серед українських ізолятів було виявлено заміщення в 34 і 40 положеннях – 

це I34V та L40I. Такі заміщення спостерігалисяся у штамів вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09, виділених в Україні, починаючи з 2014 року і по 2017 рік 

включно.  

Під впливом негативного добору знаходились два сайти в 96 та 427 

положеннях. Згідно всіх трьох методів сайт 427 знаходився під впливом 

негативного добору, а згідно методу IFEL та FEL сайт 96 знаходився під 

впливом негативного добору. Це говорить про те, що заміщення в цих 

положеннях не закріпились у вірусній популяції.  

Співвідношення dN/dS становило 0,24, що говорить про вплив 

негативного добору на білок NA штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09. 

Виходячи з аналізу тривимірної структури білку НА та наявних 

амінокислотних заміщень можна говорити про високу варіабельність білку, 

завдяки чому відбувається уникнення імунної відповіді хазяїна. Для вірусу 

грипу характерний глобальний дрейф від року в рік, тоді як, наприклад для 

вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) характерне радіальне поширення. 

Протягом 9 місяців епідемічного сезону грипу, як правило, виявляється 

невелика різниця між штамами, виділеними в різних географічних регіонах, 

після появи епідемічного штаму. З іншого боку, ВІЛ демонструє всі більшу 

генетичну різноманітність у популяції з часом.  

Філогенетичний аналіз та побудова 3D моделей білку НА показують 

набагато меншу різноманітність, ніж вибірка послідовностей ВІЛ-1 субтипу 

В, виділених з одного міста (Амстердам, 1990-1991 роки). Наприклад, аналіз 

послідовностей ВІЛ з Демократичної республіки Конго демонструє 
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надзвичайну різноманітність, і практично всі підтипи ВІЛ спільно 

циркулювали в одному географічному регіоні. Різноманітність 

послідовностей грипу у всьому світі в будь-який рік виявляється приблизно 

порівняною з різноманітністю послідовностей ВІЛ, виявлених у одного 

зараженого за один момент [117].  

Таким чином, хоча грип має порівняно високий рівень мутацій та 

варіабельність білків при дослідженні протягом десятиліть, проте склад 

вакцини оновлюється щороку і вона спрямована на відносно однорідну 

вірусну популяцію. Невелика кількість заміщень у послідовності амінокислот 

в антигенних ділянках білку вимагає зміни штаму вакцини, щоб викликати 

відповідь імунної системи на циркулюючі штами. Таким чином, 

різноманітність та варіабельність ВІЛ, проти якої повинна дія вакцина, 

набагато більша, в порівнянні з вірусом грипу [117].  

Якщо ж проводити порівняння варіабельності білків вірусу грипу та 

поліомієліту, то показано, що вірус грипу мутує значно швидше [118].  

Таким чином, кількість амінокислотних заміщень у штамів вірусу 

грипу A(H1N1)pdm09, набутих в сезоні 2015-2016 років, була найчисленніша. 

Віруси з різних епідемічних сезонів мали заміщення, які в тій, чи іншій мірі 

зумовлювали стійкість вірусів до противірусних препаратів. Майже третя 

частина досліджених ізолятів мали такі заміщення. Також зустрічалися 

заміщення, що зумовлювали стабілізацію чи дестабілізацію структури NA. 

Отже, було показано філогенетичну та генетичну варіабельність генів 

НА та  NA пандемічних вірусів грипу A(H1N1)pdm09 виділених в Україні в 

2009-2017 роках. Протягом даного періоду спостерігалося розділення вірусів 

грипу на 8 генетичних груп, які характеризувалися різними амінокислотними 

заміщеннями в порівнянні з вакцинним штамом, за генами НА та  NA. В 

кожному з п’яти антигенних сайтів за досліджуваний період було виявлено 

амінокислотні заміщення, що говорить про антигенний дрейф.  

Такі заміщення, як D222G та D222N, що зумовлюють тяжкі та 

смертельні випадки захворювання від грипу, були виявлені у одинадцяти 
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ізолятів пандемічного вірусу грипу A(H1N1)pdm09. Більшість з них були 

виявлені у період пандемії 2009-2010 років, проте одне заміщення було 

наявне у ізоляту сезону 2015-2016 років. З 11 випадків наявності даних 

заміщень 4 ізоляти зумовили смертельні випадки у людей.  

Виникнення нових генетичних підгруп 6В.1 та 6В.2, в сезоні 2015-2016 

років, очевидно вплинуло на антигенні властивості поверхневих антигенів, в 

зв’язку з чим спостерігалося підвищення рівня захворюваності та кількості 

смертей від грипу.    

Описані результати було опубліковано в джерелах: [119-138]. 
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РОЗДІЛ 5  

 

ФІЛОГЕНЕТИЧНИЙ ТА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

ВНУТРІШНІХ БІЛКІВ NP, M, NS ТА БІЛКІВ ПОЛІМЕРАЗНОГО 

КОМПЛЕКСУ РА, РВ1, РВ2 ШТАМІВ ВІРУСУ ГРИПУ A(H1N1)pdm09, 

ВИДІЛЕНИХ В УКРАЇНІ В 2009-2017 РОКАХ  

 

 

Наступним кроком в нашій роботі було проведення філогенетичного 

аналізу внутрішніх білків вірусу грипу A(H1N1)pdm09, заміщення в яких 

часто асоційовані з підвищенням вірулентності вірусу [3]. 

Особливо важливим є питання дослідження амінокислотних заміщень у 

білках полімеразного комплексу (РВ1, РВ2, РА), які визначають рівень 

вірулентності штамів вірусів грипу. Також значну роль у взаємодії вірусу 

грипу з організмом відіграють неструктурні білки NS1 та NS2. Білок NS1 є 

основним фактором вірулентності вірусів грипу. Він здатен пригнічувати 

синтез інтерферону у організмі хазяїна, шляхом блокування РНК-ази L та 2′-

5′-оліго(А)синтетазного шляхів інтерфероногенезу. Саме тому молекулярно-

генетичний аналіз як поверхневих, так і внутрішніх білків циркулюючих 

вірусів грипу дасть змогу визначити характерні особливості епідемічного 

процесу, що є надзвичайно важливим, враховуючи високий відсоток 

заміщень у вірусу грипу та його здатність до швидкого поширення. Це 

допоможе вдосконалювати епідеміологічний нагляд за грипом, прогнозувати 

наступні епідемії, а також розробляти вакцини до актуальних штамів вірусу 

грипу.    

 

5.1 Філогенетичний та молекулярно-генетичний аналіз NP  

 

При аналізі гену нуклеопротеїну NP спостерігалась подібна картина до 

генів НА та NA. Кількість амінокислотних заміщень, виявлених в NP була 
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значно менша, ніж у поверхневих білках (рис.5.1). 

Від вакцинного штаму віруси відрізнялись заміщеннями V100T, S498N. 

Такі заміщення періодично виявлялись в попередні роки в ізолятів з всього 

світу. Проте, віруси мали високий рівень подібності, близько 99%, до 

вакцинного штаму A/California/07/09. Інші амінокислотні заміщення у вірусів 

сезону 2009-2010 років не були виявлені. 

 Вірус, що був виділений в сезоні 2012-2013 років – 

A/Zaporizza/417/2013 як і при аналізі попередніх білків, розміщувався 

окремо, проте додаткових заміщень не набув.  

 Віруси сезону 2014-2015 років відрізнялись від інших груп 

специфічними заміщеннями V425I та V444I. Заміщення V425I знаходиться в 

Т-клітинному епітопі, що презентує МНС, саме тому це заміщення може 

мати вплив на імунну відповідь (пригнічувати її) [20]. Один з вірусів 

A/Ukraine/171/2015 набув додаткове заміщення A85T (аланін заміщувався на 

треонін). За літературними даними таке заміщення зустрічається лише у 

0,57% вірусів грипу A(H1N1)pdm09 в світі [48]. Три ізоляти 

A/Ukraine/292/2015, A/Ukraine/404/2015, A/Ukraine/422/2015 були подібними 

та мали спільне заміщення E220D, яке вперше була виявлена в 2011 році та 

зустрічалась у 0,05% вірусів грипу A(H1N1)pdm09 в світі [47]. Відокремлено 

знаходились інші віруси цього сезону. Спільне заміщення K400R (лізин 

заміщувався на аспарагінову кислоту) спостерігалось у вірусів 

A/Khmelnitsky/461/2015, A/Ukraine/428/2015 та A/Khmelnitsky/462/2015. 

Ізолят з Хмельницького №461 набув додатково заміщення V329I (валін 

заміщувався на ізолейцин). Ще один вірус A/Ukraine/434/2015 з ізолятів 

сезону 2014-2015 років мав унікальне заміщення  N377S, ця позиція залучена 

в Т-клітинну презентацію МНС [42].  
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Рисунок 5.1 – Філогенетичні відносини ізолятів вірусів грипу 

A(H1N1)pdm09, виділених в 2009-2017 роках в порівнянні з вакцинним 

штамом, за білком NP. Дерево побудоване в програмі MEGA7 [104], з 

використанням методу NJ, модель Kimura 2-parameter  з 1000 бутстреп 

реплікацій [105] 
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 При попередньому аналізі HA та NA було виявлено, що один ізолят 

сезону 2014-2015 років A/Dnipropetrovsk/439/2015 був більше філогенетично 

подібним до вірусів виділених в сезоні 2015-2016 років. При аналізі NP було 

виявлено ще три ізоляти, які за цим геном були більше подібними до вірусів 

сезону 2015-2016 років та мали заміщення, характерні для цього сезону. Це 

такі ізоляти, як A/Ukraine/598/2015, A/Kharkov/594/2015 та 

A/Ukraine/586/2015. 

 Віруси, що належали до генетичної підгрупи 6В.2 знаходились в 

окремому кластері, проте не мали додаткових унікальних заміщень. Лише 

один ізолят A/Odessa/65/2016 мав заміщення E220D, яке також було виявлено 

у ізолятів сезону 2014-2015 років. 

Всі інші віруси починаючи з A/Dnipropetrovsk/439/2015 мали нові 

унікальні заміщення A22T, M105T. Роль цих заміщень поки що до кінця не 

відома, проте важливо, що ці заміщення виникли в період, коли пандемічний 

вірус грипу був надзвичайно активним та зумовив велику кількість тяжких та 

смертельних випадків. Зараз ці заміщення набувають більшого поширення. 

За даними EpiFlu GISAID, поширення заміщення M105T в світі зросло від 6% 

в сезоні 2013-2014 років до 86% в сезоні 2015-2016 років [20]. 

 Також в цьому сезоні спостерігалась поява унікальних амінокислотних 

заміщень. Так ізолят A/Odessa/697/2016 набув заміщення V100M (валін 

заміщувався на метіонін). Вірус A/Odessa/679/2016 також мав унікальне 

заміщення G34S (гліцин заміщувався на серин). Також заміщення було 

виявлено в ізоляту A/Ukraine/32/2016 – A401T, частота виявлення цього 

заміщення 0,09% [45]. Два ізоляти A/Ternopil/747/2016 та A/Kyiv/299/2016 

мали спільне заміщення K452R (частота виявлення заміни 1,71% серед 

вірусів у світі). Поруч розміщувався вірус A/Odessa/684/2016, що мав заміну 

V183I (валін заміщувався на ізолейцин); вірус A/Ukraine/29/2016 набув 

заміщення V371M, ця позиція залучена в Т-клітинну презентацію МНС [48]. 

Ізолят A/Ternopil/754/2016 мав заміщення М316І; A/Ukraine/75/2016 мав 

заміщення V186I (валін заміщувався на ізолейцин); вірус 
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A/Khmelnitsky/667/2016 набув заміщення I406V, частота виявлення серед 

вірусів 0,16% у світі [47]. 

 Таким чином, була виявлена значна кількість заміщень в білку NP, що 

виникали в різні сезони. Найбільша кількість таких заміщень була 

спостерігалась саме в сезоні 2015-2016 років. Деякі заміщення знаходились в 

положеннях, що залучені в Т-клітинну презентацію МНС та може мати вплив 

на формування імунної відповіді на вірусну інфекцію [48]. 

 

5.2 Філогенетичний та молекулярно-генетичний аналіз МP  

 

В гені МР вірусів грипу закодовано два білки – М1 та М2. 

Філогенетичний аналіз подібності ізолятів вірусу грипу було проведено за 

білковими послідовностями МР (рис.5.2). 

Більшість заміщень були знайдені в білку М1, проте в порівнянні з 

попередніми білками в М1 заміщень було значно менше. 

Серед ізолятів сезону 2009-2010 років, в порівнянні з вакцинним 

штамом A/California/07/09, два ізоляти A/Lviv/N6/2009 A/Lviv/N2/2009 мали 

унікальне точкове заміщення S225P (серин заміщувався на пролін). 

Віруси з усіх інших епідемічних сезонів в порівнянні з вакцинним 

штамом мали амінокислотні заміщення V80I та  K230R. Ці заміни є досить 

поширеними у вірусній популяції – 43,91% та 34,1% відповідно. 
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Рисунок 5.2 – Філогенетичні відносини ізолятів вірусів грипу 

A(H1N1)pdm09, виділених в 2009-2017 роках в порівнянні з вакцинним 

штамом, за білком МP. Дерево побудоване в програмі MEGA7 [104], з 

використанням методу NJ, модель Kimura 2-parameter  з 1000 бутстреп 

реплікацій [105] 
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Окремо від інших вірусів знаходився ізолят A/Zaporizza/417/2013 та 

мав додаткові амінокислотні заміщення R174K, Q191H. 

Віруси з епідемічних сезонів 2014-2015, 2015-2016 та 2016-2017 років 

були об’єднані спільним заміщенням M192V (метіонін заміщувався на валін). 

Далі видно, що віруси розділились на декілька груп. Окремо знаходились 

віруси сезону 2014-2015 років, що мали заміщення Т167А (треонін 

заміщувався на аланін). Лише два ізоляти мали додаткові унікальні 

амінокислотні заміщення: A/Ukraine/414/2015 – L265I, A/Ukraine/371/2015 – 

K187R. Як і на філогенетичному дереві для NP чотири ізоляти сезону 2014-

2015 років мали більшу подібність до ізолятів 2015-2016 років – 

A/Dnipropetrovsk/439/2015, A/Ukraine/598/2015, A/Kharkov/594/2015 та 

A/Ukraine/586/2015. 

В сезоні 2015-2016 років спостерігалось розділення вірусів на різні 

групи. Окремо знаходились віруси з генетичної підгрупи 6В.2 та частина 

вірусів з генетичної підгрупи 6В.1. У другої частини вірусів з цієї підгрупи 

спостерігалась поява нового унікального заміщення, яке в попередніх сезонах 

не виявлялось. Це амінокислотне заміщення Q208K (глютамін заміщувався 

на лізин). Дане заміщення вперше в світі було виявлене в 2013 році [20], а в 

Україні в 2015 році та спостерігалось в 62,5% ізолятів 2015-2016 

епідемічного сезону.  

 Також серед вірусів спостерігалось виникнення унікальних заміщень. 

Так ізолят A/Odessa/692/2016 мав заміщення Н257R; вірус 

A/Khmelnitsky/88/2016 мав заміщення F84Y. Положення 84 залучене в Т-

клітинну презентацію МНС та зв’язування клітинного білку, що може мати 

вплив на формування імунної відповіді [42]. 

Всі ізоляти, включаючи вакцинний штам A/California/07/2009,  в білку 

М2 мали амінокислотне заміщення S31N, яка зумовлює стійкість до таких 

противірусних препаратів, як амантадин та ремантадин [44]. Також виникли 

точкові заміщення в білку М2, а саме: S23N, I28V, S82I.  
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З використанням біоінформатичних методів SLAС, FEL та ІFEL було 

визначено вплив добору на заміщення у М2 білку. Зазначеними методами 

було встановлено, що заміщення S31N знаходиться під впливом позитивного 

добору і закріпилось у вірусній популяції, що підтверджує не ефективність 

використання препаратів амантадинового ряду [44].  

 Таким чином, за досліджений період віруси мали унікальні 

амінокислотні заміщення, які можуть мати вплив імунну відповідь. Проте 

функціональне значення більшості мутацій залишається невідоме. 

 

5.3 Філогенетичний та молекулярно-генетичний аналіз NS  

 

У восьмому сегменті геному вірусів грипу закодовані два неструктурні 

білки NS1 та NS2. Вірусний білок NS1 відіграє головну роль в протидії 

клітинних процесів, що направлені на зупинку вірусної реплікації. 

В порівнянні з вакцинним штамом A/California/07/09 всі досліджувані 

віруси мали амінокислотне заміщення I123V (ізолейцин заміщувався на 

валін). Це заміщення є надзвичайно поширеним і зустрічається у 84,67% 

штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 в світі. Положення 123 задіяне у 

зв’язування білка хазяїна [62]. 

Два ізоляти сезону 2009-2010 років – A/Ternopil/N11/2009 

A/Ternopil/N10/2009 були абсолютно подібними до вакцинного штаму за 

даним геном. Інші два ізоляти цього сезону мали унікальні амінокислотні 

заміщення: A/Lviv/N6/2009 – L163V (лейцин заміщувався на валін); 

A/Lviv/N2/2009 – F201L (фенілаланін заміщувався на лейцин) (рис.5.3). 
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Рисунок 5.3 – Філогенетичні відносини ізолятів вірусів грипу 

A(H1N1)pdm09, виділених в 2009-2017 роках в порівнянні з вакцинним 

штамом, за білком NS. Дерево побудоване в програмі MEGA7 [104], з 

використанням методу NJ, модель Kimura 2-parameter  з 1000 бутстреп 

реплікацій [105] 
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світі. За літературними даними це заміщення призводить до підвищення 

вірусної вірулентності [63]. В експериментальному дослідженні було 

показано, що віруси які мають серин в 205 положенні володіють посиленою 

антагоністичною властивістю NS1 на інтерферон першого типу (INF I), що в 

свою чергу призводить до підвищення вірулентності вірусу у тхорів [63]. 

 Ізолят сезону 2012-2013 років A/Zapirizza/417/2013 набув нове 

унікальне заміщення I111T. Таке заміщення виявлялось у 0,62% випадків. 

Починаючи з сезону 2014-2015 років всі віруси мали додатково два 

нові заміщення E55K та K131E. Перше заміщення Е55К є досить поширеним 

і виявлялась у 29% вірусів у всьому світі. Це положення задіяне у зв’язуванні 

білків хазяїна [62]. Друге заміщення зустрічається також досить часто у 

28,32% штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 в світі.  Додатково у вірусів, 

виділених в сезоні 2014-2015 років спостерігалась поява унікальних 

заміщень. А саме, ізолят A/Khmelnitsky/461/2015 набув заміщення D53N 

(аспарагінова кислота заміщувалась на аспарагін); A/Ukraine/171/2015 мав 

заміщення L214P (лейцин заміщувався на пролін); A/Odessa/391/2015 мав 

заміщення V180I (валін заміщувався на ізолейцин). Останнє заміщення 

виявлялось у 0,51% вірусів, а положення 180 задіяне у зв’язуванні білків 

хазяїна [63]. Як і у випадку аналізу NP та MP чотири ізоляти цього сезону 

мали більшу подібність до ізолятів сезону 2015-2016 років - 

A/Dnipropetrovsk/439/2015, A/Ukraine/598/2015, A/Kharkov/594/2015 та 

A/Ukraine/586/2015. 

 Віруси сезону 2015-2016 років розділились на різні групи, в зв’язку з 

появою нових заміщеннь. Вісім ізолятів цього сезону, разом з одним ізолятом 

з сезону 2014-2015 років A/Dnipropetrovsk/439/2015 зберегли подібність до 

ізолятів сезону 2014-2015 років, проте мали декілька відмінних заміщень. Так 

ці віруси мали заміщення V235M (валін заміщувався на метіонін). Також 

віруси мали додаткові унікальні заміщення: A/Dnipropetrovsk/439/2015 мав 

дві заміни V129I та I182V; A/Odessa/61/2016 – I18V (ізолейцин заміщувався 

на валін). 
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Друга група вірусів сезону 2015-2016 років, разом з трьома ізолятами з 

сезону 2014-2015 та з одним ізолятом сезону 2016-2017 років мали нові 

унікальні заміщення D2E та E125D. Ці заміщення спостерігались у 58% 

досліджуваних українських ізолятів. За даними EpiFlu GISAID, поширення 

заміщень  D2E та E125D в білку NS1 вірусів грипу A(H1N1)pdm09 різко 

зросло менше ніж за один рік в світі від 10% в 2015 до 74% в 2015-2016 

епідемічному сезоні [20]. Також частина вірусів мали амінокислотні 

заміщення N48S та M124T, які виявлялись у 11,8% досліджуваних вірусів. До 

їх числа ввійшов і ізолят з сезону 2014-2015 років A/Ukraine/586/2015. Один 

ізолят з цієї групи A/Khmelnitsky/671/2016 додатково набув заміщення S87P.  

Детальний аналіз заміщень білку NS1 показав, що у більшості 

українських вірусів спостерігалась поява специфічних амінокислотних 

заміщень: D2E, N48S та E125D. E125D є одним з ключових заміщень, що 

бере участь в пригніченні транспорту мРНК хазяїна та контролі експресії 

генів клітин людини. Білок NS1 всіх сезонних вірусів грипу (H1N1 та H3N2) 

містять D125, що взаємодіє з фактором нарізання та поліаденілювання 30 

(CPSF30). Взаємодія з CPSF30 відсутня у більшості адаптованих до 

організму штамів, тому заміщення E125D є важливим етапом адаптації 

вірусу грипу до хазяїна [62]. 

  Ще шість ізолятів мали заміщення L95I. Таке заміщення є досить мало 

поширене, воно виявлялась у 0,12% вірусів у світі. Положення 95 задіяне у 

звязуванні білків хазяїна, а також ця позиція залучена в Т-клітинну 

презентацію МНС [63]. 

Додатково віруси епідемічного сезону 2015-2016 років мали 

унікальних амінокислотних заміщень. Ізолят A/Khmelnitsky/88/2016 набув 

заміщення R118Q, ця позиція бере участь в зв’язуванні білків хазяїна [62]. 

Ізолят A/Odessa/692/2016 мав заміщення E152G, R204G. За даними GISAID 

заміщення E152G (глютамінова кислота заміщується на гліцин) взагалі 

раніше не виявлялось серед вірусів у всьому світі.  Вірус A/Kyiv/299/2016 

мав заміщення I68V, що раніше виявлялось у 0,02% вірусів у світі. Це 
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положення задіяне у зв’язування білків хазяїна [62]. Вірус A/Kyiv/637/2016 

мав унікальне заміщення I81V. Воно знаходилось у положенні, яке зв’язує 

клітини хазяїна. Вірус A/Ternopil/751/2016 мав заміщення К70Е (лізин 

заміщувався на глутамінову кислоту). Ізолят A/Ukraine/23/2016 набув два 

заміщення A30S та I182T, що виявлялись у 0,01% вірусів світу. 

В сезоні 2015-2016 років було виявлено ряд нових амінокислотних 

заміщень в білку NS1 - D2E, N48S та E125D (рис.5.4). Цікаво, що в сезоні 

2014-2015 років такі заміщення в українських ізолятів були відсутні.  

 

Рисунок 5.4 –  Структурне розміщення амінокислотних заміщень в 

білку NS1 штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, детектованих в період з 2009 

по 2017 роки в Україні. 3D модель побудована за допомогою програми 

Chimera [109] (PDB ID – 3f5t) 

 

Ізолят сезону 2016-2017 років A/Odessa/166/2017 додатково набув 

заміщення Т86А (треонін заміщувався на аланін). Проте, він зберігав 

подібність до ізолятів попереднього епідемічного сезону. 

В результаті аналізу білку NS2 було виявлено три амінокислотні 

заміщення – N29S, T48А, M83I, в порівнянні з вакцинним штамом 

починаючи з ізоляту сезону 2012-2013 років A/Zaporizza/417/2013. За 

літературними даними амінокислотне заміщення треоніну на аланін в 48 
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положенні призводить до підвищення вірулентності вірусу. В результаті 

заміщення NS2 пригнічує утворення INF I [62]. Також один ізолят 

A/Kharkiv/354/2016 набув одне унікальне заміщення V32X, в результаті якого 

може підвищуватись вірулентність вірусу, за рахунок підвищення реплікації 

полімеразою [58]. 

Віруси сезону 2009-2010 років зберегли повну генетичну подібність до 

вакцинного штаму за  геном NS2 і не мали додаткових заміщень. 

Таким чином, було виявлено ряд амінокислотних заміщень, що 

виникли саме в період підвищення вірусної вірулентності в сезон 2015-2016 

років. Деякі з заміщень, за літературними даними, безумовно впливали на 

підвищення вірусної вірулентності за рахунок антагонізму INF I [62, 63]. 

 

5.4 Філогенетичний та молекулярно-генетичний аналіз генів 

полімеразного комплексу  

 

До полімеразного комплексу вірусів грипу входять три білки: РА, РВ1 

та РВ2. Нижче наведений детальний аналіз кожного з них. При аналізі генів 

РА та РВ1 були відсутні ізоляти сезону 2009-2010 років, так як ці гени не 

були сиквеновані. 

 

Полімеразний білок РА 

В результаті філогенетичного аналізу було показано, що віруси 

зберігали подібність до вакцинного штаму за геном РА. Проте, було виявлено 

мутації, що відрізняли їх.  

Перший білок полімеразного комплексу РА мав надзвичайно велику 

кількість унікальних амінокислотних заміщень (рис.5.5). 

В порівнянні з вакцинним штамом A/California/07/09 віруси всіх 

досліджуваних сезонів мали два амінокислотні заміщення P224S та N321K. 

Цікавою є мутація N321K, яка за літературними даними є частиною стратегії 

адаптації свинячого A(H1N1)pdm09 до людської популяції, в результаті чого 
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відбувається перехід від тяжкої епідемії в режим м’якої епідемії [5]. В 

іншому дослідженні було показано, в результаті появи даного заміщення 

відбувається посилення полімеразної активності in vitro і посилення вірусної 

реплікації в культурі клітин [5]. Положення 224 в свою чергу залучене в Т-

клітинну презентацію МНС [58].  

 

 

Рисунок 5.5 – Структурне розміщення амінокислотних заміщень в білках  

РВ2 (зелений), РВ1 (блакитний), РА (синій) штамів вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09, детектованих в період з 2009 по 2017 роки в Україні. 3D 

модель побудована за допомогою програми Chimera [109] (PDB ID – 4wsb) 

 

У ізоляту сезону 2012-2013 років було виявлено п’ять унікальних 

амінокислотних заміщень, в порівнянні з вакцинним штамом 

A/California/07/09. Це заміщення – Y161F, C241Y, E252V, A343T, D382E 

(рис.5.6). Роль більшості цих заміщень поки що не відома, а частота їх 

виявлення у світі коливається в межах 0,1-0,2%.   
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Рисунок 5.6 – Філогенетичні відносини ізолятів вірусів грипу 

A(H1N1)pdm09, виділених в 2009-2017 роках в порівнянні з вакцинним 

штамом, за білком PA. Дерево побудоване в програмі MEGA7 [104], з 

використанням методу NJ, модель Kimura 2-parameter  з 1000 бутстреп 

реплікацій [105] 
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Всі віруси наступних епідемічних сезонів мали спільні заміщення – 

V100I, I330V, R362K. Дані заміщення виявляються у 31,49% , 34,86% та 

32,69% штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 в світі відповідно. На рівні цих 

заміщень спостерігається філогенетичне розділення вірусів на дві гілки.  

У вірусів, що належали до першого кластеру відмічалась поява 

амінокислотного заміщення K361R. До цієї групи ввійшли віруси 

епідемічного сезону 2014-2015 років та частина вірусів епідемічного сезону 

2015-2016 років. Також сім ізолятів з Дніпра №440, 444, 437, 443, 438, 441, 

449 мали нове унікальне заміщення N359S (аспарагін заміщувався на серин). 

Таке заміщення раніше у світі не виявлялось.  

У великої кількісті вірусів з цього кластеру спостерігалась поява 

додаткових унікальних амінокислотних заміщень. Так вірус 

A/Odessa/391/2015 мав унікальне заміщення P265T (пролін заміщувався на 

треонін). Поруч на філогенетичному дереві розміщувався вірус 

A/Khmelnitsky/462/2015, що мав заміщення T162I (треонін заміщувався на 

ізолейцин). Таке заміщення виявлялось у 0,06% вірусів у світі. Три ізоляти 

A/Ukraine/422/2015, A/Ukraine/404/2015 та A/Ukraine/292/2015 мали спільне 

заміщення K204R (лізин заміщувався на аргінін). Ізолят 

A/Khmelnitsky/461/2015 мав заміщення P267S (пролін заміщувався на серин). 

Один з ізолятів з Дніпропетровська A/Dnipropetrovsk/440/2015 мав заміщення 

H128N (гістидин заміщувався на аспарагін).  

Відокремлено знаходилась група ізолятів з Одеси сезону 2015-2016 

років, які за філогенетичним аналізом генів НА належали до генетичної 

підгрупи 6В.2. Найбільшу філогенетичну подібність з цими вірусами  мав 

ізолят A/Dnipropetrovsk/439/2015, сезону 2014-2015 років.  

Інша група вірусів була сформована в більшості ізолятами сезону 2015-

2016 років, проте, варто відмітити, що сюди належали віруси 

A/Ukraine/598/2015, A/Kharkov/594/2015 та A/Ukraine/586/2015. Один з них, а 

саме A/Ukraine/598/2015 набув унікальне амінокислотне заміщення D160E 

(аспарагінова кислота заміщувалась на глютамінову кислоту).  
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Ця група вірусів мала велику кількість унікальних амінокислотних 

заміщень. Так ізолят A/Zaporizza/631/2016 мав заміщення C241Y (цистеїн 

заміщувався на тирозин). Таке ж заміщення було виявлено у вірусу з 

Запоріжжя A/Zaporizza/417/2013, що був виділений в сезоні 2012-2013 років. 

Це заміщення виявляється у 0,46% штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 у 

світі. Ізолят A/Ternopil/747/2016 мав заміщення S395N (серин заміщувався на 

аспарагін) і був філогенетично подібним до ізолятів з Запоріжжя. Подібні до 

ізоляту A/Ternopil/747/2016,   віруси A/Khmelnitsky/727/2016 та 

A/Khmelnitsky/760/2016 мали спільне унікальне заміщення Е538К. Один з 

ізолятів, а саме A/Khmelnitsky/760/2016 набув нове унікальне заміщення 

S225C, яке є маркером в регіоні, що бере участь в ядерній локалізації РА. 

Також це положення залучене в Т-клітинну презентацію МНС [59]. 

Наступний ізолят A/Zaporizza/624/2016 був подібний до ізоляту 

A/Ukraine/21/2016, проте в порівнянні з ним мав заміщення I486M (ізолейцин 

заміщувався на метіонін). Подібний до них вірус A/Khmelnitsky/84/2016 мав 

амінокислотне заміщення A448T (аланін заміщувався на тирозин). Ще одне 

унікальне заміщення було виявлено у вірусу A/Zaporizza/627/2016 – P560S 

(пролін заміщувався на серин). Заміщення, за літературними даними, 

підвищує вірулентність вірусу [64].  

Два подібні між собою ізоляти A/Ukraine/6/2016 і A/Ukraine/13/2016 

мали унікальні заміщення. А саме, ізолят №6 мав заміщення V122I та P534S, 

а ізолят №13 – I201V. Положення 122 залучене у зв’язування малих лігандів 

[65]. Ці віруси, разом з вірусами з Харкова та Одеси мали додатково 

унікальне спільне амінокислотне заміщення V432I (валін заміщувався на 

ізолейцин). 

Ізолят A/Kyiv/299/2016 мав два амінокислотні заміщення – R174K та 

P267S. Останнє вже зустрічалось раніше серед ізолятів, виділених в Україні в 

сезоні 2014-2015 років, а саме в ізоляту A/Khmelnitsky/461/2015. Наступний 

ізолят мав лише одне амінокислотне заміщення Т528І (треонін заміщувався 

на ізолейцин). Ізолят A/Odessa/686/2016 мав заміщення в 552 положенні – 
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T552A. Найвище на філогенетичному дереві знаходився ізолят 

A/Ternopil/754/2016, у якого спостерігалась поява унікального заміщення – 

V542A (валін заміщувався на аланін). 

Ще один ізолят сезону 2015-2016 років A/Ternopil/751/2016 

характеризувався найбільшою подібністю до ізоляту 2016-2017 років 

A/Odessa/166/2017. Кожен з цих вірусів мав унікальні амінокислотні 

заміщення. Так ізолят A/Ternopil/751/2016 мав заміщення E199D та T208A, а 

ізолят A/Odessa/166/2017 – D55N. Положення 199 задіяне у зв’язування 

малих лігандів [65]. 

Таким чином, було виявлено унікальні амінокислотні заміщення в 

білку полімеразного комплексу РА. Більшість з них, поки що, не досліджені. 

Проте, були виявлені ті заміщення, що зумовлюють підвищення 

вірулентності вірусу грипу. 

Полімеразний білок РB1 

Білок вірусу грипу РВ1 – це головний білок гетеротримерного 

полімеразного комплексу (PA, PB1 та PB2), в якому РВ1 відповідає за 

каталізацію РНК полімеризації та зв’язування з вірусним РНК промоутером. 

На сьогоднішній день структура РВ1 субодиниці є найменш вивченою серед 

субодиниць полімеразного комплексу. 

РВ1 являє собою РНК залежну-РНК полімеразу, яка здійснює синтез 

вірусної мРНК та геномної РНК разом з кеп-звязуючою  субодиницею РВ2 та 

ендонуклеазною субодиницею РА [53,55]. 

Ізоляти всіх сезонів в порівнянні з вакцинним штамом 

A/California/07/2009 відмічалась поява амінокислотних заміщень G154D, 

I397M, I435T (рис.5.7). Роль цих заміщень поки що не з’ясована. Ці 

амінокислотні заміщення є досить поширеними у світі і частота їх виявлення 

становить 35,27%, 37,21% та 39,82% відповідно. 

Ізолят сезону 2012-2013 років A/Zaporizza/417/2013 розмістився на 

філогенетичному дереві окремо від ізолятів інших епідемічних сезонів та 

набув додатково унікальне амінокислотне заміщення H456Y (гістидин 
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заміщувався на тирозин). Частота виявлення такого заміщенні у штамів 

вірусу грипу A(H1N1)pdm09 у світі становить 0,36%.  

  

Рисунок 5.7 – Філогенетичні відносини ізолятів вірусів грипу 

A(H1N1)pdm09, виділених в 2009-2017 роках в порівнянні з вакцинним 

штамом, за білком PВ1. Дерево побудоване в програмі MEGA7 [104], з 

використанням методу NJ, модель Kimura 2-parameter  з 1000 бутстреп 

реплікацій [105] 
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Інші віруси філогенетично розділились на дві окремі групи. До першої 

групи ввійшли ізоляти сезонів 2014-2015 та 2015-2016 років. До другої групи 

належало більшість ізолятів сезону 2015-2016 років та ізолят сезону 2016-

2017 років.  

В межах першої групи спостерігалось також розділення вірусів на різні 

кластери. Так, спостерігалось виокремлення ізолятів сезону 2014-2015 років, 

які мали два унікальні амінокислотні заміщення R211K та N175D. Заміщення 

аргініну на лізин в 211 положення виявляється  у 1,99% штамів вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09 світу. Заміщення аспарагіну на аспарагінову кислоту в 175 

положенні зустрічається у 1,30% штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 світу 

[58]. До цього кластеру належали 20 ізолятів, 12 з яких додатково мали 

унікальні амінокислотні заміщення. Так ізолят з Дніпра 

A/Dnipropetrovsk/444/2015 набув заміщення R361K, що виявляється у 1,01% 

штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 світу. Наступне унікальне заміщення 

D398G (аспарагінова кислота заміщувалась на гліцин) було виявлено у 

ізоляту A/Dnipropetrovsk/441/2015. Наступне заміщення було виявлено у 

вірусу A/Dnipropetrovsk/449/2015 – А374Е, що є досить рідкісним і 

виявляється лише у 0,02%. У вірусу A/Dnipropetrovsk/443/2015 знайшли 

заміщення R190K (аргінін заміщувався на лізин). 

Філогенетично подібними до ізолятів з Дніпра були ізоляти з інших 

міст України. Відрізнялись віруси лише поодинокими амінокислотними 

заміщеннями. Ізолят A/Ukraine/368/2015 набув одне заміщення P454S (пролін 

заміщувався на серин). Поруч з ним розташувався інший ізолят 

A/Ukraine/404/2015, що також набув унікальне заміщення – S106A (серин 

заміщувався на аланін). Також до цих ізолятів філогенетично був подібний 

ізолят з Одеси A/Odessa/391/2015, що набув два нові заміщення L351M та 

D464N. Такі заміщення у вірусній популяції зустрічаються дуже рідко [67]. 

Наступний ізолят A/Khmelnitsky/461/2015 мав найбільшу подібність до 

ізоляту A/Ukraine/428/2015, проте перший набув заміщення E172G 

(глутамінова кислота заміщувалась на гліцин). Філогенетично подібним цим 
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до ізоляту A/Ukraine/428/2015 був ізолят A/Ukraine/161/2015, що набув 

заміщення Т257А. 

На філогенетичному дереві можемо бачити вірус A/Ukraine/414/2015, 

що мав унікальне заміщення E104V (глутамінова кислота заміщувалась на 

валін). Частота виявлення такого заміщення у вірусів у світі 0,02%. Ще один 

ізолят A/Ukraine/292/2015 набув заміщення E74G (глутамінова кислота 

заміщувалась на гліцин). Таке заміщення у світі виявляється досить рідко у 

0,04% вірусів. Останній вірус з цього кластеру, що набув додаткові 

заміщення, A/Ukraine/434/2015 – R350K, V517I, A652S. Частота виявлення 

таких заміщень у штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 в світі варіює в межах 

1%. 

До іншого кластеру належали віруси сезону 2015-2016 років, що за 

геном гемаглютиніну належали до генетичної групи 6В.2. Також поруч з 

цими ізолятами розмістився ізолят сезону 2014-2015 років 

A/Dnipropetrovsk/439/2015.  Лише один ізолят A/Odessa/61/2016 набув 

унікальне додаткове заміщення I179V. 

Інша група вірусів була більш однорідною, проте спостерігались 

утворення окремих кластерів. Три ізоляти сезону 2014-2015 років належали 

до цієї групи і були філогенетично подібні до ізолятів сезону 2015-2016 

років. Це такі ізоляти, як A/Ukraine/586/2015, A/Ukraine/598/2015 та 

A/Kharkov/594/2015. Останній ізолят A/Kharkov/594/2015 мав додаткове 

амінокислотне заміщення S515P та був філогенетично подібний до ізолятів з 

Києва.  

Кількість унікальних заміщень серед цієї групи вірусів була значно 

меншою, в порівнянні з іншою групою. Так заміщення A661T (аланін 

заміщувався на треонін) було виявлено у вірусу A/Zaporizza/624/2016. 

Частота його зустрічання становить 0,04%. Вірус мав найбільшу подібність 

до ізолятів з Хмельницького.  Ще два ізоляти сезону 2015-2016 років мали 

специфічні заміщення. Ізолят A/Odessa/686/2016 набув заміщення Q756H 
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(глутамін заміщувався на гістидин) та ізолят A/Kyiv/317/2016 набув 

заміщення D464N (аспарагінова кислота заміщувалась на аспарагін).  

Ізолят сезону 2016-2017 років A/Odessa/166/2017 був філогенетично 

подібним до ізолятів сезону 2015-2016 років. В порівнянні з ними він набув 

специфічне заміщення D154G, що зумовило реверсію вірусу за цією заміною 

до дикого штаму. 

Таким чином, були виявлені специфічні амінокислотні заміщення у 

вірусів виділених в різні епідемічні сезони. Проте, вплив більшості цих 

заміщень на життєвий цикл вірусу та взаємодію з організмом людини, поки 

що, остаточно не відомий. 

Полімеразний білок РВ2 

Субодиниця полімеразного комплексу РВ2 визначає вірусний 

патогенез та інгібує утворення інтерферону через RIG-1 і MDA-5 шляхи. 

Тому важливо відслідковувати генетичні зміни в цьому білку [56]. 

Ізоляти сезону 2009-2010 років, як і при аналізі інших білків 

знаходились на філогенетичному дереві окремо, та були об’єднані спільним 

амінокислотним заміщенням K340N (лізин заміщувався на аспарагін). 

Частота виявлення заміщення 2,47%. Два ізоляти A/Ternopil/N11/2009 та 

A/Ternopil/N10/2009 були філогенетично подібними та мали спільне 

заміщення Q194K (глутамін заміщувався на лізин). Подібним до цих ізолятів 

були ізоляти зі Львова, один з яких – A/Lviv/N6/2009 набув унікальне 

заміщення E516D, що не виявлялось у світі в інших ізолятів (рис.5.8). 

Всі віруси наступних епідемічних сезонів в порівнянні з вакцинним 

штамом A/California/07/2009 мали заміщення - D195N, R293K,V344M, I354L, 

V731I. Ці заміщення є досить поширеними і частота їх виявлення серед 

вірусів у світі варіює в межах 30-40%. Заміщення V344M та I354L в РВ2, 

разом із заміщенням N321K в РА є частиною стратегії адаптації вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09 свиней до популяції людей, в результаті чого відбувається 

перехід від тяжкої епідемії в режим м’якої епідемії [5]. Цікаво, що заміщення 

V344M та I354L можуть модулювати активність РВ2 в «захопленні кепу» з 



120 
 

РНК хазяїна [9,10]. Поява заміщення I354L відбулася в квітні та V344M в 

травні 2009 року в США. Штами з обома заміщеннями почали детектувати в 

червні 2010 року в Сінгапурі. Починаючи з серпня 2010 року обидва 

заміщення виявляли у вірусів грипу в Тайланді та Австралії, а пізніше в 

Канаді, Греції, Китаї. З жовтня 2011 року більше, ніж 90% вірусів грипу 

A(H1N1)pdm09 мали ці заміщення. Ці заміщення розташовуються в «кеп-

зв’язуючому»  домені РВ2 і обидва маркери можуть бути задіяні у 

формування гідрофобних взаємодій між двома антипаралельними β-

складками, які задіяні в «зв’язуванні кепу»  [136]. Таким чином, набуття цих 

та інших маркерів або їх комбінацій може бути сприятливим для глобальної 

еволюції вірусів грипу A(H1N1)pdm09. Відсутність заміщень у вакцинних 

штамів, які наявні протягом тривалого періоду у циркулюючих вірусів грипу 

(закріпились у популяції), можуть зменшувати ефективність вакцин, 

впливаючи на розпізнавання вірусів антитілами хазяїна, утвореними на 

відповідний вакцинний штам [4]. 
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Рисунок 5.8 – Філогенетичні відносини ізолятів вірусів грипу 

A(H1N1)pdm09, виділених в 2009-2017 роках в порівнянні з вакцинним 

штамом, за білком PВ2. Дерево побудоване в програмі MEGA7 [104], з 

використанням методу NJ, модель Kimura 2-parameter  з 1000 бутстреп 

реплікацій [105] 
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заміщення S36T (серин заміщувався на треонін). Частота виявлення цього 

заміщення надзвичайно низька - 0,02%. 

Починаючи з сезону 2014-2015 років у всіх вірусів, виділених в 

Україні, виникли два нові заміщення R54K та M66I. Частота їх виявлення у 

штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 в світі 34,76% та 33,60% відповідно. 

Далі можемо спостерігати розділення вірусів на три групи.  

До першої групи  належали ізоляти сезону 2014-2015 років і всі вони 

мали спільне заміщення A184T (аланін заміщувався на треонін). З цієї групи 

ізолятів у трьох ізолятів спостерігалась поява додаткових унікальних 

амінокислотних заміщеннь. Так два ізоляти, що були філогенетично подібні, 

A/Ukraine/414/2015 та A/Odessa/391/2015  мали по два унікальні 

амінокислотні заміщення. Перший A/Ukraine/414/2015 мав заміщення R500Q 

і A661X. Необхідно відмітити, що положення 661 це вірусний сайт, задіяний 

в адаптацію передачі вірусу від людини до людини. Також це заміщення 

задіяне в регіон РВ2, що відповідає за зв’язування з РА та NP [55].  Другий 

ізолят A/Odessa/391/2015  мав заміщення E72G і K340R. Виявляються такі 

заміни досить рідко у штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 в світі 0,01% та 

2,37% відповідно. Ще один ізолят цього сезону мав специфічне заміщення в 

РВ2, це вірус A/Dnipropetrovsk/440/2015. Вірус набув заміщення M365I 

(метіонін заміщувався на ізолейцин). Частота виявлення такого заміщення 

0,11%  у світі.  

Цікаво, що чотири ізоляти сезону 2014-2015 років  філогенетично були 

подібними до ізолятів сезону 2015-2016 років. Це такі ізоляти, як 

A/Dnipropetrovsk/439/2015, A/Kharkov/594/2015, A/Ukraine/586/2015 та 

A/Ukraine/598/2015. Один з цих ізолятів A/Dnipropetrovsk/439/2015 мав 

найбільшу філогенетичну подібність до ізолятів з Одеси та Запоріжжя та мав 

в порівнянні з іншими вірусами додаткове унікальне заміщення R299K. Таке 

заміщення в світі виявляється у 28,02% вірусів [20]. Друга група ізолятів, до 

якої ввійшов ізолят A/Dnipropetrovsk/439/2015, мала заміщення спільне для 

вірусів цієї групи – S453P. Положення 453, в якому відбулось заміщення, 
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знаходиться в регіоні, що відповідає за зв’язування малих лігандів [56]. Ще 

один штам з цієї групи, що набув додаткове заміщення, A/Zaporizza/631/2016 

– М64І. Така заміна відбулась в регіоні РВ2, що відповідає за зв’язування 

РВ1 та NP [55].  

Третя, філогенетично відокремлена, група ізолятів включала в себе 

ізоляти трьох епідемічних сезонів 2014-2015, 2015-2016 та 2016-2017 років. 

Віруси були об’єднані спільними амінокислотними заміщеннями R299K та 

S453T. Перше заміщення R299K є новим і раніше серед український ізолятів 

не виявлялось. Частота його поширення в світі серед вірусів 28,07%. 

Заміщення в 453 положенні було виявлено також у ізолятів з Одеси сезону 

2015-2016 років та ізоляту з Дніпра сезону 2014-2015 років, проте там серин 

заміщувався на пролін, а в останньому серин заміщувався на треонін. 

Положення 453 залучено у зв’язування малих лігандів [56]. 

В останній групі вірусів сезону 2015-2016 років було виявлено значну 

кількість унікальних амінокислотних заміщень, виявлених лише у 

поодиноких ізолятів. Так ізолят A/Ukraine/6/2016, що був подібний до 

ізолятів з Одеси та Харкова, набув заміщення Е191К. Частота його виявлення 

становить 1,29%. Наступний вірус, що мав унікальне заміщення, це – 

A/Kyiv/329/2016. Він був подібний філогенетично до ізоляту з Одеси і мав 

два унікальні заміщення – K214R, G225S. Такі заміщення виявляють у 

близько 1% вірусів світу. Подібним до ізоляту A/Kyiv/329/2016 був ізолят 

A/Ternopil/747/2016, що мав два специфічні заміщення – I57V та M243V. 

Перше заміщення ізолейцину на валін в 57 положенні виявляється у 0,02% 

вірусів світу. Друге ж заміщення, за літературними даними, раніше у світі не 

виявлялось [56].  

Два ізоляти, що були філогенетично найбільш подібними, 

A/Ukraine/5/2016 і A/Odessa/686/2016 мали по унікальному заміщенню. 

Перший ізолят  A/Ukraine/5/2016 набув заміщення M365L (метіонін 

заміщувався на лейцин). Другий ізолят A/Odessa/686/2016 мав заміщення 

V166I (валін заміщувався на ізолейцин). Частота виявлення заміщень 
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становить 0,05%. Ще один вірус A/Ternopil/754/2016 філогенетично мав 

більшу подібність до вірусу A/Ukraine/75/2016 та мав специфічне заміщення 

V511I (валін заміщувався на ізолейцин). Частота його виявлення 1,41%. 

Група ізолятів сезону 2015-2016 років була об’єднана спільним 

заміщенням – S643T (серин заміщувався на треонін). Положення 643 в РВ2 

задіяне в зв’язування малих лігандів [56]. Також деякі з вірусів, що ввійшли 

до цієї групи, мали додаткові амінокислотні заміщення. Один з ізолятів 

A/Kyiv/637/2016 був найбільш подібним до ізоляту A/Odessa/692/2016. 

Кожен з цих вірусів набув унікальні заміщення. Так ізолят A/Kyiv/637/2016 

мав заміщення M473V (метіонін заміщувався на валін). Частота його 

виявлення 0,6%. Інший ізолят A/Odessa/692/2016 мав два заміщення – R251K 

та R591X. Останнє заміщення, за результатами генетичних досліджень, 

призводить до підвищення вірулентності вірусу у мишей. Також це 

заміщення відіграє роль у зв’язуванні альфа імпортину хазяїна [55, 56]. 

Останній вірус, що мав додаткові заміщення – A/Ukraine/21/2016. У нього 

відбулась поява заміщення G719R (гліцин заміщувався на аргінін). Таке 

заміщення є досить поширеним і виявляється у 34,99% пандемічних вірусів 

світу. 

Ізолят сезону 2016-2017 років A/Odessa/166/2017 виявся найбільш 

філогенетично подібним за геном РВ2 до ізоляту A/Odessa/684/2016. 

Додаткові заміщення у нього були відсутні. 

Таким чином, при аналізі РВ2 було виявлено значну кількість 

амінокислотних заміщень, що мали вплив на властивості вірусу. Так заміни 

були пов’язані з підвищенням вірулентності вірусу та підвищенням 

ефективності його передачі від людини до людини. 

В нашій роботі було показано постійну появу нових амінокислотних 

заміщень у внутрішніх білках та білках полімеразного комплексу. Згідно 

наявних даних ряд виявлених заміщень були асоційовані з підвищенням 

вірулентності вірусу [44, 48, 49, 59, 62]. Поява нових заміщень, в порівнянні з 

вакцинним штамом, в більшості спостерігалась в сезоні 2015-2016 років, що 
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підтверджується підвищеним рівнем захворюваності. Показано, що на 

підвищення рівня захворюваності значним чином вплинули соціальні 

фактори (пізнє звернення до лікарів) та низький рівень вакцинації. Проте, 

проведені неодноразові дослідження в різних країнах підтвердили значний 

вплив заміщень на даний процес [1,116]. 

Отже, амінокислотні заміщення в НА, PB2 та NS1  можуть 

підвищувати вірулентність вірусу, ефективність реплікації вірусу у клітинах 

організму людини, ефективність зв’язування вірусу з клітиною, проникнення 

та реалізацію генетичного матеріалу, а також виступають антагоністами 

синтезу інтерферону та інгібувати імунну відповідь хазяїна. Саме тому, 

дослідження заміщень не лише у поверхневих білках, а і аналіз змін у 

кожному з генів вірусів грипу мають вирішальне значення для прогнозування 

появи нових генетичних варіантів вірусів грипу, які матимуть потенціал до 

глобального поширення. Постійний моніторинг вірусів грипу дає змогу 

прогнозувати, які штами будуть циркулювати наступного епідемічного 

сезону. Завдяки використанню епідеміологічного моніторингу, генетичному 

та антигенному аналізу ВООЗ кожного року рекомендує актуальний склад 

вакцини для профілактики грипозної інфекції. Проте, як наприклад в сезоні 

2015-2016 років, іноді відбуваються непрогнозовані зміни, які зумовлюють 

підвищення вірулентності вірусу і ріст рівня захворюваності. Тому, для 

ефективного етіологічного прогнозування наступних епідемій доцільно 

проводити аналіз повного геному вірусів грипу. 

Отримані результати було опубліковано в джерелах: [119,122,123,125-

129,132-134,136,138]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ АМІНОКИСЛОТНИХ 

ЗАМІЩЕНЬ, ВИЯВЛЕНИХ У ШТАМІВ ВІРУСУ ГРИПУ A(H1N1)PDM09, 

ВИДІЛЕНИХ В УКРАЇНІ В 2009-2017 РОКАХ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ 

ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕПІДЕМІЙ 

 

Віруси грипу A(H1N1)pdm09, що виникли в людській популяції в 

період між березнем та квітнем 2009 року, швидко поширились серед людей. 

Це зумовило виникнення першої пандемії грипу за 40 років серед населення 

[139]. Виникнення нового вірусу з підвищеною трансмісивністю в людській 

популяції робить нагляд на молекулярному рівні за пандемічним вірусом 

грипу надзвичайно необхідним [140]. Грип є серйозною загрозою для 

здоров’я людини в значній мірі тому, що швидко змінюється, щоб уникнути 

розпізнавання імунною системою. Такі зміни пояснюють, чому з часом 

вакцини від грипу стають менш ефективними і потребують щорічного 

перегляду [141, 142]. 

Епідемія грипу представляє щорічну загрозу здоров’ю людей в значній 

мірі через те, що вірус швидко змінюється, щоб уникнути імунної відповіді, 

викликаної попередніми інфекціями або вакцинацією [142, 143].   

Генетичні зміни відбуваються як у генах поверхневих білках – НА та 

NA, а й у генах внутрішніх, неструктурних та білків полімеразного 

комплексу. Важливим є розуміння впливу появи амінокислотних заміщень на 

властивості вірусу, які в свою чергу можуть впливати на тяжність перебігу 

захворювання та підняття рівня захворюваності у населеняння. Тому 

наступним етапом нашої роботи було встановлення ролі виявлених заміщень 

на властивості вірусу, що надалі може бути використаним для 

прогнозування. 
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6.1 Аналіз впливу наявних амінокислотних заміщень у білках на 

властивості вірусу грипу 

 

В нашому дослідженні було показано наявність амінокислотних 

заміщень у штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, які змінювали антигенні 

властивості вірусу, підвищували вірулентність, зумовлювали стійкість до 

противірусних препаратів, а також викликали ускладнення та смертельні 

випадки (Табл. 6.1). 

 

Таблиця 6.1 – Функціональна роль амінокислотних заміщень, 

виявлених у штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 в період 2009-2017 років в 

Україні [44,48,49,58,59,62,63] 

Білок Заміщення Роль 

НА D97N*,  

S162N 

Набуття сайту глікозилювання 

K163I* Зміна заряду АК 

S185T* Антигенність 

D222G 

D222N 

Зміна тропізму, тяжкі випадки 

NA S35N Набуття сайту глікозилювання 

N44S*, 

N200S* 

Антигенність 

V106I Посилення вірусної стабільності 

I117M, D151X Знижена чутливість до озельтамівіру 

V241I* 

N369K* 

Підвищення вірулентності 

H275Y Стійкість до озельтамівіру 

I365T Підвищення вірулентності 

T381I, 

V394I, 

G395E 

Підвищення активності NA 

N386K Зникнення сайту глікозилювання (уникнення 

імунної відповіді) 

NS1 E55K* Підвищення рівня реплікації вірусу 

L90I* Захист від INF (уникнення імунної відповіді) 

I123V Підвищення рівня реплікації вірусу 

E125D Контроль експресії генів клітин хазяїна 

N205S Підвищення вірулентності 

NS2 T48A Пригнічення утворення INF I (уникнення імунної 

відповіді) 
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Продовження таблиці 6.1 

Білок Заміщення Роль 

M1 V80I* Підсилення вірусної реплікації 

 

F84Y Залучена в Т-клітинну презентацію МНС 

(уникнення імунної відповіді) 

М2 S31N Стійкість до амантадину та ремантадину 

NP V100I Посилення передачі вірусу 

V371M, 

N377S, 

V425I 

Залучена в Т-клітинну презентацію МНС 

(уникнення імунної відповіді) 

PA T224S Підвищення вірулентності 

N321K* Посилення вірусної реплікації 

S225C Залучена в Т-клітинну презентацію МНС 

(уникнення імунної відповіді) 

P560S Підвищення вірулентності 

PB1 -  

PB2 V344M*, 

I354L* 

Посилення вірусної реплікації 

 

R591X Підвищення вірулентності 

A661X Задіяна в зв’язуванні з РА та NP 

*Заміщення, що належать до еволюційних маркерів 

 

У білку НА досліджуваних штамів було виявлено два амінокислотні 

заміщення, які зумовили появу сайту глікозилювання – D97N та S162T. 

Добре відомо, що амінокислотні заміщення в НА іноді призводять до появи 

бічних вуглеводних ланцюгів на молекулі НА [5,22, 144]. Коли вуглеводні 

ланцюги близькі до антигенних ділянок, вони маскують нейтралізуючі 

епітопи на поверхні білку НА. Показано, що поява або зникнення N-

зв’язаних сайтів глікозилювання змінює топологію поверхні білку НА.  

Вважається, що амінокислотні заміщення, пов’язані з набуттям 

вуглеводного ланцюга, ефективно генерують появу нових антигенних 

варіантів вірусу, що допомагає вірусу ефективного уникати імунного захисту 

організму хазяїна [147,148,149].  

Інше заміщення в 163 положенні – K163I зумовило зміну заряду 

молекули з полярної на неполярну. Таке заміщення може мати вплив на 

електростатичні взаємодії білку НА з антитілами [150]. Заміна неполярної 
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нейтральної амінокислоти на іншу неполярну нейтральну не повинна 

вплинути на гідрофобну взаємодію та правильну конформацію в кишені 

зв’язування [151]. Проте, заміщення К163І це заміна полярної амінокислоти 

на неполярну. Можна припустити, що таке заміщення може призвести до 

зміни конформації у кишені зв’язування і вплинути на зв’язування з 

рецептором.  

Заміщення S185T знаходиться в ділянці рецептор-зв’язуючого сайту 

(RBS) гемаглютиніну. Було повідомлено, що заміщення в RBS або поблизу 

нього можуть впливати на антигенні властивості вірусів A(H1N1)pdm09 

[152]. Також, було виявлено заміщення A186T (аланін заміщувався на 

треонін) яке, як і S185T, знаходилась в рецептор-звязуючому сайті, що може 

мати вплив на антигенні властивості вірусу [151].  

Заміщення в НА D222G в основному виявлялось в сезоні 2009-2010 

років, була знайдене у 8 ізолятів цього сезону і в одного ізоляту 

A/Dnipro/580/2016, що належав до генетичної підгрупи 6В.2. Важливо, що 

заміщення D222G розташоване в рецептор-зв’язуючій кишені антигенного 

сайту Са2 білку НА. Саме тому, це заміщення здатне змінювати властивості 

рецептор-зв’язуючого сайту від полярного кислотного до неполярного 

нейтрального. Експериментально було показано, що це заміщення викликає 

перехід до подвійного a-2,3/a-2,6 – опосередкованого зв’язування рецептору. 

Це дає змогу мутованому НА зв’язуватись з верхніми та нижніми 

дихальними шляхами, в результаті чого віруси реплікуються ефективніше та 

здатні викликати тяжчі захворювання. Було продемонстровано, що віруси з 

такими заміщеннями виявляють лише у тяжких та смертельних випадках. 

При легкій формі інфекції жодного вірусу з таким заміщенням виявлено не 

було [153]. Друга варіація цього заміщення – D222N, також зумовлює зміну 

специфічності рецепторів, в результаті чого віруси реплікуються в більшості 

в нижніх дихальних шляхах. Вважається, що це заміщення дещо меншою 

мірою є патогенним, в порівнянні з D222G [153].  
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В білку NA було знайдено ряд заміщень, які мали вплив на властивості 

вірусу грипу A(H1N1)pdm09. Подібно до білку НА в  NA було заміщення 

S35N, яке зумовило появу сайту глікозилювання [144, 145]. Набуття сайту 

глікозилювання може бути корисним для  вірусу через маскуючий ефект 

сайтів, що розпізнаються антитілами, таким чином потенційно модулюючи 

вірусну антигенність [16]. Інформація про зміни в антигенних сайтах дуже 

важлива для прогнозування наступних домінуючих штамів вірусу грипу. У 

вірусів було виявлено одне заміщення – N386K, яке зумовлювало втрату 

сайту глікозилювання, що дозволить антитілам розпізнати специфічну 

ділянку білку NA вірусу [145]. 

Також, в NA були виявлені заміщення, які направлені на зміну 

антигенних властивостей вірусу – N44S, N200S, для уникнення імунної 

відповіді хазяїна [152]. Інші заміщення, згідно літературних даних, 

підвищують активність вірусної NA та посилюють вірулентність – V106I, 

V241I, N369K, I365T, T381I, V394I, G395E [154]. 

В результаті дослідження білку NA було показано наявність заміщення 

H275Y, що зумовлює стійкість до противірусного препарату озелтамівіру. 

Окрім того, було виявлено два заміщення – I117M та D151X, що зумовлюють 

знижену чутливість до озельтамівіру. Противірусні препарати озелтамівір та 

занамівір можуть інгібувати поширення інфекції вірусу грипу. Обидва 

препарати специфічно зв’язуються з активним центром нейрамінідази та 

попереджують вихід вірусу з клітини. Фермент нейрамінідази розщеплює 

залишки сіалових кислот, для від’єднання нового вірусу від клітинної 

мембрани хазяїна та інфікування інших клітин. Стійкість до препаратів 

викликана заміщеннями в чи біля активного сайту нейрамінідази вірусу 

грипу [34, 35].   

Два неструктурні білки NS1 і NS2, кодуються восьмим сегментом 

геному вірусу грипу. Вірусний білок NS1 відіграє головну роль у 

антагонізуючих клітинних процесах, що обмежують вірусну реплікацію, 

включаючи функції антивірусних стимульованих інтерфероном (ISG), таких 
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як PKR та OAS, модулюючи експресію протизапальних генів та індукуючи 

вивільнення білка хазяїна, порушуючи обробку мРНК та експорт [155]. 

 Нещодавні дослідження показали, що заміщення E55K, L90I, I123V, 

E125D, K131E та N205S в NS1 сприяють підвищенню рівня реплікації в 

культурі клітин легень людини (А549) і виникають у поєднанні з 

заміщеннями в РА та РА-Х. Така адаптація NS1, що відбулась у пандемічних 

штамів вірусів грипу в Україні була також асоційована з обмеженням 

експресії генів хазяїна, потенційно обмежуючи ранню вроджену імунну 

відповідь проти грипу. Відповідно, віруси грипу, що мали ці заміщення, 

виявили підвищену вірулентність у мишачих моделях [156]. 

 В білку NS2 було, також, знайдено заміщення T48A, що зумовлює 

інгібування імунної відповіді хазяїна, а саме пригнічує синтез INF-I [156]. 

 Заміщення V80I в білку M1 зумовлює підвищення ефективності 

вірусної реплікації, тим самим посилює вірулентність вірусу. Інше заміщення 

F84Y задіяне в клітинну презентацію МНС, що імовірно інгібуватиме імунну 

відповідь хазяїна на вірусну інфекцію [4]. 

Часто для лікування грипозної інфекції застосовують препарати 

амантадинового ряду: амантадин та ремантадин. Вони націлені на білок М2 

вірусів грипу шляхом блокування йонних каналів. Амантадин – це 

противірусний препарат розроблений для інгібування функції білку М2, 

тобто закачування іонів у вірусні частки. Протони створюють кислотне 

середовище у вірусній частці для реалізації віріонів. Цей процес має важливе 

значення на першій стадії реплікації вірусу. Таким чином, амантадин є 

противірусним препаратом, який інгібує вірусну реплікацію [157]. Проте, в 

результаті проведеного дослідження було показано, що всі проаналізовані 

ізоляти мали заміщення S31N, що говорить про стійкість вірусів грипу 

A(H1N1)pdm09 до амантадину. Саме тому, як результат, амантадин не можна 

надалі  використовувати в якості терапевтичного агента проти інфекції вірусу 

грипу A(H1N1)pdm09 в Україні.  
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 Весь геном вірусу грипу інкапсульований NP білком, він функціонує 

для конденсації сегментованих РНК геномів у їх нуклеокапсид та разом з 

полімеразним комплексом утворює рибонуклеопротеїн для транскрипції, 

реплікації і формування нового віріону. В білку NP було наявне заміщення 

V100I, яке посилює передачу вірусу від людини до людини. Інші заміщення 

V371M, N377S та V425I задіяні в клітинну презентацію МНС, що, імовірно, 

призведе до уникнення імунної відповіді хазяїна [158].  

Недавні дослідження свідчать про те, що заміщення V100I, P224S, 

N321K, P560S в РА сприяють реплікації вірусу в культурі клітин легень 

людини (А549) і відбуваються в поєднанні з заміщеннями в NS1 та білку РА-

Х, що утворюється з альтернативної (+1) відкритої рамки зчитування під час 

трансляції третього сегменту (РА) вірусної мРНК геному вірусів грипу типу 

А [156, 159]. Заміщення P560S зусовлює посилення вірулентності, а 

заміщення N321K в РА може свідчити про адаптацію вірусу свинячого 

походження до людської популяції, спричиняючи перехід від важкої до 

легкої епідемії [5].  

Ефективна реплікація вірусу грипу визначається білком РВ2. В 

літературних джерелах описано, що заміщення Е627К в білку РВ2 може 

значно підвищити ефективність вірусної реплікації, і таким чином 

автоматично підвищити вірулентність вірусу [160]. Таке заміщення було 

відсутнє у досліджених вірусів грипу A(H1N1)pdm09 в Україні в період 2009-

2017 років. 

 Субодиниця РВ2 полімеразного комплексу важлива для адаптації до 

хазяїна. Заміщення V344M та I354L в PB2, разом із заміщенням N321K в РА, 

є частиною стратегії адаптації вірусу грипу свинячого походження до 

людської популяції, спричиняючи перехід від важкої епідемії до режиму 

легкої епідемії. Заміщення V344M та I354L можуть модулювати активність 

PB2 під час «крадіжки кепу» з мРНК господаря, а заміщення R591X, 

імовірно, зумовлює посилення вірулентності [161].  
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6.2 Визначення еволюційних маркерів для прогнозування 

наступних епідемій 

 

У період з 2009 по 2017 роки відбулися поступові генетичні зміни, що 

мали вплив на антигенні властивості вірусів. Протягом цього періоду віруси 

належали до 8 генетичних груп, в залежності від набутих амінокислотних 

заміщень [146]. 

Наявні дослідження проведені для пандемічних вірусів грипу включали 

4000 повногеномних сиквенсів з усього світу в період 2009-2016 років. Було 

проведено підрахунок частоти поширення АК заміщень, в результаті 

визначено 40 еволюційних маркерів, які можуть бути корисні для 

формування нових складів вакцин і прогнозування наступних епідемій [162] 

(рис. 6.1). 

. 

 

Рисунок 6.1 – Еволюційні маркери, визначені для всіх білків вірусу 

грипу A(H1N1)pdm09 [162] 

 

Нами було проаналізовано наявність таких заміщень серед українських 

ізолятів. Білки HA та NA є головними вірусними антигенами, тому 

найбільше піддаються генетичній мінливості і мали найбільшу кількість 

еволюційних маркерів. Всі 9 маркерів білку НА були знайдені при 

проведенні молекулярного аналізу в українських штамів, виділених в період 

2009-2017 років. Їх поява, в порівнянні з маркерами в інших білках, була 

відмічена починаючи з моменту появи пандемічного вірусу грипу в сезоні 
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2009-2010 років. Положення 164, в якому розміщене еволюційне заміщення 

розпізнається антитілом 2D1; положення 186, в якому розміщене еволюційне 

заміщення розпізнається антитілами С05, S139, CH65; положення 257, в 

якому розміщене еволюційне заміщення розпізнається антитілом СН45; 

положення 375, в якому розміщене еволюційне заміщення розпізнається 

антитілами HB36, F10, C179, CR6261, що демонструє основні механізми 

уникнення імунної відповіді вірусом грипу [162]. 

Аналіз показав, що такі заміщення були набуті протягом тривалого 

періоду. Так, в білку NA українських вірусів було виявлено всі еволюційні 

маркери, які виникли в період 2013-2015 років і спостерігалися протягом 

наступних епідемічних сезонів.  Положення 200, в якому розміщене 

еволюційне заміщення розпізнається антитілом MEM5, а положення 369, в 

якому теж відбулось еволюційне заміщення, антитілом NC41. Таке 

розміщення еволюційних маркерів в положеннях, що розпізнаються 

антитілами показує еволюцію вірусу грипу для уникнення розпізнавання 

імунною системою. 

В білку М1 серед українських ізолятів було показано появу таких 

еволюційних маркерів, як V80I, M192V, K230R. Більшість заміщень виникли 

в сезоні 2012-2013 років, проте деякі виявляли починаючи з 2014 років. 

Всі еволюційні маркери -  E55K, L90I, K131E виявляли в білку NS1, 

починаючи з сезону 2012-2013 років. У білку NP в українських вірусів 

пандемічного грипу еволюційний маркер S498N виник в сезоні 2012-2013 

років і спостерігався протягом всього періоду досліджень до 2017 року. 

Дослідження показують, що заміщення D2E та E125D виникли в сезоні 2015-

2016 років та зустрічалися включно до 2017 року.  E125D є однією з 

ключових замін, яка бере участь в інгібуванні транспорту мРНК хазяїна та 

контролі експресії генів у клітинах людини. Білок NS1 всіх сезонних вірусів 

(до 2009 року H1N1 та H3N2) грипу містить D125, який взаємодіє з фактором 

специфічності розщеплення та поліаденіляції 30 (CPSF 30), таким чином, 
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мутація E125D може говорити про адаптацію хазяїна до  А (H1N1) pdm09 

штамів грипу протягом останніх сезонів [62].  

Еволюційні маркери V100I, N321K та I330V в білку РА, подібно до 

маркерів у інших білках, почали виявляти з 2012 року. Заміщення K361R, що 

теж є маркером, спостерігалося серед українських ізолятів в період з 2014 по 

2016 роки, після чого заміщення не виявляли. Віруси сезону 2015-2016 років, 

що мали це заміщення належали до підгрупи 6В.2. 

В білку РВ1 всі еволюційні маркери виникли починаючи з сезону 2012-

2013 років і спостерігалися протягом всього періоду дослідження. Подібно до 

інших білків в українських ізолятів були виявлені всі еволюційні маркери в 

період з 2012 року. 

Цікавою виявилась ситуація в сезоні 2015-2016 років. Генетична 

підгрупа 6В розділилась на 2 нові підгрупи 6В.1 та 6В.2 і у вірусів 

спостерігалась поява нових амінокислотних заміщень на додаток до вже 

наявних вище описаних 40 еволюційних маркерів. Ці заміщення мали вплив 

на антигенні властивості вірусу, що підтверджено дослідженнями ВООЗ та 

інших вчених, та показано низьку антигенну спорідненість сироватки крові 

до вакцинного штаму A(H1N1)pdm09, з циркулюючими штамами [116]. 

Віруси генетичної підгрупи 6В.1 були найбільш поширеними в останні 

епідемічні сезони і виявляються в більшості випадків. Характерні заміщення 

для підгрупи 6В.1 - S84N, S162N (+ CHO) і I216T в HA1. Специфічною 

особливістю цієї групи є поява потенційного сайту глікозилювання в 

положенні 162, що посилює вірулентність вірусу. Крім того, це положення 

знаходиться в антигенному сайті білку НА, що могло впливати на антигенні 

властивості вірусів цієї групи [11]. 

Хоча віруси генетичних підгруп 6В, 6В.1 та 6В.2 вважаються генетично 

подібними до вакцинного штаму A/California/07/2009, що було 

охарактеризовано пост інфекційною анти сироваткою тхорів [3,6], 

ефективність A(H1N1)pdm09 вакцин для генетичної підгрупи 6В.1 в сезоні 

2015-2016 років була нижча для дорослих, народжених в період між 1958-
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1979, ніж для інших вікових груп, що було підтверджено експериментально 

[147].  Було висунуто гіпотезу, що старші сезонні віруси грипу можуть мати 

вплив на реакцію антитіл на сучасні віруси A(H1N1)pdm09, що містять 

заміщення K163Q після вакцинації проти грипу серед дорослих середнього 

віку [148]. 

В епідемічному сезоні 2015-2016 років відмічалася поява нових 

амінокислотних заміщень, які не зустрічалися у вірусів в попередніх сезонах 

(Табл. 6.2). 

Таблиця 6.2 – Заміщення, що виникли в сезоні 2015-2016 років, в 

порівнянні з вакцинним штамом A/California/07/09, в українських ізолятів 

Білок Заміщення 

HA S84N, 

S162T, 

I216T 

NA V13I, 

K264I, 

N270K, 

I314M 

MP Q208K 

NP A22T, 

M105T 

NS D2E, 

E125D 

PA - 

PB2 R299K, 

S453T 

PB1 - 

 

Було висунуто гіпотезу, що віруси грипу A(H1N1)pdm09, що 

циркулювали у Північній півкулі в сезоні 2015-2016 років, мали комбінації 

нових амінокислотних заміщень, як у поверхневих білках, так і у внутрішніх, 

неструктурних та білках полімеразного комплексу, які сприяли помітному 

зростанню захворюваності та серйозним ускладненням у пацієнтів. В сезоні 

2015-2016 років в Україні від грипу та його ускладнень померла 391 людина. 
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Віруси з описаними заміщеннями мали глобальне поширення та 

зустрічалися у вірусів тих країн, де спостерігався непрогнозований підйом 

захворюваності та ріст кількості смертельних випадків, а саме в Росії, Грузії, 

Казахстані, та ін [20]. Комбінації заміщень можуть вважатися новими 

еволюційними маркерами, на додаток до існуючих, раніше описаних та 

виявлених в українських ізолятів, що циркулювали в періо 2009-2017 років. 

Віруси, які мали ці нові комбінації заміщень поширились у всьому світі і 

зумовили підвищений рівень захворюваності, в порівнянні з попереднім 

епідемічним сезоном [1]. Саме тому, раннє виявлення комбінації таких 

заміщень є важливим і необхідним для прогнозування нових епідемій. 

Виявлення на ранніх етапах вірусів, що матимуть нові заміщення не лише у 

поверхневих, а і в інших білках вірусу грипу може дати інформацію про 

потенціал такого штаму викликати підвищений рівень захворюваності, 

ускладнення захворювання та летальні випадки. Вчасна проінформованість 

дасть змогу створити вакцини з актуальними штамами та знизити рівень 

захворюваності. 

Дослідження показали, що у вірусів грипу A(H1N1)pdm09  були наявні 

40 еволюційних маркерів (мутації, що закріпились) протягом 2015 року. У 

вакцинного штаму, рекомендованого ВООЗ на сезон 2015-2016 років було 

знайдено лише 2 еволюційні маркери, що вказує на їх значну відмінність. 

Багато з цих заміщень знаходились на поверхневих білках HA та NA. Більш 

того, деякі з них знаходились в місцях взаємодії між вірусними 

глікопротеїнами та антитілами хазяїна. Такі результати показують, що 

розбіжності між амінокислотами у циркулюючих вірусів та у вакцинного 

штаму можуть впливати на розпізнавання НА та NA вірусів грипу 

антитілами, утвореними на вакцинні штами [4]. Також, багато 

амінокислотних заміщень було в інших білках вірусів грипу, що імовірно, 

мали вплив на їх функції та взаємодії. Таким чином, було показано суттєві 

відмінності у амінокислотних заміщеннях між вірусами грипу 

A(H1N1)pdm09, що циркулювали в 2015 та вакцинним штамом, 
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рекомендованим ВООЗ на сезон 2015-2016 (Табл. 6.2). Саме тому, важливо 

відбирати штами, які несуть всі генетичні маркери і такі штами можуть бути 

використані як вакцинні кандидати, з вищою ефективністю та індукувати 

кращий імунітет проти вірусів. 

Розвиток технологій секвенування нового покоління та збільшення 

кількості доступних повногенмоних сиквенсів вірусів грипу типу А з різних 

географічних регіонів можуть бути використані для відстеження та 

прогнозування вірусної еволюції та для відбору штамів-кандидатів  до 

вакцинного складу. Наші дослідження можуть, також, бути використані для 

створення нових ефективних противірусних препаратів, нагляду за вірусною 

інфекцією, для моніторингу стійкості вірусів до противірусних препаратів. 

Також такі дослідження можуть дозволити краще контролювати спалахи 

сезонного грипу в найближчому майбутньому та можуть бути використанні 

для раннього етіологічного прогнозування епідемій. 

Таким чином, нами було показано поступову появу нових еволюційних 

маркерів у пандемічних вірусів грипу, які можуть бути використані для 

прогнозування наступних епідемій та підтверджують необхідність 

моніторингу еволюції всіх білків вірусів грипу. Результати дисертації можуть 

бути інтерпретовані та використані і для інших вірусів грипу (A(H3N2), 

віруси грипу типу В). 

Отримані результати будуть корисними і можуть бути використані при 

виборі кандидатів до складу вакцин. Наявність описаних еволюційних 

маркерів у вакцинному штамі підвищить ефективність такої вакцини. 

Отримані результати було опубліковано в джерелах: [117-138]. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

Проведені дослідження підтвердили необхідність проведення аналізу 

повного геному вірусів грипу для встановлення еволюційних маркерів вірусу 

та заміщень у білках, які можуть бути маркерами підвищення вірулентності 

вірусу та бути використані, разом з іншими методами, для прогнозування 

наступних епідемій. 

Першим етапом нашої роботи було виділення, циркулюючих в Україні 

вірусів грипу, на культурі клітин MDCK. Після чого було проведено їхнє 

типування та субипування методом real-time RT-PCR. В результаті 

проведеної роботи було секвеновано та депоновано до світової бази даних 

GISAID 136 нуклеотидних послідовностей (в т.ч. 83 повногеномні 

послідовності) штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09. 

Віруси грипу становлять серйозну загрозу життю людей та щорічно 

викликають епідемії, що зумовлюють велику кулькість госпіталізацій та 

смертельних випадків. Вірусам грипу властива генетична мінливість, завдяки 

чому вони уникають розпізнавання імунною системою хазяїна. Основні 

механізми, завдяки яким віруси мутують – це шифт та дрейф. У випадку 

шифту відбувається реасортація генів вірусів грипу у проміжному хазяїні та 

з’являються нові варіанти, що можуть викликають пандемії. Для дрейфу 

характерна поява нових амінокислотних заміщень у білках вірусу, які можуть 

надати йому нових антигенних властивостей та посилити вірулентність. 

Пандемічний вірус грипу A(H1N1)pdm09 виник в квітні 2009 року та зумовив 

тяжку пандемію у всьому світі. Кількість смертельних випадків, зумовлених 

цим вірусом, в сезоні 2009-2010 років становила більше 200 000 у світі.  

В Україні в період пандемії 2009 року грипом захворіли більше 7 млн. 

людей, а більше 1200 людей померло, включаючи вагітних жінок. Основною 

характеристикою нового збудника – вірусу грипу A(H1N1)pdm09 є те, що він 

в основному інфікує дієздатне доросле населення та людей з груп ризику. 
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Інформація про циркулюючі штами вірусів грипу постійно збирається з 

багатьох країн та надсилається до світових центрів грипу, які проводять 

філогенетичний, антигенний та інші аналізи поверхневих білків НА та NA 

цих штамів для контролю епідемічної ситуації та прогнозування. Основний 

механізм прогнозування наступних збудників епідемії базується на зборі та 

аналізі вірусів наприкінці епідемічного сезону (квітень – червень). Після 

аналізу отриманих даних ВООЗ рекомендує актуальні штами до складу 

вакцини на наступний епідемічний сезон, використання яких дозволяє 

уникнути ускладнень та смертельних випадків. Проте, прогнози ВООЗ іноді 

не співпадають з реальною ситуацією, і такі вакцини не будуть захищати 

населення від циркулюючих вірусів. Це пов’язано зі швидкою генетичною та 

антигенною мінливістю вірусу грипу, що дозволяє йому набувати нових 

властивостей. В останні роки цьому приділяється все більше уваги та 

розглядаються нові підходи для контролю рівня захворюваності. 

Спостерігається значний ріст кількості повногеномних послідовностей 

вірусів грипу в базі даних GISAID. Також, все більше публікацій описують 

доцільність та необхідність проведення повногеномного аналізу вірусів 

грипу, а не лише поверхневих антигенів – НА та NA.  

Як відомо, білок НА є головною мішенню для нейтралізуючих антитіл, 

які ефективно інгібують зв’язування вірусу з рецептором сіалової кислоти 

[143]. Вірус уникає цих антитіл насамперед шляхом накопичення 

амінокислотних заміщень в антигенних сайтах гемаглютиніну. Примітно, що 

НА проявляє таку швидку еволюцію, зберігаючи здатність формувати 

консервативні ділянки, які необхідні для вірусної реплікації. Таким чином, 

НА високо «антигенно еволюціонує» в тому сенсі, що він може накопичувати 

швидкі антигенні зміни без шкоди для його структурних та функціональних 

можливостей [144]. 

Нами було продемонстровано появу амінокислотних заміщень в 

кожному з п’яти антигенних сайтів (Sa, Sb, Ca1, Ca2, Cb) білка НА у штамів 

вірусу грипу A(H1N1)pdm09, виділених в Україні в 2009-2017 роках. Всього 
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було виявлено 21 амінокислотне заміщення в антигенних сайтах білку НА 

штамів вірусу грипу. 

Показано, що віруси грипу типу A(H1N1)pdm09, що циркулювали в 

світі в сезоні 2015-2016 років та зумовили підйом рівня захворюваності, мали 

18 амінокислотних заміщень у білку НА та 14 заміщень у білку NA. Ці 

заміщення поступово накопичувалися вірусами A(H1N1)pdm09 протягом 

останніх семи сезонів (в період з 2009 року по 2015 рік). На додаток, ці 

заміщення були присутні у білках НА та NA штамів вірусу грипу сезону 

2016-2017 років, що вказує на стабільність цих заміщень [163].  

Вивчення впливу добору на ці віруси іншими дослідниками показали, 

що 12 з 18 заміщень в білку НА та 7 з 14 заміщень в білку NA знаходились 

під впливом позитивного добору. Таким чином, не всі заміщення в НА та NA 

піддавалися впливу позитивного добору. Більше того, не всі заміщення в 

антигенних сайтах піддавалися впливу позитивного добору [163].  

Отримані нами результати показали меншу кількість сайтів, що 

піддавалися впливу позитивного добору. За допомогою методів SLAC, FEL 

та IFEL було встановлено, що під впливом позитивного добору знаходилися 

три сайти в 84, 152 та 162 положеннях. Проте, в нашому дослідженні 

проводився аналіз впливу на ізоляти протягом всіх семи сезонів 2009-2017 

років, а також з використанням інших біоінформатичних методів. Заміщення 

в 162 положенні знаходиться в антигенному сайті Sa. Заміщещення в 84 

положенні також виникло в сезоні 2015-2016 років, проте знаходилося поза 

межами антигенних сайтів. Такі заміщення були характерним для 

українських ізолятів, виділених в період з 2015 до 2017 року.  

У білку NA за допомогою біоінформатичного методу IFEL було 

виявлено, що під впливом позитивного добору знаходились сайти  в 34 та 40 

положеннях. В цих сайтах виникли амінокислотні заміщення I34V та L40I, як 

спостерігалися в українських штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 з 2014 

року по 2017 включно. Це підтверджує, що ці заміщення закріпились у 

вірусній популяції.  
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Співвідношення несинонімічних заміщень до синонініміних (dN/dS) 

становило 0,21 для білку НА, що вказує на вплив негативного добору на 

більшість сайтів білку НА вірусу грипу A(H1N1)pdm09. Аналогічно для білку 

NA співвідношення dN/dS становило 0,24, що говорить про вплив 

негативного добору, таким чином більшість заміщень, імовірно не 

закріпиться у вірусній популяції. 

Співвідношення dN/dS для білку НА та NA корелює з іншими 

дослідженнями, які показали, що цей показних для вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09 знаходиться на тому ж рівні [164]. 

Було показано, що в сезоні 2015-2016 років виникли три нові 

заміщення у двох антигенних сайтах білку НА – Са та Sa. Це такі заміщення, 

як A141T, S162N, S236P. Поява заміщень в положеннях 141 та 162 було 

також характерним для штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, виділені в Росії, 

Болгарії, Казахстані, США та Індії [20]. 

В період 2009 – 2017 років вакцинний штам, рекомендований ВООЗ, 

залишався незмінним – це A/California/07/09. Лише на сезон 2017-2018 років 

було зміннено рекомендований вакцинний штам на A/Michigan/45/2015, який 

мав всі нові амінокислотні заміщення, поява яких спостерігалася у вірусу 

грипу A(H1N1)pdm09 з 2015 року [20, 80]. 

Проведене дослідження з використанням сироваток людей для 

вакцинного штаму A/California/07/09 та для штаму A/Michigan/45/2015, 

показав нижчу ефективність сироватки до штаму A/California/07/09. Такі 

результати дають змогу говорити, що нові заміщення сприяють антигенним 

відмінностям між штамами. Отримані дані вказують, що циркулюючі штами 

в сезоні 2015-2016 років та вакцинний штам A/California/07/09 не були 

ідентичними. Згідно даних ВООЗ ефективність рекомендованої вакцини в 

сезоні 2015-2016 років склала 40% [163]. 

У білку NA штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, що циркулювали в 

сезоні 2015-2016 років було також показано значну генетичну мінливість та 

показано, що титри антитіл до NA також були низькими. Ці антигенні 
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відмінності можуть бути зумовлені заміщеннями у сайтах зв’язування 

антитіл (N200S, N248D, N369K та K432E) [163]. Всі ці заміщення були 

виявлені в білку NA штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, що циркулювали в 

сезоні 2015-2016 років в Україні. Такі заміщення спостерігалися в білку NA 

українських штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 починаючи з с 2011 року, 

тому однозначно стверджувати, що ці заміщення змінили антигенні 

властивості білку NA не можна. Проте, на зміну антигенних властивостей 

могли мати вплив амінокислотні заміщення V13I, K264I, N270K, I314M, які 

виникли в 2015 році та спотерігалися в штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, 

як в українських штамів, так і у штамів у всьому світі [20]. 

У випадках, коли люди були не вакцинованими, проте перехворіли в 

попередні роки пандемічним вірсусом грипу вони б також мали специфічні 

антитіла до вірусу, які могли б їх захистити. Проте, так як відбулась значна 

зміна антигенних властивостей як білку НА, так і білку NA, що 

продемонстровано експерементально, то імунна система формувала нові 

антитіла, що і зумовило ріст захворюваності. В сукупності з заміщеннями у 

білках NP, NS1 та РВ2, які зумовили підвищення вірулентності вірусу, 

циркулюючі в сезоні 2015-2016 років штами вірусу грипу A(H1N1)pdm09 

зумовили тяжчий перебіг інфекції та ріст кількості смертельних випадків. 

Саме тому, в період 2015-2017 років був ризик розвитку інфекції навіть 

у вакцинованих людей. Отримані результати ще раз вказують на необхідність 

проведення постійного моніторингу та аналізу циркулюючих вірусів грипу. 

Звіти ВООЗ щодо заміщень, які можуть бути маркерами ускладненого 

перебігу захворювання та зумовлення смертельних випадків, зумовлених 

вірусом грипу A(H1N1)pdm09, включають лише інформацію щодо заміщення 

D222G/N в білку НА [86]. В нашому дослідженні було виявлено появу 

комбінацій амінокислотних заміщень у білках двох штамів вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09, які зумовили смертельні випадки в сезоні 2009-2010 у 

людей. Показано, що окрім заміщення D222G штами A/Ternopil/2009 та 

A/Lviv/N6/2009 мали заміщення у білках NA, MP, NS та РВ2. Так у штаму 
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A/Ternopil/2009 було виявлено наступні заміщення: V106I та N386K в NA; 

Q194K та K340N в РВ2. У штаму A/Lviv/N6/2009 було виявлено заміщення: 

V106I в NA; S225P в МР; L163V в NS1; K340N та E516P в РВ2. Роль 

більшості заміщень не відома, проте закономірності їх появи у білках HA, 

NS1 та PB2, зважаючи на результати отримані в роботі, можуть вказувати на 

потенціал даних заміщень посилювати вірулентність вірусу грипу. Так як 

дослідження заміщень, які зустрічаються в інших білках, в комбінації з 

заміщенням D222G в білку НА не проводилися, це потребує проведення 

аналізу більшої вибірки випадків для одностайного висновку, що заміщення 

D222G зазвичай виникає в комбінації з конкретними заміщеннями в інших 

білках. 

Спостережуване швидке поширення вірусів грипу A(H1N1)pdm09 

можна частково пояснити антигенними змінами НА, можливо, відображаючи 

втечу вірусу від імунного захисту людини, підвищену трасмісивність або 

зміну вірулентності. Висловлено припущення, що ряд амінокислотних 

заміщень у поєднанні може призвести до посилення вірулентності вірусів 

грипу A(H1N1)pdm09, як показано в експериментах на моделях тварин [161]. 

Трансмісивність та вірулентність вірусів грипу залежать від імунних реакцій 

хазяїна та сприйнятливості, що ілюструє складність використання 

філогенетичного аналізу вірусних геномів, як предиктора тяжкості сезону 

епідемії грипу. Критичними вважають мутації, що виникають в генах НА, 

NS1 та РВ2. Якщо мутації в цих генах відбуваються одночасно, можна 

очікувати збільшення вірулентності вірусу в наступний епідемічний сезон 

[161]. Саме тому, аналіз повного геному вірусів грипу дає змогу 

прослідкувати еволюцію кожного з генів вірусу грипу, а також визначити 

появу комбінацій амінокислотних заміщень, які в сукупності можуть 

призвести до підвищення рівня захворюваності, викликаного одним 

етіологічним агентом. В сезоні 2015-2016 років було показано появу нових 

унікальних амінокислотних заміщень у вірусів грипу A(H1N1)pdm09, який 

зумовив підняття рівня захворюваності та ріст кількості смертельних 
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випадків [20]. Згідно звітів і рекомендацій ВООЗ було показано незначні 

антигенні зміни пандемічних вірусів грипу в порівнянні з вакцинним штамом 

і на наступний епідемічний сезон 2016-2017 років вакцинний штам змінено 

не було. Проте, пізніший генетичний аналіз повного геному вірусів грипу 

показав появу нових амінокислотних заміщень у НА, NS1, PA та NP. 

Виявлені заміщення були проаналізовані і показано, що заміщення в НА 

відбулися в антигенному сайті та призвели до набуття потенційного сайту 

глікозилювання, що мало вплив на антигенні властивості вірусу [144]. В 

білку NS1 були наявні заміщення, які підвищують рівень реплікації вірусу у 

культурі клітин та можуть інгібувати імунну відповідь хазяїна. В українських 

ізолятів в період 2015-2016 років спостерігали появу заміщень - D2E та 

E125D на додачу до інших заміщень. Саме останнє заміщення, за 

літературними даними, здатне пригнічувати імунну відповідь хазяїна [62]. 

Заміщення в білку РА, разом з заміщеннями в NS1 підвищують рівень 

реплікації вірусу у культурі клітин. Роль багатьох заміщень не відома, проте 

факт появи їх в період значного росту рівня захворюваності говорить про 

доцільність проведення додаткових досліджень. Саме тому, встановлення та 

аналіз заміщень у кожному з білків вірусів грипу може бути використаним 

для раннього етіологічного прогнозування епідемій  та бути маркером 

виникнення нової більш потужної епідемії. 

Дослідження, проведені на моделі тхорів, показали, що наявність 

амінокислотних заміщень HA-S202T, NP-V100I, NP-I133L та NP-I373T у 

вірусу A(H1N1)pdm09 зумовлювали підвищення вірулентності вірусу по 

підвищували ефективність передачі вірусу. Наявність таких заміщень 

зумовлювала паталогію легень у імунокомпромісних мишей та тхорів, що 

підтверджується розвитком серйозних ускладнень у людей з груп ризику 

[161]. Такі заміщення виникли у сезоні 2009-2010 років і спостерігалися в 

українських ізолятів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 в період 2009-2017 років. 

Аналогічні дослідження було проведено Komisarov та ін. в Росії, де 

також спостерігався значний ріст захворюваності, зумовлений вірусом грипу 



146 
 

A(H1N1)pdm09 в сезоні 2015-2016 років [165]. Було виявлено аналогічні 

комбінації амінокислотних заміщень у білках HA, NA, NS1, NP, M1 PB2, як і 

у вірусів, виділених в Україні. Віруси виділені як в Україні, так і в Росії мали 

наступні заміщення: НА – S84N, S162N, I216T; NA – V264I, N270K, N368K; 

NS1 – D2E, E125D; NP -  M105T, M1 – Q208K, PA – N204S. Проте, в цьому ж 

дослідженні не було продемонстровано антигенних змін вірусів у РГГА, так 

як були використані сироватки крові тхорів, які демонструються недостовірні 

результати [165,166]. 

Проведені подібні дослідження у країнах, де спостерігався підйом 

рівня захворюваності в сезоні 2015-2016 років, а саме в Болгарії, Грузії та 

Казахстані [20,166]. В порівнянні з штамами, виділеними в Україні, штами 

вірусу грипу A(H1N1)pdm09, виділені в сусідніх країнах мали аналогічні 

амінокислотні заміщення, як в поверхневих білках (в антигенних сайтах), так 

і у внутрішніх та неструктурних білках. В дослідженні Korsun та ін., 

проведеному в Болгарії,  продемонстровано наявність заміщень в антигенних 

сайтах білку НА: S203T в Ca1, A141T в Ca2, S162N та K163Q вSa, S185T в 

Sb, що співпадає з отриманими нами результатами. В білку NA 

спостерігалась поява заміщень V13I, K264I, N270K та I314M серед штамів 

вірусу грипу A(H1N1)pdm09, що належали до генетичної підгрупи 6В.1. 

Окрім цього, спостерігалася поява нових заміщень у всіх інших білках: 

Q208K в M1; A22T та M105T в NP; D2E, E125D, R224G, A225T, A241T та 

T268А в NS1; R299K та S453T в PB2 [166].  

В українських штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, виділених в 

Україні в період 2009-2017 спостерігалась поява аналогічних амінокислотних 

заміщень у всіх білках штамів, окрім деяких заміщень в білку NS1, які були 

специфічними для штамів вірусу грипу, що циркулювали в Болгарії (R224G, 

A225T, A241T та T268А). 

Для порівняння в Мексиці штами вірусу грипу A(H1N1)pdm09 з 

новими заміщеннями почали детектувати в сезоні 2016-2017 років, де 

зумовив підвищення рівня госпіталізації та тяжких випадків. Аналогічно до 
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штамів вихілених в Україні, у штами вірусу грипу A(H1N1)pdm09 

спостерігалась поява заміщення S162N в антигенному сайті Sa. Також в 

ізолятів з Мексики було виявлено детермінанти патогенності, такі як 

заміщення в положенні 222 в білку НА, що асоційоване з тяжкими та 

смертельними випадками у світі. В білку NS1 було показано наявність 

заміщення в 113 положенні у пацієнтів з ускладненнями захворювання. Це 

заміщення зумовлює посилене інгібування імунної відповіді хазяїна та 

підвищення вірулентності. В українських штамів вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09, виділених в період 2009-2017 років подібне заміщення в 113 

положенні було відсутнє. Проте, були наявні заміщення E55K, L90I, I123V, 

E125D та N205S, які за літературними даними різними шляхами зумовлюють 

підвищення вірулентності вірусу грипу A(H1N1)pdm09. Ці заміщення 

спостерігались протягом всього періоду досліджень 2009-2017 років. Лише 

заміщення E125D виникло в сезоні 2015-2016 років та спостерігалося до 2017 

року включно. Підвищення кількості тяжких випадків захворювання та 

смертельних випадків може бути пов’язаними як з низьким рівнем 

вакцинації, так і з появою заміщень, що є факторами посилення 

вірулентності вірусу [167]. 

В українських штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, виділених в період 

2009-2017 років були виявлені заміщення в білках полімеразного комплексу 

РА та РВ2, які, імовірно, зумовлювали підвищення вірулентності вірусу та 

покращували ефективність передачі вірусу. В білку РА – це заміщення 

T224S, N321K, S225C та P560S, всі вони асоційовані з посиленням 

вірулентності вірусу [160,161]. В білку РВ2 – це заміщення V344M, I354L, 

R591X та A661X. Такі заміщення виявлялися у штамів вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09 в період 2009-2017 років. Більшість з заміщень виявляються 

часто у штамів вірусу грипу в усьому світі. Заміщення в 321, 344 та 354 

положеннях відносять до еволюційних маркерів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 

[162].  
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В білку NP також були заміщення, які підвищували вірулентність 

вірусу грипу A(H1N1)pdm09 – V371M, N377S, V425I. Відомо, що одне 

заміщення в білку NP – V100I підвищувало ефективність передачі вірусу 

грипу від людини до людини. Таке заміщення спостерігалося у більшості 

штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09  протягом досліджуваного періоду. 

Також, таке заміщення було характерним для вірусів, виділених в Росії, та 

Болгарії [165, 166]. На нашу думку саме накопичення таких заміщень в 

білках вірусу грипу призводить до підвищеної кількості тяжких випадків 

захворювання грипом у людей та смертельних випадків. 

За допомогою бази GISAID було відстежено перший штам вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09, який мав таку комбінацію заміщень. Всі заміщення, що 

виникли, вперше спостерігалися у штаму A/New York/61/2015, виділеному в 

серпні 2015 року. В Україні та сусідніх країнах такі штами набули 

поширення починаючи з жовтня 2015 року та зумовили значний підйом рівня 

захворюваності, кількості госпіталізацій та смертельних випадків [163]. 

У всіх штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, виділених в Україні 

протягом 2009-2017 років було наявне амінокислотне заміщення в білку М2, 

яке зумвлює стійкість до противірусних препаратів амантадинового ряду – 

амантадин і ремантадин. Дане положення знаходиться під впливом 

позитивного добору. Саме тому, як результат, амантадин не можна надалі  

використовувати в якості терапевтичного агента проти інфекції вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09 в Україні. 

ВООЗ не рекомендує використовувати препарати амантадинового ряду 

для терапії грипу, через надзвичайно велику кількільсть ізолятів, що стійкі до 

них (більше 98%) [44]. Проте, така терапія, на жаль й надалі продовжує 

використовуватися в Україні. Наші результати також підтверджуються 

дослідженнями вірусів, виділених у Болгарії [166]. Подібно до ситуації в 

Україні заміщення S31N в білку М2 було наявне у всіх штамів вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09, виділених в Болгарії [166]. 
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В дослідженні повного геному вірусів грипу типу A(H3N2) показали, 

що вони швидше еволюціонують, в порівнянні з сезонними вірусами грипу 

типу A(H1N1) та типу В. Така різниця пояснюється вищим рівнем 

закріплення мутацій на генетичному рівні у вірусів грипу типу A(H3N2). 

Дослідження були проведені в країнах Азії і продемонстрували, що всі 

досліджувані штами вірусу грипу типу A(H3N2), як і віруси грипу типу 

A(H1N1)pdm09, виділені в Україні, мали заміщення S31N в білку М2, що 

зумовлює стійкість до препаратів амантадинового ряду [39]. Це дослідження 

вказує на неефективність застосування противірусних препаратів амантадин 

та ремантадин для лікування інфекції, зумовленої вірусом грипу типу 

A(H3N2) [168]. 

Поява комбінції заміщень, що виникли в сезоні 2015-2016 років у 

білках НА, NA, М1, NP, NS1 та PB2 штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 та 

дослідження їх впливу вказує, що такі заміщення надали вірусу селективні 

переваги у реплікації чи передачі від людини до людини [151-168].  

 Підвищення вірулентності вірусу грипу A(H1N1)pdm09 спостерігалося 

також у країнах Азії, зокрема в Індії, де в сезоні 2015-2016 років він зумовив  

близько 2500 смертельних випадків. В дослідженні робиться припущення, що 

підвищення вірулентності вірусу було безпосередньо пов’язано з 

амінокислотними заміщеннями K163Q та S185T в антигенних сайтах Sa та Sb 

відповідно. Ці заміщення знаходились безпосередньо біля рецептор-

зв’язуючого сайту, що могло зумовити підвищення вірулентності вірусу. Такі 

заміщення були виявлені і в українських ізолятів вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09. Проте, на наш погляд, це твердження є спірним, адже ці 

заміщення спостерігались з 2011 та 2013 років відповідно [169]. Імовірно, 

поява додаткових заміщень в антигенних сайтах білку НА, на додачу до 

наявних заміщень біля рецептор-зв’язуючого сайту та в інших білках в 

сукупності призвели до «втечі» вірусу грипу A(H1N1)pdm09 від імунного 

захисту людини та підвищило вірулентність вірусу, що призвело до 

підвищеного рівня захворювання та смертельних випадків. 
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 Отримані дані та припущення підтверджуються результатами, 

опублікованими ВООЗ, які показали, що штами вірусу грипу A(H1N1)pdm09 

генетичної підгрупи 6В антигенно відрізнялися від вакцинного штаму 

A/California/07/09 [116, 161, 166]. У випадку, якщо люди були 

вакцинованими, рівень захисту вакцини був низьким, що дає підставу 

говорити про неефективність рекомендованої вакцини від вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09 в сезоні 2015-2016 років, для України зокрема. Рівень 

вакцинації в Україні знаходиться на низькому рівні, як і в сусідніх країнах, де 

спостерігався підйом захворюваності [1]. Так як віруси були антигенно 

зміненими, люди були більше чутливими до нового антигенного варіанту, а 

беручи до уваги заміщення, які підвищували вірулентність вірусу у білках 

NS1 та PB2, зрозумілим стає підвищений рівень захворюваності.  

Пандемічний вірус грипу A(H1N1)pdm09 циркулює у світі з 2009 року, 

тому більшість населення ним перехворіли і мали сформовану імунну 

відповідь. Проте, в сезоні 2015-2016 років антигенні властивості вірусу 

значно змінилися та спостерігалася поява нових заміщень у білках NP, NS1, 

MP та РВ2, що і зумовило підйом рівня захворюваності. Також, підтверджено 

ряд соціальних факторів, які впливали на рівень захворюваності, такі як 

самолікування та пізнє звернення до лікаря (на 7-9 день) [1], тоді як єдині 

затверджені противірусні препарати для грипу ефективні лише в перші 48 

годин захворювання [33].  

 В результаті проведеної роботи можна говорити про неефективність 

рекомендованої ВООЗ вакцини, як в сезоні 2015-2016 років, так і в сезоні 

2016-2017 років по відношенню до циркулюючих штамів вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09. Вакцинний штам A/California/07/09 було замінено лише у 

сезоні 2017-2018 років на штам A/Michigan/45/2015 з генетичної підгрупи 

6В.1, який мав нові заміщення [166]. Таким чином, українські ізоляти, які 

мали комбінацію нових амінокислотних заміщень та належали до генетичної 

підгрупи 6В.1, могли бути використані в якості нового вакцинного штаму і 

були б актуальними як для Північної півкулі, так і для України зокрема. 
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 Розроблені в дисертаційній роботі підходи та принципи можуть бути 

використані для аналізу вірусів грипу типу А(H3N2) та типу В для раннього 

виявлення нових генетичних варіантів вірусу. Також, результати можуть 

бути використані при розробці нових противірусних препаратів.  

Раннє виявлення штамів, які мають комбінації нових амінокислотних 

заміщень не лише у поверхневих білках НА та NA, а й у NP, NS1 та РВ2 

дають підставити говорити про підвищення рівня реплікації вірусу або 

трансмісії, що може бути передумовою росту рівня захворюваності та 

смертельних випадків. Тому аналіз всіх білків вірусу грипу дає можливість 

прогнозувати перебіг наступної епідемії та ріст рівня захворюваності. 

Необхідне проведення постійного моніторингу таких заміщень та вчасне 

реагування у вигляді профілактичних заходів, попередження населення та 

включення до складу вакцини актуальних штамів, що мають аналогічні до 

циркулюючих вірусів антигенні властивості. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні вирішена актуальна науково-практична задача – 

досліджені генетичні зміни у повному геномі пандемічних вірусів грипу, 

виділених в Україні в період з 2009 по 2017 роки, та їх вплив на 

вірулентність з використанням молекулярно-генетичних та 

біоінформатичних методів, вивчене структурне розміщення амінокислотних 

заміщень у білках, та встановлено подібність циркулюючих вірусів грипу до 

вакцинного штаму. Одержані результати представлені в наступних 

висновках: 

 

1. Вперше в Україні показано доцільність застосування аналізу 

повного геному вірусів грипу, на прикладі вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09, для виявлення заміщень, які можна 

використовувати в якості маркерів для прогнозування наступних 

епідемій. 

2. Виділено, ідентифіковано та секвеновано штами вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09, що циркулювали в Україні. Депоновано до бази 

даних GISAID 136 послідовностей вірусів (в т.ч. 83 повногеномних). 

3. Вперше в Україні проведено філогенетичний аналіз пандемічних 

вірусів грипу A(H1N1)pdm09 за всіма генами та показано 

приналежність вірусів до генетичних груп 2, 6, 7 та 8. Встановлено 

подібність вірусів до тих, що циркулювали в Болгарії, Росії і 

Казахстані, та до вакцинного штаму.  

4. Вперше проаналізовано та підтверджено появу заміщень у п’яти 

антигенних сайтах Sa, Sb, Ca1, Ca2, Cb білку НА штамів вірусу 

грипу A(H1N1)pdm09, виділених в Україні, завдяки яким 

відбувається уникнення розпізнавання імунною відповіддю людини. 

Вперше побудовано 3D-моделі поверхневих білків НА та NA 

ізолятів, виділених в Україні, що дає змогу прогнозувати вплив 
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структурного розміщення замін на антигенні властивості вірусу. 

При аналізі генів поверхневих білків НА та NA вірусу грипу 

A(H1N1)pdm09 було визначене загальне співвідношення dN/dS, що 

становило для НА – 0.21, а для NA – 0.24. Отже, для більшості 

амінокислотних положень кількість синонімічних замін переважає 

над несинонімічними, що говорить про вплив негативного добору.  

5. Встановлено наявність вісімнадцяти амінокислотних заміщень у 

внутрішніх білках штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09, виділених в 

Україні, асоційованих з підвищенням вірулентності та посиленням 

ефективності передачі вірусу.  Для 9 штамів вірусу грипу показано 

появу заміщення D222G, яке виявляли лише у смертельних та 

тяжких випадках .  

6. В результаті проведеного дослідження показано, що всі 

проаналізовані штами вірусу грипу A(H1N1)pdm09 мали стійкість 

до амантадину. Це свідчить про неефективність застосування такого 

препарату для лікування грипу в Україні. 

7. Показано появу комбінації амінокислотних заміщень серед 

українських штамів вірусу грипу в сезоні 2015-2016 років, коли 

спостерігався підвищений рівень появи ускладнень та смертельних 

випадків у людей. Аналогічні заміщення також були виявлені у 

штамів вірусу грипу A(H1N1)pdm09 у тих країнах, де спостерігався 

підвищений рівень захворюваності. Визначення появи комбінацій 

заміщень, як у внутрішніх, так і поверхневих білках, які закріпились 

у популяції вірусу, можуть бути використані для прогнозування 

наступних епідемій. 
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