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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Фенольні сполуки – вторинні метаболіти рослин, які 

позитивно впливають на фізіологічні процеси в організмі людини та підвищують 

його резистентність. Їх вміст у рослинах не перевищує 2,5 % сухої речовини і 

залежить від виду, фізіологічного стану, стадії розвитку, клімату території та 

технологій вирощування (Lattanzio V., 2021). Це унеможливлює отримання 

стабільного виходу фенольних сполук відповідної якості з рослинного матеріалу. 

Використання іn vitro культур сільськогосподарських рослин, як джерела 

фенольних сполук, є альтернативним сталим способом виробництва 

високоякісних біоактивних сполук. Однак, розроблення біотехнології in vitro 

культивування вимагає вирішення багатьох питань, зокрема, насамперед, 

відбору рослин, які характеризуються високим вмістом фенольних сполук, 

отримання швидкоростучих ліній in vitro культур (Drobyk N., Melnyk V., 

Hrytsak L., Kravets N., Konvalyuk I., Twardovska M., Kunakh V., 2018), 

визначення факторів впливу на фізіолого-біохімічний статус культур, який 

визначає інтенсивність у них синтетичних процесів (Georgiev M. I., Eibl R., 

Zhong J. J., 2013). До таких факторів належать, зокрема, елементи живильного 

середовища, прекурсори та еліситори (Krasylenko Y., Yemets A., Blume Y., 2017). 

Значна увага також приділяється питанню зменшення кількості хімічних 

розчинників та отримання чистих фракцій кінцевого продукту (Mohdaly A., 

Smetanska I., 2010). З огляду на це актуальним є розроблення технології, яка 

спрямована на індукцію вивільнення фенольних сполук з мембранних 

компартаментів клітин внаслідок пермеабілізації мембан. Це можливо досягти за 

допомогою застосування фізичних факторів, зокрема імпульсних електричних 

полів (Käferböck A., Smetana S., Vos R., Schwarz C., Toepfl S., Parniakov O., 2020), 

високого гідростатичного тиску (Knorr D., Augustin M. A., Brijesh K. T. 2020), 

ультразвуку (Hunaefi D., Yuliana N. D., Smetanska I., Gruda N., 2018) та 

ферментації тканин (Hunaefi D., Akumo D., Smetanska I., 2013). 

Незважаючи на перспективність застосування in vitro культур 

сільськогосподарських рослин для отримання фенольних сполук, ця 

біотехнологія все ще в стані розроблення, оскільки є ряд завдань, які 

необхідно вирішити з метою виведення її на промисловий рівень. 

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

експериментальні дослідження виконано в лабораторіях біотехнології 

сільськогосподарських рослин, аналітики та технології переробки 

рослинницької продукції кафедри вирощування та переробки рослинницької 

сільськогосподарської продукції факультету аргономії, харчових продуктів 

Університету прикладних наук Вайнштефан-Трісдорф, лабораторії біотехнології 

рослин кафедри методів біотехнології факультету інституту біотехнологій  

і технологій харчових продуктів Технічного університету Берліну, а також 

кафедри екобіотехнології та біорізноманіття і лабораторії біотехнології рослин 

факультет захисту рослин, біотехнологій та екології Національного університету 

біоресурсів і природокористування України в межах науково-технічних програм 

за темами: «Obtaining of valuable secondary metabolites from in vitro cultures  
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of Lycium schweinfurthii and Vitis vinifera» (Channel, 2018‒2018 рр.); «Development 

of common educational programms between NUBIP and HSWT» (ERASMUS,  

2017‒2018 рр.); «Evaluation of biochemical markers of in vitro cultures» (Channel, 

2017 рр.); «Development of method for extraction of secondary metabolites» (DLG, 

2014‒2015 рр.); «Encapsulation of plant cell cultures for improving the exudation  

of secondary metabolites» (TUB, 2011 р.); «Obtaining of bioactive substances from 

exudates» (TUB, 2010 р.); «Fermentation of plant products for obtaining secondary 

metabolites» (DAAD, 2009‒2013 р.); «Obtaining of phenolics from the exudates  

of plants, cell and hairy root cultures by using of membrane permeabilisation 

technologies» (DAAD, 2009‒2013 рр.); «Technology for biomanufacturing  

of antioxidants (phenolic derivates) from plants and tissue cultures» (Daimler-Benz-

Foundation, 2007‒2008 рр.) та «Оцінка біорізноманіття та фітозахисних 

властивостей бактерій роду Bacillus для біоконтролю шкодочинних організмів» 

(номер державної реєстрації 0117U002554, 2017‒2019 рр.). 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягала у науковому обґрунтуванні та розробленні біотехнологічних основ 

отримання біологічно активних фенольних сполук, які можуть 

використовуватися як функціональні компоненти харчових продуктів,  

з клітинних, кореневих і пагонових in vitro культур Stevia rebaudiana Bertoni,  

Vitis vinifera Muscat de Frontignan та Orthosiphon aristatus L. 

Для досягнення цієї мети вирішувалися такі завдання: 

‒ провести скринінг метаболічного профілю рослин для виявлення тих, які 

містять високі концентрації фенольних сполук; 

‒ отримати швидкоростучі клітинні, кореневі та пагонові культури in vitro 

рослин і здійснити порівняльну фізіолого-біохімічну оцінку показників 

продукційного процесу; 

‒ визначити фактори, які впливають на експресію шляхів синтетизу 

фенольних сполук; 

‒ вивчити вплив живильного середовища на ріст in vitro клітинних, 

кореневих і пагонових культур; 

‒ дослідити вплив мікробіологічних, хімічних і фізичних еліситорів 

на ріст культур і синтез метаболітів; 

‒ оптимізувати умови росту клітинних, кореневих і пагонових культур 

in vitro та синтезу в них фенольних сполук; 

‒ розробити технологію екстракції фенольних речовин шляхом підбору та 

комбінування різних методів, спрямованих на ексудацію сполук і 

пермеабілізацію клітинних мембран; 

‒ проаналізувати антиокислювальні властивості фракцій фенолів; 

‒ провести дослідження огранолептичних і технологічних властивостей 

збагачених на фенольні сполуки харчових продуктів; 

‒ розрахувати економічну ефективність впровадження комплексної 

біотехнології отримання фенольних сполук; 

‒ розробити практичні рекомендації з біотехнологічного культивування 

S. rebaudiana та O. aristatus та екстракції з них фенольних сполук. 
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Об’єкт дослідження – фізіолого-біохімічні та технологічні процеси 

отримання фенольних сполук з культур іn vitro S. rebaudiana, V. vinifera  

та O. aristatus. 

Предмет дослідження – фактори впливу на процеси біосинтезу фенольних 

сполук у культурах іn vitro, підбір живильних середовищ, прекурсорів  

та еліситорів, що стимулюють синтез речовин, екстракція фенольних сполук  

та їх застосування. 

Методи дослідження: фізіологічні, біохімічні (високоефективна рідинна 

хроматографія, ВЕРХ; високоефективна тонкошарова хроматографія ВТХР; 

спектрофотометрія; мас-спектрометрія РХ/МС; мікроскопія), біотехнологічні 

(іn vitro культури, ПЛР), фізичні (електричні імпульси, високий гідростатичний 

тиск, ультразвук, ультрафіолет), статистичні (оцінка достовірності отриманих 

експериментальних результатів, встановлення кореляційних залежностей). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретичних принципів і вдосконаленні практичних підходів біотехнологічних 

основ отримання фенольних сполук з клітинних, кореневих і пагонових культур 

in vitro S. rebaudiana, V. vinifera та O. aristatus. Основні положення дисертації,  

що визначають її наукову новизну, полягають у такому: 

вперше: 

‒ здійснено широкомасштабний аналіз фенольних сполук більше ніж 120 

сільськогосподарських рослин, які використовуються в харчовій промисловості; 

‒ виявлено значні відмінності як у вмісті загальної фракції фенолів,  

так і у профілі індивідуальних сполук, зокрема фенольних кислот та антоціанів, 

а також найбільш впливові фізіолого-біохімічні показники складових 

продукційного процесу; 

‒ в in vitro культурах V. vinifera виявлено фенольні сполуки, які не 

синтезуються у відповідних інтактних рослинах; 

‒ досліджено фізіологічний стан культур, вивчено та проведено 

порівняння інтенсивності росту їх біомаси та динаміку синтезу фенольних 

сполук в умовах in vitro; 

‒ вивчено та проведено порівняння впливу мікробіологічних, хімічних  

і фізичних еліситорів на ріст культур і синтез метаболітів у клітинних, кореневих 

і пагонових культурах in vitro; 

‒ розроблено технологію комбінованого застосування прекурсорів  

та еліситорів з метою оптимального впливу на експресію шляхів синтезу 

фенольних сполук; 

‒ розроблено комплексну технологію екстракції фенольних речовин 

шляхом підбору та комбінування методів, спрямованих на ексудацію сполук  

і пермеабілізацію клітинних мембран, зокрема високого гідростатичного тиску, 

імпульсних електричних полів та ультразвуку;  

‒ показано, що фенольні сполуки виділяються з клітин in vitro культур у 

живильне середовище, що дає змогу отримувати метаболіти з ексудатів протягом 

усього часу культивування; 

‒ встановлено, що ферментація призводить до зменшення вмісту 

фенольних сполук у клітинах in vitro культур, проте вміст фенольних кислот  
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в екстрактах збільшується, що зумовлено пермеабілізацією клітинних стінок  

і мембран; 

доповнено: 

‒ дані щодо впливу живильного середовища та фенілаланіну на ріст 

in vitro культур S. rebaudiana, V. vinifera та O. aristatus; 

‒ методи оптимізації огранолептичних і технологічних якостей харчових 

продуктів; 

отримали подальший розвиток: 

‒ визначення антиокислювальних властивостей фракцій фенолів в in vitro 

культурах S. rebaudiana, V. vinifera та O. aristatus і встановлення взаємозв’язку 

між вмістом фенольних речовин та антиоксидантною активністю екстрактів; 

‒ аналіз перспективності використання in vivo та in vitro технологій  

для отримання фенольних сполук. 

Практичне значення одержаних результатів полягало у розробленні 

ефективної біотехнології отримання фенольних сполук з in vitro культур 

S. rebaudiana, V. vinifera та O. aristatus. За комплексного аналізу впливу факторів 

росту на фізіолого-біохімічні показники in vitro культур було встановлено 

оптимальні методи екстракції сполук і технології отримання метаболітів  

з рослинних in vitro культур з найвищими концентраціями фенольних сполук. 

Доведено ефективність використання даних in vitro культур як джерела сировини 

фенольних сполук. 

Розроблено пропозиції щодо застосування прекурсорів та еліситорів  

для покращення росту культур та синтезу в них метаболітів. 

Запатентовано технологію отримання фракцій біологічно активних  

сполук, яка використовується у фармацевтичній і біотехнологічній галузях 

промисловості. Запропоновано перспективні методики екстракції, що 

збільшують проникність мембран для фенольних сполук, які виділяються  

з клітин культур in vitro в екстракт або живильне середовище. 

Розроблено і запропоновано методи покращення смакових якостей напоїв, 

а також підвищення стабільності збагачених на фенольні сполуки олій під час  

їх зберігання. 

Результати дисертації впроваджено у навчальний процес під час 

викладання дисциплін «Рослинництво», «Основи агрономії», «Іноваційні 

біотехнологій у сільському господарстві та харчовій промисловості» та 

«Біотехнологія харчових продуктів» для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за напрямом «Менеджмент харчових технологій»  

і «Біотехнологія сільськогосподарських рослин» і «Функціональні добавки 

рослинного походження» та другого (магістерського) рівня за напрямами 

«Якість сільськогосподарської продукції» та «Іноваційні технології харчових 

продуктів» в Університеті прикладних наук Вайнштефан-Трісдорф. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням 

здобувача. Постановка проблеми, визначення напряму та загальної структури 

досліджень, постановка мети та завдань дослідження, а в подальшому 

узагальнення теоретичних і практичних положень були розроблені здобувачем 

спільно з науковим консультантом. Розроблення теоретико-методологічних  
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і методичних підходів щодо проведення фізіологічних, біохімічних, 

молекулярно-генетичних, біотехнологічних і технологічних досліджень, 

встановлення їх обсягу, удосконалення методик експериментальної 

біотехнології виконано автором особисто. Основна частина наведених  

у дисертації наукових положень, висновків і пропозицій належить особисто 

здобувачу та є його науковим доробком. У роботах, які опубліковані  

у співавторстві, внесок здобувача полягав у визначенні завдань, виборі методів, 

проведенні більшості аналізів, обговоренні результатів та їх інтерпретації, 

узагальненні отриманих даних, формулюванні висновків та участі у написанні 

статей. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано 

результати, отримані здобувачем особисто. Також здобувачем було підготовлено 

текст дисертації, обґрунтовано висновки та рекомендації, що базуються  

на результатах власних досліджень. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації апробовано  

на: «CIGR International Symposium on Food Processing, Monitoring Technology  

in Bioprocesses and Food Quality Management» (м. Потсдам, Федеративна 

Республіка Німеччина, 2009 р.); «ESNA» (м. Брно, Чеська Республіка, 2009 р.); 

«International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable  

Well-Being» (м. Махасаракхам, Королівство Таїланд, 2009 р.); «International 

Biotechnology Symposium and Exhibition. Biotechnology for the Sustainability  

of Human Society» (м. Ріміні, Італійська Республіка, 2010 р.); «International 

Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and natural Product 

Research» (м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина, 2010 р.); «Eustas 

Symposium» (м. Левен, Королівство Бельгія, 2010 р.); «Taste-Nutrition-Health 

Congress» (м. Діжон, Французька Республіка, 2010 р.); «The Impact  

of Metabolomics on the Life Sciences» (м. Ваєнштефан, Федеративна Республіка 

Німеччина, 2010 р.); «Agrisafe Conference» (м. Будапешт, Республіка Угорщина, 

2011 р.); «Annual Meeting of ESNA» (м. Крайова, Румунія, 2011 р.); «CIGR 

International Symposium» (м. Нант, Французька Республіка, 2011 р.); «Balkan 

Symposium on Vegetables and Potatoes» (м. Тирана, Албанська Республіка, 

2011 р.), «IMOPTEP» (м. Новий Сад, Республіка Сербія, 2011 р.); «Agrisafe 

Conference» (м. Будапешт, Республіка Угорщина, 2011 р.); «Deutsche Gartenbau-

wissenschaftliche Gesellschaft» (м. Лейпциг, Федеративна Республіка Німеччина, 

2011 р.); «Symposium on Horticulture in Europe» (м. Анже, Французька 

Республіка, 2012 р.); «Gartenbau-wissenschaftliche Jahrestagung, Annual 

Horticultural-Science Day» (м. Бонн, Федеративна Республіка Німеччина, 

2013 р.); «ESNA» (м. Больцано, Італійська Республіка, 2014 р.); «Conference on 

Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries» (м. Дюрес, 

Албанська Республіка, 2014 р.); «Stevia tasteful» (м. Берлін, Федеративна 

Республіка Німеччина, 2015 р.); «EUSTAS» (м. Бонн, Федеративна Республіка 

Німеччина, 2015 р.); «WorldExpo2017» (м. Богота, Республіка Колумбія, 

2017 р.); «XLVII Scientific Session of Group of Animal Nutrition» (м. Краків, 

Республіка Польща, 2018 р.); «ConRad 2019 – 23rd ConRad Nuclear Medical 

Defense Conference» (м. Мюнхен, Федеративна Республіка Німеччина, 2019 р.). 
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Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано  

у 95 наукових працях, з яких 8 монографій, 30 статей у наукових виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus/Web of Science,  

16 статей у наукових фахових виданнях України, 2 статті у наукових фахових 

виданнях України та 39 публікації в збірниках міжнародних конференцій патент. 

Сумарний індекс в системі Скопус становить 21 (h-index 24), а кількість цитувань 

досягла 2030. 

Структура та обсяг дисертації. Загальний обсяг дисертації становить  

377 сторінок комп’ютерного тексту, зокрема основного ‒ 267. Дисертація  

складається з анотацій, вступу, семи розділів, висновків і рекомендацій 

виробництву, списку використаних джерел, який  налічує 502 найменування, та 

2 додатків,  містить 40 таблиць і 96 рисунків.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Розділ 1 «Біотехнологічні основи використання сільсько-

господарських рослин як джерела фенольних сполук». Представлено 

детальний аналіз сучасного стану вивчення питань технології отримання 

фенольних сполук з in vitro культур за використання фізіологічних, біохімічних 

і біотехнологічних досліджень. На основі огляду літературних джерел показано 

актуальність вивчення ботанічних, фізіологічних і біохімічних особливостей 

рослин S. rebaudiana, V. vinifera та O. aristatus. Зважаючи на суттєву роль 

біотехнологічних методів (введення рослин в умови in vitro; отримання культур 

клітин, ізольованих коренів і пагонів; оцінка ефективності їх росту;  

аналіз синтезу фенольних сполук; відбір in vitro культур за молекулярними, 

біохімічними та фізіологічними характеристиками) в одержанні високо-

продуктивних in vitro культур, розглядається перспектива їх використання  

у промислових кластерах. Поряд з аналізом літературних даних (Ananga A. et al., 

2013; Bulgakov V. et al., 2017; Drobyk N. et al., 2018; Fidemann T. et al., 2018. 

Georgiev V. et al., 2020; Gleba Y., 1995; Jeong Y. J. et al., 2020; Król A. et al., 2021; 

Matvieieva N. et al., 2020; Ochoa-Villarreal M. et al., 2016; Patyka N. et al., 2019;  

Rao R. S., Ravishankar G. A., 2002; Sora J., Tae K. H., 2020; Yemets A. et al., 2019; 

Zhang J. et al., 2018) представлено матеріали власних досліджень автора, які не 

ввійшли до експериментальної частини, зокрема отримання широкого спектра 

функціональних сполук з in vitro культур, посилення синтезу цих речовин 

шляхом зміни живильного середовища та застосування стресових факторів, 

стабілізація метаболітів мікрокапсулюванням, розробка технологій вилучення 

біологічно активних речовин. Враховуючи економічні показники Global 

phytonutrients market, Adroit Market Research, Global market report, наведено 

обґрунтування доцільності розроблення функціональних харчових продуктів  

з використанням фенольних сполук як антиоксидантів і смакових добавок.  

Розділ 2 «Матеріали та методи досліджень». Для дослідження потенціалу 

використання культур in vitro проведено скринінг метаболічного профілю 120 

сільськогосподарських і лікарських рослин, зокрема Acacia sps., Artemisia sps., 

Brassica sps., Calendula officinals, Coffea arabica, Fagopyrum esculentum, 
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Helianthus sps., Hippophae rhamnoides, Lepidium sativum, Linum usitatissimum, 

Malus domestica, Nicotiana sps., O. aristatus, O. stamineus, Ribes sps., Silybum 

marianum, S. rebaudiana, Vaccinium myrtillus, V. vinifera.  

Рослини вирощували в тепличних умовах на фотоперіоді 12 годин та hν 

400 мкмоль/м2см. Квантові датчики (Model Li-190 SZ, LI-COR Lincoln, Nebraska, 

USA) застосовувались для вимірювання активного фотосинтетичного 

випромінювання. Як джерело штучного світла використовували лампи SRG 140 

(Philips, Федеративна Республіка Німеччина). Температура повітря в теплиці 

становила +28 °C вдень і +18 °C вночі. Температуру, світло та вологість повітря 

в камері росту контролювали за допомогою обладнання RAM CC 600 (Type 

DT 500, Ltd Rowville, Вікторія, Австралійський Союз). Як поживний розчин 

використовували середовище Хогланда. Вимірювання рН здійснювали за 

допомогою електронного рН-вимірювача GPHR (модель 1400A, Грейзінгер, 

Федеративна Республіка Німеччина). В листках рослин було проаналізовано 

вміст фенольних сполук (зокрема фенольних кислот та антоціанів).  

Стерилізоване насіння рослин, що вирощували на твердому MC (Мурасігі 

та Скуг) середовищі, використовували для ініціації клітинних, кореневих  

пагонових культур. Для індукції калюсу до МС середовища додавали 1-NAA та 

2,4-D в концентраціях 0,5 мг/л, 1 та 2 мг/л. Додавання 1 мг/л 1-NAA та 1 мг/л  

2,4-D до МС і В5 середовищ забезпечили найбільш швидкий ріст розсипчастих 

калюсів. Далі клітинні культури вирощували на середовищах МС і В5 (Гамборг) 

з 1 мг/л 2,4-D (Riedel H., Smetanska I. 2008; Hunaefi D., Gruda N., Smetanska I., 

2011). 

Кореневі культури були ініційовані зараженням стерильних проростків 

Agrobacterium rhizogenes (штам А 4). Наявність трансформації перевіряли 

шляхом ПЛР-аналізу наявності в коренях rolB гену, типового для A. rhizogenes, 

за допомогою Thermo-Cycler T100™, BioRad (Bio-Rad Laboratories, Каліфорнія, 

США) за методом Bulgakov V. P. et al. (2012). Кореневі культури вирощували без 

додавання регуляторів росту на МС та В5 середовищах (Shevchenko Y., 

Smetanska I., Wendt A., 2009). 

Проліферацію та ріст пагонів з найбільшою кількістю листків було 

досягнуто шляхом додавання до МС та В5 середовища 0,4 мг/л кінетину 

(Shevchenko Y., Smetanska I., Wendt A., 2010). 

Як прекурсор використовували фенілалан у концентраціях 1 µмоль/л,  

5 і 10 µмоль/л, а саліцилову кислоту, жасмонову кислоту, етефон та екстракт 

S. cerevisia відповідно 50 або 100 µмоль/л. Імпульсні електричні поля (PEF), 

ультрафіолет (UV) та ультразвук (US) застосовували як фізичні еліситори. 

Як стресовий фактор для досягнення реверсивної пермеабілізації мембран 

стерильні культури обробляли електричними імпульсами 0,5 V/cm (5 Hz, 36 с). 

Для генерації імпульсів електричного поля високої напруги використовувався 

генератор PEF (Lambda-Emi, Нептьюн, США), який складався з джерела 

живлення високої напруги FUG HCK 800M-20000 (FUG, Розенгейм, 

Федеративна Республіка Німеччина), конденсатора (AFG 320 Sony Tektronix, 

Бівертон, США) та високовольтного вимикача (Behlke, Кронберг, Німеччина). 

Як джерело UV використовувався UV-генератор Paulmann L5/7/9/11.313 
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(Paulmann Licht Gmbh, Федеративна Республіка Німеччина), тривалість обробки 

становила 20 секунд. Стресовий фактор ультразвук застосовували протягом 20 с 

за допомогою BANDELIN SONOPULS HD 2070 Ultrasonic (35 кГц, 600 Вт). 

Для проведення аналітичних досліджень було використано такі методи: 

для визначення загального вмісту фенольних речовин ‒ метод Фоліна-Чіокальтеу 

на спектрофотометрі UV-VIS AmalyticJena Spekord200Plus; для виявлення 

фенольних кислот ‒ метод на ВЕРХ на HPLC Dionex Summit P680A (Riedel H. 

et al., 2011); ідентифікацію фенольних сполук здійснювали з використанням 

ВЕРХ у поєднанні з мас-спектрометричним детектуванням (РХ/МС) Finnigan 

MAT95S (EI samples) та Orbitrap LTQ XL (Thermo Scientific) (Mewis I. et al., 

2011); антиоксидантний потенціал, що базується на відновленні насиченого 

дифенілпікрилгідразину (DPPH) (Abdelrahman R. A. et al. 2009) встановлювали 

на спектрофотометрі UV-VIS AmalyticJena Spekord200Plus; фенольні кислоти 

визначали методом високоефективної тонкошарової хроматографії (ВТРХ) з 

використанням Camag HPTLC Herbal System та пластин Silica gel G60 (Merck, 

Федеративна Республіка Німеччина) (Sytar O. et al., 2018); вимірювання вмісту 

антоціанів виконували з використанням спектрофотометра UVVIS AmalyticJena 

Spekord200Plus (Cortell J. M. et al., 2007). 

З метою екстракції фенольних сполук застосовували мікробіологічні  

та фізичні методи. 

Для ферментації рослинного матеріалу використовували Lactobacillus 

acidophilus і Lactobacillus plantarum, які інкубували на середовищі MRS 

протягом 24 годин за 37 та 30 °C відповідно. Інтенсивність росту вимірювали 

шляхом підрахунку КОЕ/мл (Hunaefi D. et al., 2013). 

З метою отримання фенольних сполук з ексудатів живильне середовище 

фільтрували за допомогою вакуумної пумпи (CarlRoth, Федеративна Республіка 

Німеччина), потім концентрували методом реверсивної ультрафільтрації 

системою ProScale TFF (Millipore GmbH, Eschborn, Федеративна Республіка 

Федеративна Республіка Німеччина) з картриджами Helicon-RO-4 та серією 

мембран Nanomax-95. 

З метою досягнення повної пермеабілізації клітин під час екстракції 

фенольних сполук використовували PEF 1,5 V/cm, ультразвук протягом 1‒3 хв  

і високий гідростатичний тиск (HHP). Останній створювали за допомогою 

генератора високого гідростатичного тиску (Дікерс, Крефельд, Федеративна 

Республіка Німеччина) та застосовували у процесі екстракції фенольних сполук. 

Обробку HHP 50 і 100 МПа проводили протягом 1 хв, 2 і 3 хв. 

Повторність досліджень – триразова. Зразки з кожної колби збирали  

1-шу, 3-тю, 7-му та 14-ту добу після початку експериментів. Зразки  

для проведення аналізів готували шляхом ліофільної сушки на AlfaChrist-4.  

Для статистичної обробки результатів використовували варіаційний аналіз 

ANOVA (з p-похибкою 0.05), Excel і кореляційні тести, багатофакторіальне 

порівняння дослідів з використанням SPSS 17.0 (SPSS Inc., Чикаго, Іллінойс, 

США). 

Розділ 3 «Отримання in vitro культур Stevia rebaudiana, Vitis vinifera  

та Orthosiphon aristatus». Стратегія підвищення ефективності отримання 
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фенольних сполук з in vitro культур рослин передбачає, насамперед, скринінг  

і відбір рослин, які містять високі концентрації цих речовин. Екологічні  

та фізіологічні чинники можуть модифікувати експресію генів, що беруть участь 

у фітохімічному синтезі, але генетичний фон є основним визначальним 

фактором (Smetanska І., 2018). 

Результати скринінгу метаболічного профілю більш ніж 120 рослин 

показали, що найвищий вміст фенольних сполук, зокрема і фенольних кислот, 

відзначався у рослин Artemisia sps., C. officinals, Nicotiana sps., S. marianum, 

V. vinifera, O. aristatus і S. rebaudiana. Саме тому їх було відібрано для 

подальших досліджень і введено в культури in vitro. Листки S. marianum містили 

32,2 мг/г фенольних сполук і 4,9 мг/г фенольних кислот, A. campestris відповідно 

43,1 і 4,9 мг/г, V. vinifera ‒ 20,2 та 3,5 мг/г, S. rebaudiana ‒ 34,4 та 3,9 мг/г,  

а O. aristatus ‒ 48,2 та 6,0 мг/г (табл. 1). Вміст фенольних сполук у клітинних 

культурах S. marianum, A. campestris, V. vinifera, O. aristatus і S. rebaudiana 

перевищував такий у листках рослин, вирощених у тепличних умовах, 

відповідно у 2,3 раза, 1,7, 4,3, 2,5 і 2,0 рази, а вміст фенольних кислот відповідно 

у 5,3 раза, 2,7, 10,3, 4,2 та 4,3 раза. 

Таблиця 1 

Вміст фенольних сполук і фенольних кислот у рослинах і клітинних 

культурах рослин на 14-ту добу досліду, мг/г 

Рослина 

Фенольні сполуки Фенольні кислоти 

Рослини 
Клітинні 

культури 

КлК/ 

росл. 
Рослини 

Клітинні 

культури 

КлК/ 

росл. 

A. campestris 43,1±2,6 71,6±3,6 1,7 4,9±0,3 13,5±1,0 2,7 

A. frigida 26,9±1,2 27,3±1,6 1,0 4,6±0,1 11,4±1,2 2,4 

A. vulgaris 19,1±0,8 33,6±2,5 1,8 0,9±0,1 7,9±0,3 8,6 

C. officinals 41,4±3,0 20,5±1,1 0,5 5,1±0,2 5,5±0,3 1,1 

N. paniculata 27,7±1,3 35,0±2,2 1,3 4,2±0,8 12,2±0,7 2,9 

N. tabacum 64,8±3,2 40,8±2,7 0,6 3,1±0,3 9,6±0,8 3,1 

O. aristatus 48,2±2,4 96,5±4,1 2,0 6,0±0,4 25,4±1,7 4,3 

S. marianum 32,2±2,3 74,0±3,8 2,3 4,9±0,3 25,8±0,9 5,3 

S. rebaudiana 34,4±1,6 87,6±4,0 2,5 3,9±0,7 16,5±0,6 4,2 

V. vinifera 20,2±1,2 86,5±3,4 4,3 3,5±0,2 36,1±1,5 10,3 

 

Оскільки найвищим вмістом фенольних сполук, зокрема фенольних 

кислот, характеризувались клітинні культури V. vinifera, S. rebaudiana та 

O. aristatus, саме їх було відібрано як об’єкти для подальших досліджень. 

Показано, що концентрація досліджуваних сполук залежала не тільки від 

генетичного потенціалу рослин, але і від кліматичних умов їх вирощування. 

Наприклад, вміст фенольних сполук у листі S. rebaudiana, вирощеної в 

Арабській Республіці Єгипті, становив 17,6 мг/г, вирощеної в Королівстві 

Іспанії ‒ 27,7 мг/г, у рослин, вирощених у тепличних умовах ‒ 34,4 мг/г. 

До того ж створені у межах цих досліджень клітинні культури S. rebaudiana 
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містили 87,6 мг/г фенольних сполук, кореневі ‒ 63,2 мг/г, а пагонові ‒ 97,6 мг/г 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Вміст фенольних сполук у рослинах S. rebaudiana та їх in vitro 

культурах, % 

 

Вміст фенольних сполук у клітинних культурах V. vinifera в 4,3 раза 

переважав такий у рослинах, а вміст фенольних кислот був відповідно у 10,3 раза 

вищим. 

Кожна з отриманих in vitro культур характеризувалась типовим для неї 

профілем фенольних кислот. Ванільна, кофейна та розмаринова кислоти у 

значних кількостях і пропорціях містяться у культурах V. vinifera, S. rebaudiana 

та O. aristatus. (рис. 2). Саме ці кислоти найбільше застосовуються в харчовій 

промисловості як натуральні смакові добавки (Gubser G. et al., 2021). Зокрема, 

розмаринова кислота домінує в культурах S. rebaudiana та O. aristatus, кофейна 

у V. vinifera та S. rebaudiana, а ванільна ‒ у V. vinifera та O. aristatus.  

 
Рис. 2. Профілі фенольних кислот у клітинних культурах, % 

 

У багатьох випадках in vitro культурам притаманний de novo синтез  

сполук, як немає в інтактних рослин. Це було виявлено у процесі досліджень  
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і для клітинних культур V. vinifera, які містили нетипові для рослин феноли,  

а саме 3-O-глюкозілрезвератрол і гідроксіфенол-4-(3,5-дигідроксіфеніл)-фенол 

(Ulrichs Ch., Mewis I., Smetanska I., Müller C., 2011). 

Важливим аспектом для отримання речовин з in vitro культур був вибір 

найбільш придатної форми культивування, а саме у вигляді суспензії клітин, 

кореневої культури або культури органів рослин. 

Кореневі культури завдяки присутній Ri-плазміді характеризуються 

високими темпами росту, генетичною стабільністю та ростом без додавання 

регуляторів росту (Matvieieva N., Morgun B., Lakhneko O et al., 2020). Наявність 

трансформації перевірялась через виявлення в коренях rolB гену, типового для 

A. rhizogenes (рис. 3). 

  

 М 1 2  

 

 

 

 

 

 
Ізольовані корені Трансформовані корені ПЛР ампліфікація rolB генів 

ДНК: 

1 ‒ ізольованих коренів; 

2 ‒ трансформованих коренів 

Рис. 3. Ізольовані та трансформовані кореневі культури S. rebaudiana 

 

Культури пагонів, отримані шляхом прямого органогенезу, 

характеризувались інтенсивним ростом біомаси (рис. 4) (Shevchenko Y., 

Smetanska I., Wendt A., 2010). Зокрема, показано, що накопичення біомаси 

культурою пагонів S. rebaudiana перевищило такий у рослинах у чотири рази. 

 
 

  

стерильні рослини 1-ша доба 7-ма доба 14-та доба 

Рис. 4. Культура стерильних пагонів S. rebaudiana 

 

Порівняння інтенсивності накопичення біомаси in vitro культурами 

S. rebaudiana, O. aristatus і V. vinifera продемонструвало, що пагонові культури 

накопичують більше біомаси, ніж клітинні та кореневі (рис. 5). На початку 

експерименту, коли в колби вводили 1 г інокуляту, на 14-ту добу біомаса 
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пагонових культур S. rebaudiana становила 52,6 г, культура коренів 38,6 г, а 

клітинна культура ‒ 20,5 г. Пагонові культури O. aristatus і V. vinifera 

характеризувались більш повільним, ніж S. Rebaudiana, ростом, хоча, 

порівнюючи з клітинними та кореневими, вони росли інтенсивніше. На відміну 

від V. vinifera та O. Aristatus, для кореневих культур S. rebaudiana спостерігали 

швидшу динаміку росту, ніж для клітинних культур. 

 

Рис. 5. Накопичення біомаси in vitro культурами S. rebaudiana, O. aristatus 

і V. vinifera протягом 14-добового культивування  

Примітки: *CC – клітинні культури, HR – кореневі культури, SC – пагонові 

культури 

 

Отже, для виведення швидкоростучих культур необхідно порівнювати 

особливості росту всіх типів культур, оскільки темпи їх росту є специфічними 

залежно від біологічних особливостей інтактних рослин. Для отримання біомаси 

рекомендується використовувати щодо S. rebaudiana та O. aristatus пагонові або 

кореневі культури, а щодо V. vinifera ‒ пагонові або клітинні культури. 

Також показано, що пагонові культури характеризуються високим вмістом 

фенольних сполук, профіль яких був подібним до такого в листі інтактних 

рослин, і високою генетичною стабільністю. Зокрема, профіль індивідуальних 

фенольних сполук у культурі пагонів O. aristatus був схожий на такий  

в інтактних рослин, але містив більш високу концентрацію фенольних кислот 

(Hunaefi D., Akumo D. N., Gruda N., Smetanska I., 2012). 

Розділ 4 «Визначення факторів впливу на експресію синтетичних 

шляхів фенольних сполук в in vitro культурах». 

На 14-ту добу культивування ріст культур стабілізується, відбувається 

перехід у лаг-фазу, що водночас супроводжується збільшенням вмісту 

фенольних сполук (табл. 2). В усіх клітинних культурах спостерігали зменшення 

вмісту фенольних сполук на 3-тю добу росту, що може пояснюватись переходом 

культури в інтенсивну фазу росту, коли швидкість приросту біомаси переважає 

швидкість синтезу вторинних метаболітів (Condori J., Sivakumar G., 

Hubstenberger J. et al., 2010). Вміст фенольних сполук стрімко зростав, 

починаючи з 3-ї доби культивування і на 14-ту добу становив 87,6 мг/г  

у культурах S. rebaudiana, 96,5 мг/г в культурі O. aristatus і 115,4 мг/г ‒  
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у культурі V. vinifera. Для кореневих культур виявлено рівномірне накопичення 

фенольних сполук. Їх вміст в in vitro кореневій культурі S. rebaudiana зріс 

протягом 14 днів в 1,9 раза, в культурі O. Aristatus ‒ у 2,3 раза, а в культурі 

V. vinifera ‒ в 4,2 раза. Однак усі кореневі культури на 14-ту добу містили менше 

фенольних сполук, ніж відповідні клітинні та пагонові культури. 

Таблиця 2 

Динаміка накопичення фенольних сполук в in vitro культурах 

S. rebaudiana, O. aristatus і V. Vinifera, мг/г 

Рослина Культура 
Доба культивування 

1-ша 3-тя 7-ма 14-та 

S. rebaudiana 

Клітин 44,6±2,2 32,8±0,3 61,5±0,8 87,6±4,0 

Коренів 33,8±1,3 45,9±1,4 56,8±2,6 63,2±3,7 

Пагонів 23,7±1,4 55,4±2,7 88,0±3,6 97,6±5,5 

O. aristatus 

Клітин 53,2±3,7 46,7±3,8 77,7±2,5 96,5±4,1 

Коренів 18,7±0,9 26,8±1,2 37,0±2,1 43,4±2,3 

Пагонів 13,5±0,4 27,0±0,8 46,3±2,2 51,5±3,0 

V. vinifera 

Клітин 43,5±2,5 35,5±1,4 86,5±3,4 115,4±8,8 

Коренів 5,6±0,5 9,8±0,7 18,9±0,9 23,1±1,3 

Пагонів 15,5±0,7 21,6±0,3 30,4±1,1 35,5±2,2 

 

Пагонові культури S. rebaudiana характеризувались вищим вмістом 

фенольних сполук, ніж інші пагонові культури та ніж кореневі і клітинні 

культури цієї рослини. Пагонові культури O. aristatus і V. vinifera синтезували 

протягом 14 днів 51,5 і 35,3 мг/г фенольних сполук, що було на 18 і 52 % більше, 

ніж у відповідних кореневих культурах, але відповідно вдвічі та втричі менше, 

ніж у відповідних клітинних культурах. 

Під час досліджень вивчали вплив азоту та сахарози в живильному 

середовищі на ріст культур і синтез фенольних сполук. Для in vitro культур 

S. rebaudiana, O. aristatus використовували середовище МС, а для V. vinifera ‒ 

В5. Подвійне збільшення концентрацій азоту, а саме для МС у вигляді NH4NO3 

та KNO3 у пропорції 1:1,15, а для В5 у вигляді KNO3, а також сахарози, 

посилювало приріст біомаси (табл. 3). Пагонова культура S. rebaudiana 

характеризувалась інтенсивним накопиченням біомаси внаслідок дії подвійної 

концентації азоту. На 14-ту добу біомаса S. rebaudiana на середовищі МС 

становила 52,6 г, на МС2N ‒ на 46 % більше. Подвійна концентрація сахарози 

незначною мірою впливала на ріст культури. Таку ж тенденцію спостерігали і 

для пагонових культур O. aristatus і V. vinifera. 

Ріст кореневих культур посилювався за збільшення у живильному розчині 

сахарози, що може пояснюватись відсутністю у них фотосинтетичної системи. 

Приріст біомаси в кореневій культурі S. rebaudiana на варіанті з додаванням 

сахарози перевищував контроль на 6,9 г, проте додавання азоту не позначалось 

на рості. Для кореневої культури V. vinifera подвійна концентрація сахарози 

стимулювала приріст біомаси на 11,8 г, а для O. aristatus ‒ на 8,3 г. 
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Таблиця 3 

Вплив азоту та сахарози в живильному середовищі 

на накопичення біомаси на 14-й день росту, г 

Рослина Культура 
Середовище 

МС (В5) МС (B5) 2N МС (B5) 2S МС (B5) 2NS 

S. rebaudiana 

Клітин 20,5±0,5 27,5±0,9 18,8±0,9 25,6±1,0 

Коренів 38,6±2,4 38,0±2,2 45,5±2,6 47,8±1,9 

Пагонів 52,6±3,4 76,7±4,3 56,4±4,1 81,2±5,4 

O. aristatus 

Клітин 9,8±0,3 14,6±0,6 8,7±0,8 12,2±0,4 

Коренів 15,0±0,8 17,1±0,7 23,3±0,5 25,6±0,9 

Пагонів 22,1±1,8 31,6±2,0 24,3±1,7 33,4±1,7 

V. vinifera 

Клітин 17,3±0,8 24,5±0,8 16,0±0,7 22,1±0,4 

Коренів 12,2±0,2 17,8±0,5 24,0±0,9 22,3±0,3 

Пагонів 20,7±1,0 26,6±1,1 21,1±0,9 26,0±1,2 

 

Під впливом підвищеної концентрації азоту у живильному середовищі 

клітинні культури S. rebaudiana накопичували на 14-ту добу досліду на 7,5 г 

більше біомаси, ніж культури, що росли на середовищі МС, клітинні культури 

O. aristatus відповідно на 4,8 г, а клітинні культури V. vinifera ‒ на 7,2 г. 

Отже, пагонові та клітинні культури ростуть більш інтенсивно під впливом 

азоту, а кореневі культури ‒ під впливом сахарози. 

Отримання метаболітів з рослинних in vitro культур обмежується 

відсутністю синтезу певних прекурсорів у клітинах, особливо якщо регуляція 

синтетичних шляхів залежить від диференціації тканин і наявності регуляторів 

росту. Дослідження проводили в розрізі аналізу синтетичних шляхів фенольних 

сполук і вплиу фенілаланіну ях їх біосинтетичного прекурсора в in vitro (рис. 6). 

O
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Coumaric acid
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C4H
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C3H 4CL
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Flavonols Anthocyanins
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Resveratrol
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5- Hydroxy- ferulic acid
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Рис. 6. Роль фенілаланіну як прекурсора в синтезі фенольних сполук 

(Smetanska І., 2018) 
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Використання екзогенних прекурсорів стимулювало синтез фенольних 

сполук в in vitro культурах S. rebaudiana, O. aristatus і V. vinifera (Saw N. M., 

Riedel H., Kütük O., Ravichandran K., Smetanska I., 2010; Smetanska І., 2018). 

Додавання до культурального середовища 1 µмоль/л фенілаланіну стимулювало 

синтез фенольних кислот у клітинних культурах. На 3-тю добу досліду вміст 

фенольних сполук в in vitro культурі клітин S. rebaudiana, до яких додавали 

прекурсор, становив 54,6 мг/г, що на 67 % перевищувало такий у контрольному 

варіанті. В культурі O. aristatus вміст фенольних сполук був на 26 % вищий від 

контролю, а в культурі V. vinifera ‒ на 38 % (рис. 7). 

 
Рис. 7. Вплив прекурсора фенілаланіну на динаміку синтезу фенольних 

сполук у клітинних культурах S. rebaudiana, O. aristatus і V. vinifera 

 

Внесення фенілаланіну в середовище клітинних культурах мало більший 

вплив на вміст фенольних сполук, ніж на загальний вміст фенольних сполук. Для 

контролю усіх клітинних культур на 3-тю добу росту відзначалось зниження 

вмісту фенольних кислот, але у всіх варіантах з фенілаланіном концентрація 

метаболітів збільшувалась. Вміст фенольних кислот у клітинних культурах 

S. rebaudiana у варіанті з фенілаланіном був у 4 рази вищий, ніж для контролю, 

а в культурах O. aristatus і V. vinifera ‒ у 3 рази. На 14-ту добу досліду клітинна 

культура V. vinifera містила 36,1 мг/г фенольних кислот, проте культура, до якої 

було додано прекурсор фенілаланін, ‒ на 21 % більше. 

Отже, у процесі росту клітинних культур стимулюючий вплив 

фенілаланіну на синтез фенольних кислот спостерігали на всіх варіантах, однак 

з часом цей вплив зменшувався. Так, на 14-ту добу росту культур вміст 

фенольних кислот у клітинних культурах S. rebaudiana на варіанті з 

фенілаланіном був в 1,75 раза вищий, ніж на контролі, а в культурах O. aristatus 

і V. vinifera ‒ в 1,2 та 1,3 раза відповідно. 

In vitro культури реагують на стресові фактори мікробного, фізичного або 

хімічного походження шляхом біохімічних, фізіологічних і морфологічних 

відповідей (Yemets A., Krasylenko Y., Blume Y., 2015). Еліситори симулюють 

стан стресу і, відповідно, здатні в низьких концентраціях впливати на експресію 

генів, які відповідають за синтез речовин, що захищають рослини від біотичних 

та абіотичних стресів (Patyka N. V., Leonova B. I., Starkova E. R., Brona A. I., 

2016). Застосування еліситоров можна розглядати як одну з найбільш 
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ефективних стратегій, що приводять до інтенсифікації синтезу безлічі вторинних 

метаболітів, зокрема і фенольних сполук. Як видно з рис. 8, біомаса клітинних 

культур V. vinifera у перший день експерименту становла 2,3 г, а до 14-ї доби 

поступово зростала до 17,3 г. Вивчення інтенсивності накопичення біомаси 

in vitro культурами V. vinifera під впливом еліситорів показало, що протягом 

перших 24 годин експерименту всі еліситори, за винятком екстракту S. cerevisia, 

негативно вплинули на ріст клітинних культур. Однак, починаючи з 3-ї доби 

експерименту проявився стимулюючий ефект екстракту S. cerevisia. Починаючи 

з 7-ї доби, біомаса клітинних культур на варіантах, за яких вносили саліцилову 

кислоту, етефон, екстракт S. cerevisia та застосовували ультрафіолет, біомаса 

клітинних культур перевищувала таку у контролі на 2,0 г, 1,0, 3,9 та 1,2 г 

відповідно. Показано, що найбільш інтенсивно відбувалось накопичення біомаси 

у варіанті, де застосовували S. cerevisia екстракт, а саме 22,2 г, водночас у 

контролі ‒ на 4,9 г менше. Це може поясниватись тим, що S. Cerevisia, окрім 

полісахаридів, які викликають стресову реакцію рослинних клітин, містять 

також речовини, які подібно фітогормонам стимулюють ріст (Patyka N., 

Huliaieva H., Bohdan M. M., Tokovenko I., Pasichnyk L., Patyka M. V., 

Maksin V. I., Kaplunenko V. G., 2019). 

Внаслідок внесення саліцилової кислоти, етефону та застосування 

ультрафіолету посилювався ріст in vitro культур, як це показано на прикладі 

клітинних культур V. vinifera (рис. 8). Натомість, у варіантах з жасмоновою 

кислотою, ультразвуком та електричними імпульсами біомаса клітинних 

культур була нижчою, ніж у контрольному варіанті. 

 

 
Рис. 8. Вплив еліситорів на приріст біомаси клітинних культур V. vinifera  

Примітки: *SA – саліцилова кислота, JA – жасмонова кислота, Et – етефон, 

YE – екстракт S. cerevisia, US – ультразвук, UV – ультрафіолет 

 

Оскільки жасмонова кислота позитивно впливала на приріст біомаси, було 

проведено вивчення комбінованого впливу цього еліситора з прекурсором 

фенольних сполук фенілаланіном. Зокрема, було показано вплив еліситора 

жасмонової кислоти в концентраціях 50 і 100 µмоль/л і прекурсора фенілаланіну 

в концентраціях 1 µмоль/л, 5 і 10 µмоль/л на морфологічний розвиток кореневих 

культур S. rebaudiana (табл. 4, рис. 9). 
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Таблиця 4 

Вплив еліситору жасмонової кислоти та прекурсору фенілаланіну 

на накопичення біомаси кореневими культурами S. rebaudiana 

на 14-ту добу експерименту 

Варіант Контроль JA* 10 µмоль/л JA 50 µмоль/л JA 100 µмоль/л 

Контроль 38,6±2,4 27,0±1,8 22,3±1,0 14,7±1,1 

PheAla** 1 µмоль/л 78,2±4,2 144,6±3,5 173,7±3,7 124,7±2,3 

PheAla 5 µмоль/л 104±4,6 142,4±4,0 152,5±6,4 98,6±2,0 

PheAla 10 µмоль/л 111,3±5,0 64,3±3,2 50,5±3,0 42,1±1,2 

Примітки: *JA ‒ жасмонова кислота, **PheAla – фенілаланін 
 

JA0,PheAla0 

 

JA50, PheAla 0 

 

JA100, PheAla 0 

 

 

 

 

 

 

  

JA0, PheAla 1 JA0, PheAla 10 JA50, PheAla 1 

 

 

 

 

 

 

  

  

Рис. 9. Вплив еліситора жасмонової кислоти та прекурсора фенілаланіну 

на морфологічний розвиток кореневих культур S. rebaudiana  

Примітки: *JA – жасмонова кислота в концентраціях 0 µмоль/л, 50 або 

100 µмоль/л, **PheAla – фенілаланін в концентрації 0 µмоль/л, 1 або 10 ммоль/л 
 

Комбінування жасмонової кислоти в концентрації 50 µмоль/л і 1 µмоль/л 

фенілаланіну були найбільш сприятливими для росту коренів. Приріст біомаси 

на 14-ту добу культивування становив 173,3 мг/г, що на 450 % перевищувало 

контроль. Збільшення концентрації прекурсора та еліситора не приводило до 

покращення росту коренів. 

Як видно з таблиці 5, пагонові культури S. rebaudiana характеризувалися 

більш інтенсивним ростом, ніж пагонові культури O. aristatus і V. vinifera.  

На 14-ту добу росту довжина стебла у контольних варіантах цих культур була 

відповідно 11,35 см, 7,02 та 6,46 см. В усіх культурах дія ультрафіолету та 

саліцилової кислоти викликала видовження пагона, а інші еліситори, особливо 

жасмонова кислота, сповільнювали ріст. Кількість листків була більшою, ніж у 

контрольному варіанті тільки після обробки культур ультрафіолетом. Етефон та 

ультразвук у всіх варіантах сповільнювали майже вдвічі утворення нових 

листків. 



18 

 

Таблиця 5 

Вплив еліситорів на фізіологічні параметри розвитку 

пагонових in vitro культур на 14-ту добу експерименту 

Еліситор 
Довжина 

пагона, см 

Кількість 

листків 

Вага 

листків, г 

Кількість 

корінців 

Вага 

корінців, г 

Контроль 11,35±0,94 17,27±1,79 59,13±6,34 5,70±0,89 3,17±0,18 

SA 12,20±0,22 15,40±1,13 64,40±3,23 1,52±0,09 1,56±0,89 

JA 7,43±0,67 10,22±0,93 36,43±4,32 3,65±0,38 1,72±0,10 

Et 10,41±0,05 11,60±0,96 67,71±2,23 1,91±0,25 1,11±0,13 

YE 8,12±0,37 12,76±0,98 42,05±3,14 3,70±0,50 3,11±0,12 

US 8,43±0,09 9,61±0,63 33,10±1,50 n. a. n. a. 

UV 14,75±1,76 16,62±0,25 48,23±2,48 n. a. n. a. 

Примітки: SA – саліцилова кислота, JA – жасмонова кислота, Et – етефон, 

YE – екстракт S. cerevisia, US – ультразвук, UV – ультрафіолет 

 

Однак, порівнявши кількість листків та їх вагу, необхідно відзначити, що 

за внесення етефону вага листків суттєво перевищувала таку в інших варіантах. 

Так, у пагоновій культурі S. rebaudiana кількість листків на контролі становила 

17,27, а після внесення етефону була на 67 % нижчою, водночас їх вага після 

внесення етефону перевищувала таку на контролі на 15 %. Обробка культур 

ультразвуком та ультрафіолетом в усіх культурах зупиняла ріст корінців. 

Обробка пагонових культур електричними імпульсами призводила до лізісу 

тканин. 

Жасмонова кислота та ульразвук також викликали частковий некроз 

тканин, як показано на рис 10. 

    
 

  

Контроль SA JA Et YE US UV 

Рис. 10. Вплив еліситорів на розвиток пагонових in vitro культур 

S. rebaudiana на 7-му добу 

Примітки: SA – саліцилова кислота, JA – жасмонова кислота, Et – етефон, 

YE – екстракт S. cerevisia, US – ультразвук, UV – ультрафіолет 

 

Вплив еліситорів на синтез фенольних сполук проявлявся протягом першої 

доби після їх внесення. Застосування еліситорів у культурах S. rebaudiana 

приводило до збільшення фенольних сполук на всіх варіантах відносно такого на 

контролі  протягом перших 24 годин. Особливо цей ефект був помітним на 

варіантах, де вносили екстракт S. cerevisia та застосовували жасмонову кислоту 

(рис. 12). На 3-тю добу експериментів вміст фенольних сполук у клітинних 
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культурах зменшувався на всіх варіантах, що може пояснюватися виділенням 

частини фенольних сполук у культуральне середовище. 

Вміст фенрольних кислот у клітинних культурах S. rebaudiana був 

меншим, ніж у контролі на 3-тю добу після внесення еліситорів, окрім варіантів, 

де вносили екстракт S. cerevisia (рис. 12в). На 7-му добу концентрація фенольних 

сполук у клітинних культурах після дії еліситорів зростала, порівнюючи з 

контролем, у варіантах, за яких вносили саліцилову кислоту та екстракт 

S. cerevisia, а також застосовували ультрафіолет. Отже, клітинні культури 

містили більшу кількість фенольних кислот, ніж контрольний варіант після 

внесення жасмонової кислоти та екстракту S. cerevisia.  

 

  а 

  в 

Рис. 11. Вплив еліситорів на вміст фенольних сполук (а) та фенольних 

кислот (в) в  in vitro клітинних культурах S. rebaudiana на 14-ту добу 

Примітки: SA – саліцилова кислота, JA – жасмонова кислота, Et – етефон, 

YE – екстракт S. cerevisia, PEF – електричні імпульси, US – ультразвук, UV – 

ультрафіолет 

 

Дані аналізу впливу еліситорів на профіль індивідуальних фенольних 

кислот в in vitro кореневих культурах О. aristatus на 14-ту добу показали, що 

основною сполукою у контрольному варіанті була розмаринова кислота в 

концентрації 2,89 мг/г (табл. 6). Найбільш істотний вплив еліситорів виявляли у 

варіантах, де як еліситори використовували жасмонову кислоту та екстракт 

S. cerevisia. Вміст розмаринової кислоти у цих варіантах відповідно збільшувався 

до 10,84 і 14,31 мг/г. Вміст кофейної кислоти найбільшою мірою підвищувався у 
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варіантах, де вносили саліцилову кислоту та екстракт S. cerevisia, а ванільної 

кислоти ‒ після внесення саліцилової кислоти та обробки електричними 

імпульсами.  

Таблиця 6  

Вплив еліситорів на вміст фенольних кислот 

у кореневих in vitro культурах O. aristatus  

Фенольна 

кислота 

Хімічна 

структура 

Контроль,  

мг/г  

Жасмонова 

кислота 
S. cerevisia 

мг/г  
К : 

ЖК*  
мг/г  К : Sc** 

розмаринова 
OH

OH

O OH

O

O

OH

OH 
2,89±0,36 10,84±0,95 3,75 14,31±0,78 4,95 

ванільна 

O

OH

O
CH3

OH

 

0,31±0,03 0,87±0,11 2,80 1,15±0,14 3,72 

хлорогенова 
OH

OH

O OH

OH

O

O

OH

OH  

0,07±0,01 0,08±0,01 1,10 0,13±0,02 1,90 

кофейна OH

OH

O

OH

 
0,58±0,02 0,75±0,08 1,30 2,01±0,13 3,46 

p-кумаринова 
OH

O

OH

 

0,04±0,01 0,10±0,02 2,40 0,14±0,02 3,50 

синапова 
OH

O

OH

O

O

CH3

CH3  

0,14±0,02 0,35±0,04 2,5 0,25±0,02 1,82 

Σ   4,03±0,22 12,99±1,11 3,22 17,99±1,35 4,46 

Примітки: ЖК – жасмонова кислота, Sc – S. cerevisia 

 

Загалом  екстракт S. cerevisia мав більший вплив на синтез фенольних 

кислот, ніж жасмонова кислота (Smetanska I., Tonkha O., Patyka T., Hunaefi D., 

Mamdouh D., Patyka M. et al., 2021). Встановлено, що всі еліситори протягом 

усього періоду культивування впливали на синтез антоціанів в in vitro культурах. 

Як видно з рис. 12, вміст антоціанів у клітинних культурах V. vinifera  у перший 

день експерименту становив 1,89 мг/г, але до 14-ї доби поступово знижувався до 

1,34 мг/г, що можна пояснити ефектом розведення, тобто ріст біомаси переважає 

інтенсивність синтезу сполук.  

Внесення еліситорів викликало швидку реакцію клітин на наступний день, 

а саме майже всі еліситори, окрім електричних імпульсів, призводили до різкого 

зменшення вмісту антоціанів у клітинах. Виникнення цього феномену 

пояснюється тим, що еліситори впливають на проникність клітинних стінок і 

мембран і частина метаболітів виділяється з клітин у живильне середовище 

(Cai Zh., Kastell A., Mewis I., Smetanska I., 2011). Застосування електричних 

імпульсів протягом перших 24 годин викликало збільшення вмісту антоціанів на 

0,73 мг/г, порівнюючи з контролем, однак на 7-му добу експерименту вміст 
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антоціанів знизився до рівня контрольного варіанту, а ще через 7 діб був удвічі 

нижчим за такий у контролі. Ефект від внесення саліцилової кислоти, етефону та 

S. cerevisia екстракту був негативним на початку експерименту, але проявлявся 

на 3-тю добу та зберігався до кінця експерименту. 
 

 
Рис. 12. Вплив еліситорів на вміст антоціанів у клітинній культурі 

V. vinifera   

Примітки: SA – саліцилова кислота, JA – жасмонова кислота, Et – етефон, 

YE – екстракт S. cerevisia, PEF – електричні імпульси, US – ультразвук,  

UV – ультрафіолет 
 

На 14-ту добу вміст антоціанів у клітинах V. vinifera на варіантах  

з саліциловою кислотою, етефоном та екстрактом S. cerevisia був на 2,11 мг/г,  

13,9 та 1,22 мг/г вищим, ніж у контрольному варіанті.  Жасмонова кислота 

проявляла сильний вплив на синтез антоціанів на 3-тю добу досліду, водночас 

вміст метаболітів сягав 2,98 мг/г, що у 2,3 раза перевищувало такий у контролі. 

Проте цей ефект був короткочасним, і вже на 7 добу вміст антоціанів після 

внесення еліситора незначною мірою перевищував такий у контролі, а на 14-ту 

добу зменшувався нижче контрольного рівня. Вплив ультразвуку та 

ультрафіолету на початку експерименту виражався у зменшенні вмісту 

антоціанів, порівнюючи з контролем, але починаючи з 3-ї доби експерименту, 

був позитивним і зберігався до кінця досліду. Однак ефект від впливу 

ультразвуку та ультрафіолету був не таким вираженим, як у варіанті  

з саліциловою та жасмоновою кислотою і екстрактом S. cerevisia. 

Розділ 5 «Розробка технологій екстракції фенольних сполук». 

Актуальними завданнями у процесі розроблення сучасних технологій екстракції 

є ефективне вилучення вторинних метаболітів і зменшення кількості хімічних 

розчинників. Під час цих досліджень вивчались шляхи оптимізації процесу 

екстракції за допомогою вилучення фенольних сполук з ексудатів, з in vitro 

культур після їх ферментації та обробки фізичними методами, спрямованими  

на пермеабілізацію клітинних стінок і мембран.  

Технологія отримання фенольних сполук з ексудатів in vitro культур. 

Результатами попередніх досліджень було показано, що in vitro культури 

виділяють метаболіти у середовище росту, що спрощує виділення з них 
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метаболітів і подальшу їх очистку. Ексудати є відносно простими сумішами 

речовин, порівнюючи з цитозолем, що спрощує виділення з них метаболітів і 

подальшу очистку їхніх фракцій. Інтенсивність процесу ексудації можна 

регулювати, не руйнуючи клітини. Отже, цей метод забезпечує збереження 

життєздатності in vitro культур та дає змогу отримувати метаболіти  протягом 

усього часу культивування (Smetanska I., Schreiner M., Schonhof I. et al., 2007). За 

результатами проведених досліджень процесу ексудації запропоновано схему 

шляхів проходження метаболітів через клітинні мембрани (рис. 13).  

 

Рис 13. Шляхи проходження метаболітів через клітинні мембрани in vitro 

культур (Smetanska I., Schreiner M., Schonhof I., Кnorr D., 2007)  

Процес ексудації фенольних сполук можливо інтенсифікувати шляхом 

застосування еліситорів. Вивчення процесу ексудації фенольних сполук з 

клітинних культур S. rebaudiana показало, що на контрольному варіанті їх вміст 

зростав до 3-ї доби, а потім поступово сповільнювався до кінця досліду (рис. 14).   

 
Рис. 14. Вплив еліситорів на вміст фенольних сполук в ексудатах 

клітинних культур in vitro S. rebaudiana  

Примітки: С ‒ контроль, SA ‒ саліцилова кислота, JA ‒ жасмонова кислота,  

Et ‒ етефон,  YE ‒ екстракт S. cerevisia, PEF ‒ електричні імпульси, US ‒ 

ультразвук, UV ‒ ультрафіолет 

У варіантах, де культури клітин обробляли ультразвуком, найбільше 

фенольних сполук, а саме 21,0 мг/г, виділялось з клітинних культур S. rebaudiana 

протягом перших 24 годин досліду, потім їх кількість зменшувалась до нижчого 
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рівня, ніж на контролі. У варіантах з обробленням клітинних культур 

саліциловою та жасмоновою кислотами, екстрактом S. cerevisia та 

ультрафіолетом, максимальний вміст фенолів спостерігався на 3-тю добу 

досліду. Зокрема, обробка жасмоновою кислотою зумовлювала виділення 

52,7 мг/г фенольних сполук, але вже на 7-му добу кількість сполук в ексудатах 

зменшувалась, а потім воно майже припинялось. Введення в культуральне 

середовище екстракту S. cerevisia викликало ексудацію 61,8 мг/г фенолів, що 

було в 4 рази більше за вміст фенолів в ексудатах у контролі. Така ж тенденція 

зберігалась до кінця досліду та на 14-ту добу вміст сполук в ексудатах був удвічі 

більшим за контроль.  

За результатами досліджень складу ексудатів клітинних культур 

S. rebaudiana встановлено, що найбільш інтенсивно процес ексудації проходить 

залежно від еліситору, на 3-7-му добу культивування, потім інтенсивність 

ексудації поступово знижується. Отже, еліситори по-різному впливають на вміст 

фенольних сполук в ексудатах, що можна пояснити різними мехінізмами їх дії. 

Як показали проведені дослідження, такі еліситори, як електричні імпульси 

(Saw N. M., Riedel H., Cai Zh., Kütük O., Smetanska I., 2012) та ультразвук 

(Hunaefi D., Yuliana N. D., Smetanska I., Gruda N., 2018), впливають на ступінь 

пермеабілізації клітинних мембран, саліцилова і жасмонова кислоти та етефон є 

клітинними медіаторами стресу (Riedel H., Akumo D., Kütük O., Saw N. M., 

Neubauer P., Smetanska I., 2012), екстракт S. cerevisia викликає одночасно 

стресову реакцію внаслідок деградації полісахаридів клітинних стінок та 

стимулюючий ефект через наявність у ньому стимуляторів росту (Cai Z., 

Kastell A., Smetanska I., 2014), а ультрафіолет, як фізичний стресовий фактор, 

викликає посилений синтез полісахаридів, поліфенолів та антоціанів  

(Smetanska I., Shevchenko Y., 2008). У перші 24 години після внесення еліситорів 

вміст фенольних кислот в ексудатах у варіантах із застосуванням саліцилової та 

жасмонової кислот, електричних імпульсів, ультразвуку та ультрафіолету був 

вищим за контроль (рис. 15).  

 
Рис. 15. Вплив еліситорів на вміст фенольних кислот в ексудатах клітинних 

культур in vitro S. rebaudiana 

Примітки: С – контроль, SA – саліцилова кислота, JA – жасмонова кислота,  

Et – етефон,  YE – екстракт S. cerevisia, PEF – електричні імпульси,  

US – ультразвук, UV – ультрафіолет 



24 

 

На 3-тю добу досліду найбільшу кількість фенольних кислот в ексудатах 

було виявлено на варіантах, де застосовували екстракт S. cerevisia та електричні 

імпульси. На 7-му добу дослідів концентрація фенольних кислот в ексудатах 

клітинних культур у варіантах, за яких застосовували саліцилову та жасмонову 

кислоти, перевищувала контроль на 7,2 і 5,6 мг/г відповідно. Дія еліситорів 

знижувалась до кінця експерименту, і концентрація фенольних кислот  

в ексудатах, відповідно, також знижувалась. Загалом протягом 14-ти діб 

експерименту клітинні культури на контролі виділили в живильне середовище 

32,3 мг фенольних кислот у перерахунку на 1 г сухої речовини клітинних 

культур, у варіанті з жасмонової кислотою 48,0 мг/г, а після додавання 

саліцилової кислоти – 47,3 мг/г.  

Базуючись на отриманих результатах стосовно ексудації вторинних 

метаболітів, було розроблено технологію отримання фенольних сполук (рис. 16). 
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Рис. 16. Технологія отримання метаболітів з ексудатів in vitro культур  

(Smetanska I., Schreiner M., Schonhof I., Krumbein A., Knorr D., 2007. Patent 10 

2006 004 829.6/42, PCT/EP 2007/000788) 

 

Застосування ферментації Lactobacillum як допоміжної технології 

екстракції фенольних сполук. На 14-й день культивування до іn vitro культур 

O. aristatus, S. rebaudiana та V. vinifera додавали Lactobacillus plantarum ATCC 

8014 та Lactobacillus acidophilus NCFM, завдяки яким рослинний матеріал був 

ферментований протягом 24, 48 та 72 годин. Показано, що ферментація 

клітинних, кореневих і пагонових культур викликала збільшення вмісту 

фенольних сполук протягом першої доби експерименту, але далі вміст 

фенольних сполук зменшувався (рис. 17). 

Ферментація L. acidophilus призводила до більш швидкого зменшення 

вмісту фенольних сполук, ніж ферментація з L. plantarum. А саме, після  

72-годинної ферментації пагонових культур O. aristatus вміст фенольних сполук 

був в 1,5 раза, а після 72-годинної ферментації L. acidophilus в 1,8 раза нижчим, 

рослини                                    ексудати 
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ніж у неферментовиних культурах. Подібна тенденція відмічалась і у пагонових 

культурах V. vinifera.  

 
Рис. 17. Вплив ферментації пагонових культур S. rebaudiana, O. aristatus та 

V. vinifera бактеріями L. plantarum та L. acidophilus на вміст фенольних сполук  

Примітки: LP24, LP48, LP72 ‒ ферментація L. plantarum протягом 24, 48 

та 72 годин, LA24, LA48, LA72 ‒ ферментація L. acidophilus протягом 24, 48 

та 72 годин 
 

У культурах S. rebaudiana після 24 годин ферментації L. plantarum та 

L. acidophilus спостерігалося підвищення, порівнюючи з контролем, вмісту 

фенольних сполук до 17 та 12 %, однак збільшення терміну ферментації до 48 та 

72 год призводило до зниження вмісту фенольних сполук на 13 і 53 % у варіанті 

з L. plantarum і на 71 і 52 % – у варіанті з L. acidophilus, порівнюючи з контролем. 

Фенольні кислоти показали більшу стабільність до умов ферментації, ніж 

загальна фракція фенольних сполук (рис. 18). Вміст фенольних кислот у 

S. rebaudiana в контрольному варіанті сягнув 21,6 мг/г, але після ферментації 

тканин L. plantarum протягом 24 годин він зріс в 1,5 раза, порівнюючи з 

контролем, а після 48 годин був відповідно в 1,3 раза вищим, проте зменшився 

після 72 годин ферментації до рівня контролю. 

 
Рис. 18. Вплив ферментації пагонових культур O. aristatus, S. rebaudiana  

та V. vinifera бактеріями L. plantarum та L. acidophilus на вміст фенольних кислот  

Примітки: LP24, LP48, LP72 ‒ ферментація L. plantarum протягом 24, 48 

та 72 годин, LA24, LA48, LA72 ‒ ферментація L. acidophilus протягом 24, 48 

та 72 годин 
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Проведені експерименти з пагоновими культурами O. aristatus і V. vinifera 

також показали зростання кількості фенольних кислот в екстрактах після 24 та 

42 годин ферментації, порівнюючи з контролем, хоча після 72 годин ферментації 

спостерігалось різке зменшення їх кількості (Hunaefi D., Akumo D. N., Gruda N., 

Smetanska I., 2012). 

Ферментація впливала і на профіль індивідуальних фенольних кислот 

(табл. 7). Основними кислотами на контрольному варіанті пагонових культур 

S. rebaudiana були кофейна та розмаринова в концентраціях 4,54 і 7,83 мг/г. У 

перші 24 години експерименту вміст розмаринової кислоти зріс на 75 % у 

варіанті з L. plantarum та на 83 % у варіанті з L. Acidophilus, порівнюючи з 

контролем (Hunaefi D et al., 2012). Однак після 72 годин ферментації вміст усіх 

фенольних кислот, окрім ванільної, зменшився, порівнюючи з контролем. 

Таблиця 7 

Профіль фенольних кислот в in vitro пагонових культурах S. rebaudiana 

після ферментації L. plantarum і L. acidophilus, мг/г 

Кислота Ванільна 
Хлоро-

генова 
Кофейна 

Р-кума-

ринова 
Синапова 

Розма-

ринова 
Кминова 

Контроль 1,25±0,06 0,38±0,01 4,54±0,22 0,34±0,01 5,50±0,10 7,83±0,05 1,76±0,08 

LP24 2,95±0,11 2,05±0,09 6,36±0,31 0,90±0,03 7,71±0,08 10,96±0,42 2,46±0,06 

LP48 2,04±0,09 1,52±0,08 5,43±0,24 1,41±0,10 6,58±0,27 9,43±0,36 2,11±0,03 

LP72 0,91±0,03 0,74±0,01 3,31±0,17 0,24±0,05 4,02±0,18 5,62±0,22 1,26±0,02 

LA24 2,67±0,11 1,62±0,11 7,83±0,09 1,27±0,07 8,25±0,42 11,75±0,44 3,09±0,04 

LA48 2,36±0,10 1,20±0,07 6,31±0,03 1,77±0,01 7,14±0,05 9,23±0,32 2,32±0,02 

LA72 1,57±0,07 1,51±0,06 5,30±0,02 1,55±0,04 6,26±0,24 7,48±0,08 1,82±0,03 

 

У процесі досліджень впливу ферментації на індивідуальні кислоти у 

пагонових культурах О. aristatus виявлено збільшення вмісту розмаринової та 

хлорогенової кислот у перші 24 години ферментації за наявності L. plantarum, а 

отже, різке їх зниження. Така короткочасова ферментація протягом 24 годин 

призводить до збільшення кількості фенольних кислот, що може пояснюватись 

вивільненням цих сполук з клітинних компартаментів. Ферментація протягом  

72 годин призводить до зменшення рівня фенольних кислот, що, очевидно, 

пов’язане з їх розпадом (Wendt A., Shevchenko Y., Gruda N., Smetanska I., 2012). 

Дослідження ефективності використання фізичних методів 

пермеабілізації мембран у процесах екстракції фенольних сполук. Фізичні 

методи, як PEF (Toepfl S., Siemer C., Heinz V., 2014), HP (Balasubramaniam V.M., 

Barbosa-Cánovas G. V., Lelieveld H. L. M., 2016) та US (Rezaei A., Ghanati F., 

Behmanesh M., Mokhtari-Dizaji M., 2011), залежно від часу та сили дії, 

спричинюють зворотню або незворотню пермеабілізацію мембран і також 

збільшують їх проникність для фенольних сполук. Тому завдяки застосуванню 

цих методів можливо оптимізувати процес екстракції. Обробка НР 50‒100 Мпа 

викликала пермеабілізацію мембран і зміни в кількості та профілі фенольних 

сполук. Зокрема, обробка клітинних культур S. rebaudiana НР 50‒100 Мпа 

протягом 1‒3 хвилин привела до збільшення кількості фенольних сполук в 

екстрактах (рис. 19). Водночас НР 50 Мпа був настільки ж ефективним, як і НР 
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100 Мпа, а оптимальний час впливу становив 2‒3 хвилини. У варіанті, в якому 

протягом 2 хвилин застосовувався НР 50 Мпа, вміст фенольних сполук в 

екстрактах становив 118,3 мг/г, що на 25 % переважало контрольний варіант, а у 

варіанті НР 100 Мпа протягом 3 хвилин вміст фенолів був на 27 % вищим, 

порівнюючи з контролем, однак відмінність між цими варіантами не була 

статистично підтвердженою. 

Принцип дії PEF базується на утворенні мембранних пор під дією 

зовнішніх електричних імпульсів. Застосування PEF силою 1,5 V/cm на 14-ту 

добу культивування викликало збільшення виходу фенольних сполук в 

екстрактах до 135,8 мг/г, що перевищувало такий у контролі на 32 % (Cai Zh., 

Riedel H., Saw N. M., Kütük O., Mewis I., Jäger H., Knorr D, Smetanska I., 2010). 

 
Рис. 19. Вплив фізичних методів екстракції на вміст фенольних сполук в 

in vitro клітинних культурах S. rebaudiana після 14-добового культивування  

Примітки: HP50 ‒ 50 Мпа, HP100 ‒ 100 Мпа, PEF ‒ імпульсні електричні 

поля, US – ультразвук, 1‒3М – 1‒3 хвилини 

 

Застосування US протягом 1‒3 хвилин збільшувало вміст фенольних 

сполук в екстрактах. Тривалість впливу US протягом 2 і 3 хвилин виявилася 

більш ефективною, ніж тривалість вливу 1 хв, хоча різниця між 2 та 3 хвилинами 

не була статистично підтвердженою. Після 3 хв застосування US вміст 

фенольних сполук в екстрактах становив 168,0 мг/г, що було вдвічі більше, ніж у 

контролі. Подібні результати було оримано і для культур V. vinifera (Cai Zh., 

Riedel H., Kastell A., Saw N. M., Mewis I, Smetanska I., 2010) та O. aristatus 

(Hunaefi D., Smetanska I, Gruda N., 2014). 

Отже, найбільш ефективним методом отримання фенольних сполук є 

пермеабілізація in vitro культур за допомогою ультразвуку протягом 2 хвилин. 

Цей метод дає змогу вдвічі збільшити вихід фенольних сполук. 

Отримані дані стосовно вмісту фенольних кислот у екстрактах дещо 

відрізнялись від таких для фенольних сполук. Зокрема, у контролі вміст 

фенольних кислот, екстрагованих з клітинних культур S. Rebaudiana, становив 

16,5 мг/г, а після обробки HP 50‒100 Мпа протягом 1‒3 хвилин збільшився і 

досяг найвищого значення у варіанті, де застосовували НР 50 Мпа протягом 

3 хвилин, переважаючи контрольний варіант у два рази (рис. 20). У варіантах із 

застосовуванням НР 100 Мпа вміст фенольних кислот був нижчим, ніж із 
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НР 50 Мпа, що може пояснюватись руйнуванням сполук під впливом високого 

гідростатичного тиску. Тому, на відміну від фенольних сполук загалом, для 

фенольних кислот рекомендується використовувати НР нижче 100 Мпа 

протягом 3 хвилин. Застосування PEF було ефективнішим, ніж застосування НР; 

вміст фенольних кислот в екстрактах становив 35,5 мг/г, що було на 54 % більше, 

ніж у контролі. PEF виявився ефективнішим методом екстрації фенольних 

сполук, ніж НР та US протягом 1‒2 хвилин (Cai Zh., Riedel H., Saw N. M., 

Kütük O., Mewis I., Reineke K., Knorr D., Smetanska I., 2011). 

 
Рис. 20. Вплив фізичних методів екстракції на вміст фенольних кислот в 

in vitro клітинних культурах S. rebaudiana після 14-добового культивування 

Примітки: HP50 ‒ 50 Мпа, HP100 ‒ 100 Мпа, PEF ‒ імпульсні електричні поля, 

US ‒ ультразвук, 1‒3М – 1‒3 хвилини 

 

Найбільшу кількість фенольних сполук було отримано у варіанті, за якого 

протягом 3 хв застосовували ультразвук, вміст цих сполук в екстракті клітинних 

культур S. rebaudiana сягнув 37,3 мг/г, що у 2,2 раза перевищувало такий у 

контролі. 

Розділ 6 «Якісні характеристики фенольних екстрактів у матриксі 

харчових продуктів». Останнім часом у біотехнологічній промисловості 

збільшується попит на природні антиоксиданти для заміни синтетичних аналогів 

(рис. 21). У проведених дослідженнях антиоксидантна активність екстрактів 

зростала пропорційно до вмісту в них фенольних сполук, що підтверджено 

експериментами з in vitro культурами пагонів V. vinifera. З цією метою фракцію 

35,3 мг/г фенольних сполук, які були виділені з рослинної біомаси на 14-ту добу 

експерименту, розводили або концентрували з метою створення калібраційної 

кривої. Коефіцієнт кореляції між фенольними сполуками з in vitro культур 

пагонів V. vinifera та антиоксидантною активністю становив 0,904 (рис. 22а) 

(Shevchenko Y., Smetanska I., 2015). У пагонових культурах S. rebaudiana 

коефіцієнт кореляції був нижчим і становив 0,7101 (рис. 22в) (Smetanska I., 

Demina N., Kochetov А., Shevchenko Y., Kanarskij A., Kanarskaja S., 2014). 

Різницю у кореляційних коефіцієнтах можна пояснити різницею у профілях 

фенольних сполук у культурах пагонів V. vinifera та S. rebaudiana. 
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Рис. 21. Механізм дії антиоксидантів (Smetanska І., 2018) 
 

Антиоксидантна активність зумовлена кількістю та розташуванням 

ароматичних кілець у молекулах фенолів, а також гідроксильних рідикалів у 

кільцях (Mohdaly A., Smetanska I., Sarhan M., Mahmoud A., 2009). 

Внесення еліситорів впливало не тільки на вміст фенольних сполук, а і на 

антиоксидантні властивості екстрактів in vitro культур. Віжмінність між 

контролем і варіантами, за яких вносили еліситори, була помітною вже через 

добу після початку досліду та зростала до кінця експерименту. Наприклад, 

ультрафіолет та екстракт S. cerevisia знешкоджували на 22 та 18 % більше 

вільних радикалів, ніж контрольний екстракт клітинних культур V. vinifera. 

Еліситори демонстрували також різну динаміку дії: так, під впливом жасмонової 

кислоти антиоксидантна активність екстрактів збільшувалась поступово, а під 

дією ультразвуку та ультрафіолету зростала інтенсивно на 7-му добу після 

експозиції. 

  

а в 

Рис. 22. Залежність антиоксидатної активності (DPPH) від вмісту 

фенольних сполук в in vitro культурах пагонів V. vinifera (а) та S. rebaudiana (в) 

 

Оскільки фенольні речовини діють як сильні антиоксиданти, можливе їх 

використання як природних консервантів з метою продувження терміну 
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зберігання рослинних олій. Проведені з оливковою олією експерименти 

показали, що протягом її 72-годинного зберігання за температури 70 °С вона 

окислюється і її пероксидне число сягає 47,4 мекв/кг. 

Додавання до оливкової олії фенольних екстрактів in vitro культур 

S. rebaudiana, O. aristatus і V. vinifera в кількості 1 ppm значно сповільнювало 

оксидативні процеси. Завдяки екстрактам клітинних культур S. rebaudiana та 

V. vinifera пероксидне число в оливковій олії становило 22,8 і 17,3 мекв/кг. 

Показано, що фенольні екстракти також покращують стабільність соняшникової 

та соєвої олій. 

Розділ 7 «Економічна оцінка впровадження комплексної біотехнології 

отримання фенольних сполук». Глобальний попит на сільськогосподарську 

продукцію швидко зростає, що вказує на необхідність розроблення 

альтернативних технологій вирощування культур для задоволення попиту на 

продовольство, що згідно з даними Adroit Market Research, призведе до 

зростання промислового використання рослинних in vitro культур. Тому 

важливим аспектом розроблення комплексної технології отримання фенольних 

сполук є порівняння ефективності вирощування рослин та їх in vitro культур. У 

дисертації було проведено аналіз економічної та технічної доцільності цих 

процесів. 

За вегетаційний період 75 днів маса листя in vivo рослин S. rebaudiana сягає 

286 г/рослину, а вміст фенольних сполук ‒ 34,4 мг/г. Це означає, що за добу 

рослина накопичує 3,81 г листової маси, що за щільності рослин 6,5/м2 становить 

24,76 г/м2 добу та відповідає приросту фенольних сполук 0,84 г/м2 за добу. 

Пагонова культура на 14-ту добу культивування характеризується щільністю 

250 пагонів/м2. Маса листя одного пагона на цей період часу сягає 51,13 г, а це 

означає, що маса листя, зібраного з 1 м2, становить 97,6 г/м2 за добу. Оскільки 

пагонові культури містять 97,6 мг/г фенольних сполук, то їх урожайність з 1 м2 

становить 89,1 г/добу.  

Таблиця 8 

Порівняння ефективності отримання фенольних сполук з рослин 

S. rebaudiana, вирощених у теплиці та з її пагонової in vitro культури, мг/г 

Параметр Рослини 
Пагонові 

культури 

Щільність рослин на м2 6,5 250 

Приріст маси листя однієї рослини/пагона, 

г/доба 

3,81 3,65 

Приріст маси листя рослин/пагонів, г/м2 за добу 24,76 912,5 

Вміст фенольних сполук, мг/г 34,4  97,6 

Збір фенольних сполук з г/ м2 за добу 0,84 89,1  

 

З розрахунків очевидно, збір фенольних сполук з пагонових культур у 

106 разів переважає вихід таких з інтактних рослин. 

Аналіз перспективності використання in vivo та in vitro технологій для 

отримання фенольних сполук проводився за схемою оцінки значимості критеріїв 
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урожайності за Hamatschek J. (2017). Комплексний показник для in vivo рослин 

становить 3,45, для клітинних культур ‒ 7,49, для кореневих культур ‒ 7,71, а для 

пагонових культур ‒ 8,37. Це означає, що використання пагонових культур 

S. rebaudiana, O. aristatus і V. vinifera для поставленої задачі є найбільш 

перспективними та економічно виправданим. Проте й отримання фенольних 

сполук з кореневих і клітинних культур є більш виправданим, ніж з рослин. 

Незважаючи на високі показники ефективності та значимості критеріїв, 

технології культивування in vitro вимагають відповідних інвестиційних затрат, 

зокрема на обладнання біотехнологічної лабораторії, устаткування, а також 

більш інтенсивної зайнятості кваліфікованих робочих кадрів і більших затрат на 

процес культивування. Однак, значною перевагою біотехнологій отримання 

біологічно активних сполук з in vitro культур, порівнюючи з нативними 

рослинами, є стабільність за кількістю та сталість за якістю кінцевого продукту. 

ВИСНОВКИ 

У дисертації обґрунтовано та розроблено біотехнологію отримання 

біологічно активних фенольних сполук з клітинних, кореневих і пагонових 

in vitro сільськогосподарських культур S. rebaudiana, V. vinifera та O. aristatus, 

які можуть використовуватися як компоненти функціонального харчування. 

Базуючись на принципах комплексного і системного підходів, надано 

теоретичне, науково-практичне й експериментально-методологічне 

обґрунтування нових підходів у розв’язанні актуальних наукових проблем, 

пов’язаних з особливостями росту in vitro клітинних, кореневих і пагонових 

культур V. vinifera, S. rebaudiana та O. aristatus, з пошуком ефективних шляхів 

регуляції синтезу фенольних сполук, з удосконаленням технології екстракції 

речовин і з розробленням технологій включення їх до складу харчових 

продуктів.  

1. Встановлено, що рослини S. rebaudiana, V. vinifera та O. aristatus 

характеризуються високим вмістом фенольних сполук, зокрема фенольних 

кислот та антоціанів. Зокрема, вміст фенольних кислот у клітинних культурах 

перевищував такий у листі рослин у 4,3раза, 2,0 та 2,5 раза, а вміст фенольних 

кислот у клітинних культурах відповідно у 10,3 раза, 4,3 і 4,2 раза. Клітинні 

культури V. vinifera синтезували de novo фенольні сполуки. 

2. Доведено, що отримання високопродуктивних in vitro культур відіграє 

важливу роль у процесі розроблення біотехнології одержання фенольних сполук. 

Результати досліджень динаміки накопичення біомаси показали, що пагонові 

культури накопичують біомасу швидше, ніж клітинні та кореневі, однак різниця 

у прирості біомаси між пагоновими та клітинними культурами V. vinifera була 

незначною, порівнюючи з відповідними культурами S. rebaudiana та O. aristatus. 

3. Встановлено, що протягом 14 діб культивування біомаса клітинних 

культур S. rebaudiana перевищувала біомасу інтактних рослин в 1,8 раза, 

кореневих у 3,2, а пагонових ‒ у 4 рази. Бонітування показало, що пагонова 

культура S. rebaudiana характеризувалась швидшим ростом пагонів, більшою 

кількістю та масою пагонів, порівнюючи з O. aristatus та  V. vinifera.  
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4. Доведено, що як джерело загальної фракції фенольних сполук треба 

використовувати пагонові або клітинні культури S. rebaudiana, вміст у яких цих 

сполук становить 97,6 і 87,6 мг/г. Як джерело фенольних кислот доцільно 

використання клітинні культури V. vinifera, вміст у яких цих сполук становить 

36,1 мг/г. Для отримання розмаринової кислоти необхідно використовувати 

культури O. aristatus і S. rebaudiana, а кофейної ‒ V. vinifera. Показано, що вміст 

антоціанів у клітинних культурах V. vinifera в 3,5 раза переважає такий у 

S. rebaudiana та в 4,5 раза ‒ в O. aristatus. Технологія отримання фенольних 

сполук з рослинних in vitro культур є індивідуальною в кожному окремому 

випадку і вимагає вивчення особливостей кожної культури. 

5. Підібрано оптимальне живильне середовище для приросту біомаси 

in vitro культур і синтезу ними фенольних сполук. Показано, що для 

S. Rebaudiana та O. aristatus збалансованим середовищем слугує МС, а для 

V. vinifera ‒ В5. Збільшення концентрацій азоту викликає приріст біомаси усіх 

пагонових і клітинних культур, за показником біомаси пагонової культури 

S. rebaudiana спостерігається зростання на 46 %, порівнюючи з контролем. 

Збільшення концентрації цукрів має незначний вплив на клітинні та пагонові 

культури. Однак під впливом підвищеної концентрації цукрів ріст кореневих 

культур посилюється, водночас додавання азоту не позначається на динаміці їх 

росту. 

6. Виявлено, що фенілаланін стимулює синтез фенольних сполук. 

Найбільш інтенсивно проявлявся його вплив на третю добу після внесення та в 

клітинних культурах S. rebaudiana перевищував контроль у 4 рази, а до кінця 

досліду на 67 % перевищував такий у контролі. 

7. Доведено позитивний вплив еліситорів S. cerevisiae, жасмонової кислоти 

та ультрафіолету на синтез фенольних сполук, зокрема фенольних кислот та 

антоціанів в in vitro культурах. Внесення екстракту S. cerevisia викликало 

4-кратне збільшення вмісту фенольних кислот у кореневій культурі O. aristatus, 

зокрема завдяки розмариновій кислоті, вміст якої у 5 разів перевищував такий у 

контролі. Після внесення еліситорів вміст антоціанів зменшувався протягом 1‒3 

діб, однак на 14-ту добу їх вміст у клітинних і кореневих культурах був вищим, 

ніж у контролі. Застосування ультрафіолету значною мірою посилювало синтез 

антоціанів у пагонових культурах.  

8. Встановлено, що ефект комбінування прекурсора та еліситору був 

синергічним за умови підбору оптимальних їх концентрацій. Застосування 

1 µмоль/л фенілаланіну та 50 µмоль/л жасмонової кислоти викликало збільшення 

приросту біомаси кореневої культури S. rebaudiana на 450 %, порівнюючи з 

контролем, проте зменшення або збільшення концентрацій речовин не 

приводило до покращення росту культур. 

9. Показано, що технології екстракції речовин з in vitro в культур доцільно 

удосконалювати за допомогою інтенсифікації ексудації внесенням еліситорів, 

пермеабілізації клітинних мембран шляхом ферментації мікроорганізмами 

L. plantarum, а також застосування ультразвуку, високоімпульсного струму та 

високого гідростатичного тиску. 
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10. Доведено, що фенольні сполуки виділяються з клітин in vitro культур у 

живильне середовище, що дає змогу отримувати метаболіти з ексудатів протягом 

усього часу культивування, не пошкоджуючи рослинні культури. Отримання 

фенольних сполук з ексудатів сприяє спрощенню процесу очистки метаболітів 

та зменшенню кількості розчинників, що застосовуються у процесі екстракції.  

11. Використання еліситорів посилює ексудацію фенольних сполук, 

особливо на 3‒7 добу після внесення. Найбільш ефективним є застосування 

екстракту S. cerevisia, вже на 3-тю добу досліду ексудати клітинних культур 

S. rebaudiana містили у 4 рази більше фенолів, порівнюючи з контролем. 

Отримання фенольних сполук з ексудатів дає змогу спростити процес очистки 

метаболітів і зменшити кількість розчинників, що застосовуються у процесі 

екстракції. 

12. Доведено, що ферментація рослинних культур бактеріями L. plantarum 

і L. acidophilus призводить до зменшення вмісту фенольних сполук у культурах, 

проте фенольні кислоти посилено виділяються у позаклітинний простір. Ефект 

від застосування L. acidophilus був більшим, ніж від L. plantarum. Ферментація 

протягом 24 годин викликала короткочасне збільшення вмісту фенольних 

сполук, зокрема у пагонових культурах S. rebaudiana на 15 % від контролю, але 

зі збільшенням тривалості цього процесу вміст фенольних сполук зменшувався і 

через 72 години ферментації був удвічі нижчим від контрольного значення. 

Виявлено, що фенольні кислоти були більш стабільними до умов ферментації, 

ніж загалом фенольні сполуки, їх вміст у пагонових культурах S. rebaudiana 

після 24 годин ферментації L. plantarum перевищував в 1,5 раза такий у контролі, 

проте після 72 годин зрівнявся з ним. 

13. Показано, що фізичні методи екстракції, зокрема ультразвук, високий 

гідростатичний тиск та імпульсні електричні поля є ефективними для вилучення 

фенольних сполук. Обробка клітинних культур S. rebaudiana високим 

гідростатичним тиском (100 Мпа протягом 3 хвилин) забезпечила більшу на 

37 % екстракцію фенольних сполук, порівнюючи з контролем, а застосування 

електричних імпульсів ‒ відповідно на 46 %. Ультразвук виявився найбільш 

ефективним методом екстракції, його застосування протягом 3 хвилин 

забезпечило подвійний вихід фенольних та у 2,2 раза фенольних кислот, 

порівнюючи з контролем. Застосування електричних імпульсів виявилось 

найбільш ефективним методом екстракції антоціанів, завдяки йому кількість 

сполук в екстрактах зросла на 3 2%, порівнюючи з контролем.  

14. Встановлено, що найвищою антиоксидантною активністю 

характеризувались фенольні екстракти пагонових культур S. rebaudiana, які 

протягом 25 хвилин знешкоджували до 96 % вільних радикалів. Внесення 

еліситорів впливає на антиоксидантні властивості екстрактів, зокрема екстракти 

культур, що попередньо були оброблені ультрафіолетом і S. cerevisia, 

знешкоджували на 20 % більше вільних радикалів, ніж контрольний екстракт. 

15. Доведено, що завдяки сильним антиоксидантним властивостям, 

фенольні речовини можуть використовуватись як природні консерванти з метою 

продовження терміну зберігання рослинних олій. Пероксидне число нерафінової 

оливкової олії протягом 72-годинного зберігання за температури 70 °С сягало 
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47,4 мекв/кг. Додавання фенольних екстрактів з in vitro клітинних культур 

S. rebaudiana, O. aristatus і V. vinifera в кількості 1 ppm знижувало пероксидне 

число до 25,6 мекв/кг, 22,8 і 17,3 мекв/кг. Розроблено та запропоновано методи 

покращення смакових якостей збагачених на фенольні сполуки харчових 

продуктів. 

16. Аналіз перспективності використання in vivo рослин для отримання 

фенольних сполук становить 3,45, водночас для клітинних культур ‒ 7,49, для 

кореневих культур ‒ 7,71, а для пагонових культур ‒ 8,37. Вихід фенольних 

сполук з пагонових культур у 106 разів перевищує такий у вирощених в умовах 

теплиці нативних рослинах. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. Для розроблення біотехнологій отримання фенольних сполук  

з рослинної біомаси рекомендуємо використовувати in vitro культури 

сільськогосподарських рослин S. rebaudiana, V. vinifera та O. аristatus. Зокрема, 

як сировину для отримання загальних фракцій фенольних сполук рекомендуємо 

використовувати пагонові та кореневі культури S. rebaudiana та O. aristatus,  

для отримання фенольних кислот виключно пагонові культури S. rebaudiana  

або клітинні культури O. aristatus, а як джерело антоціанів ‒ клітинні культури 

V. vinifera.  

2. Для культивування S. rebaudiana та O. aristatus пропонуємо 

використовувати середовище МС, а для культивування V. vinifera ‒ В5.  

3. Для отримання високого виходу фенольних сполук рекомендується 

застосовувати як еліситори жасмонову кислоту в концентрації 50 µмоль/л  

та екстракт S. cerevisia в концентрації 100 µмоль/л. Застосування ультрафіолету 

протягом 20 секунд є ефективним для отримання антоціанів.  

4. Посилення синтезу фенольних кислот відбувається за введення  

у середовище 1 µмоль/л  фенілаланіну разом з еліситором жасмоновою кислотою 

в концентрації 50 µмоль/л. Для отримання розмаринової, ванільної та кофейної 

кислот як еліситора також ефективне використання екстракту S. cerevisia.  

5. Ексудати клітинних і кореневих культур рекомендується 

використовувати як джерело фенольних сполук. 

6. Інтенсивність процесу ексудації фенольних сполук можливо регулювати 

за допомогою екстракту S. cerevisia, а також жасмонової кислоти ‒ для 

фенольних кислот.  

7. Для отримання фенольних кислот рекомендується проводити  

24-годинну ферментацію культурами L. acidophilus.  

8. Рекомендується використовувати фенольні екстракти в кількості 1 ppm 

як природні консерванти для зниження пероксидного числа олії та, відповідно, 

продовження терміну її зберігання без втрат смакових і технологічних якостей.  

9. З метою покращення органолептичних і функціональних властивостей 

напоїв рекомендується додавати до зеленого чаю та трав’яних напоїв  

10-відсоткову масову частку пагонової культури S. rebaudiana. 
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10. Економічно ефективно з метою отримання високого та стабільного за 

кількістю і якістю виходу фенольних сполук використовувати пагонові культури 

S. rebaudiana, O. aristatus та V. vinifera.  
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АНОТАЦІЯ 

Сметанська І. М. Фізіолого-біохімічні основи біотехнології отримання 

фенольних сполук  в культурі in vitro рослин. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 

наук зі спеціальності 03.00.20 «Біотехнологія». Національний університет 

біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. 

Дисертацію присвячено розробленню комплексної біотехнології для 

отримання фенольних сполук з in vitro культур рослин. У дослідженнях основна 

увага приділяється вивченню фізіологічних і біохімічних процесів, які 

впливають на інтенсивність росту рослинних культур in vitro, експресію синтезу 

в них фенольних сполук, а також розробленню технологій екстракції цих сполук 

та їх використанню як функціональних компонентів харчових продуктів.   

У роботі представлено комплексне рішення щодо розроблення 

біотехнологічного процесу отримання функціональних фенольних сполук. У 

процесі проведення досліджень було виконано такі завдання: здійснено скринінг 

рослин з метою виявлення таких, що містять високі концентрації фенольних 

сполук, проведено порівняння ефективності синтезу сполук у рослинах та їх  

in vitro культурах, досліджено шляхи підвищення рівня синтезу сполук, 

розроблено технологію їх екстракції та створення функціональних харчових 

продуктів з покращеними органолептичними та технологічними властивостями.  

Проведено широкомасштабний кількісний та якісний аналіз фенольних 

сполук у понад 120 рослинах. Виявлено значні відмінності як у вмісті загальних 

фенолів, так і у профілі індивідуальних сполук. Водночас встановлено, що вміст 

і профіль метаболітів залежить не лише від виду рослин, а і від умов їх 
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вирощування. Це стало підґрунтям для отримання in vitro культур з метою 

розроблення технології отримання рослинної біомаси зі сталим за кількістю та 

якістю вмістом фенольних сполук.  

Для введення в культуру in vitro було використано відібрані за 

результатами скринінгу рослини Stevia rebaudiana Bertoni, Vitis vinifera Muscat 

de Frontignan та Orthosiphon aristatus L., з високим вмістом у них фенольних 

сполук. Отримано клітинні, кореневі та пагонові in vitro культури цих рослин. 

Виявлено, що в in vitro культурах V. vinifera синтезуються фенольні сполуки, які 

відсутні в інтактних рослинах. 

Проведено дослідження фізіологічного стану in vitro культур, динаміки їх 

росту та синтезу фенольних сполук, зокрема фенольних кислот та антоціанів. 

Вивчено фактори впливу (склад живильного середовища, прекурсори, еліситори) 

на синтез фенольних сполук у культурах in vitro. Здійснено порівняльне 

дослідження впливу хімічних еліситорів (жасмонової та саліцилової кислот і 

етефону), мікробіологічних (S. cerevisiae) та фізичних (імпульсні електричні 

поля, ультразвук та ультрафіолет) факторів на фізіологічні та біохімічні процеси 

в in vitro клітинних, кореневих і пагонових культурах. Встановлено, що як 

елементи живильного середовища, так і прекурсори та еліситори впливали на 

синтез фенольних сполук, однак ступінь впливу, а також тривалість ефекту 

відрізнялися у культурах V. vinifera, S. rebaudiana та O. aristatus. Удосконалено 

технологію культивування шляхом підбору комбінованого застосування 

оптимального за концентрацією та складом живильного середовища, 

прекурсорів та еліситорів.   

Розроблено комплексну технологію екстракції фенольних речовин шляхом 

підбору та комбінування методів, спрямованих на ексудацію сполук і 

пермеабілізацію мембран, зокрема ферментації, високого гідростатичного тиску, 

імпульсних електричних полів та ультразвуку. Показано, що фенольні сполуки 

виділяються з клітин in vitro культур у живильне середовище, що дає змогу 

отримувати метаболіти з ексудатів упродовж усього часу культивування, не 

пошкоджуючи рослинні культури. Також встановлено, що ферментація 

призводила до зменшення вмісту фенольних сполук в in vitro культурах, проте 

вміст фенольних кислот в екстрактах збільшувався, що зумовлено вивільненням 

сполук унаслідок пермеабілізації клітинних стінок і мембран.  

Доведено пряму залежність між вмістом фенольних сполук та 

антиоксидантною активністю екстрактів. Зміна живильного середовища, 

додавання прекурсорів та еліситорів також впливали на антиоксидантні 

властивості екстрактів in vitro культур.  

Розроблено і запропоновано методи покращення смакових якостей і 

підвищення стабільності збагачених фенольними сполуками харчових продуктів 

під час їх зберігання.  

Комплексна оцінка перспективності використання in vivo та in vitro 

технологій з метою отримання фенольних сполук становить для вирощених в 

теплиці рослин 3,45, для клітинних культур – 7,49, для кореневих культур – 7,71, 

а для пагонових культур – 8,37. Вихід фенольних сполук з пагонових культур у 

106 разів переважає такий з інтактних рослин. 
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На основі системного аналізу впливу факторів росту на фізіолого-

біохімічні показники культур in vitro та оптимізації технологій екстракції сполук 

розроблено комплексну біотехнологію отримання фенольних сполук з культур 

S. rebaudiana, V. vinifera та O. aristatus. Також доведено, що вплив усіх 

використаних у роботі методів і технологій був тенденційно подібним, але не 

ідентичним для in vitro культур, що досліджувались. Тому розроблені у межах 

роботи ланки комплексної біотехнології потребують адаптації для кожного 

подальшого практичного застосування, залежно від фізіолого-біохімічних 

властивостей рослин, їх in vitro культур і бажаних технологічних характеристик 

кінцевих продуктів.  

Ключові слова: in vitro клітинні, кореневі та пагонові культури; Stevia 

rebaudiana Bertoni, Vitis vinifera Muscat de Frontignan, Orthosiphon aristatus L., 

фенольні сполуки, прекурсори, еліситори, екстракція, ексудація, ферментація, 

пермеабілізація, антиоксидантна активність, органолептичні показники. 

АННОТАЦИЯ 

Сметанская И. Н. Физолого-биохимические основы биотехнологии 

получения фенольных веществ в культуре in vitro растений. – 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных 

наук по специальности 03.00.20 «Биотехнология».  Национальный университет 

биоресурсов и природопользования Украины. Киев, 2021. 

Диссертация посвящена развитию комплексной биотехнологии получения 

фенольных соединений из растительных культур in vitro. Основное внимание  

в исследовании уделяется изучению физиологических и биохимических 

процессов, влияющих на интенсивность роста растительных in vitro культур и 

экспрессию синтеза фенольных соединений, а также разработке технологий 

экстракции этих соединений и их использования в качестве функциональных 

компонентов пищевых продуктов.   

В работе представлено комплексное решение разработки 

биотехнологического процесса получения функциональных фенольных 

соединений. В ходе проведения исследований были выполнены следующие 

задачи: проведен скрининг растений с целью выявления тех, которые содержат 

высокие концентрации фенольных соединений, проведено сравнение 

эффективности синтеза соединений в растениях и их in vitro культур, изучены 

способы повышения уровня синтеза соединений, разработана технология их 

экстракции и дальнейшего применения для  создания функциональных пищевых 

продуктов с улучшенными органолептическими и технологическими 

свойствами.  

Проведен масштабный количественный и качественный анализ фенольных 

соединений в более чем 120 растениях. Значительные различия были 

обнаружены как в содержании фенольных соединений, так и в их профиле.  Было 

установлено, что содержание и профиль метаболитов зависит не только от вида 

растений, но и от условий их выращивания. Это стало основой для создания 
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in vitro культур в целях разработки технологии получения растительной 

биомассы с количественно и качественно стабильным содержанием фенольных 

соединений.  

Для введения в культуры in vitro были использованы отобранные в 

результате скрининга растения Stevia rebaudiana Bertoni, Vitis vinifera Muscat de 

Frontignan и Orthosiphon aristatus L. с высоким содержанием в них фенольных 

соединений. Получены клеточные, корневые и побеговые in vitro культуры этих 

растений. Установлено, что in vitro культуры V. vinifera содержали фенольные 

соединения, отсутствующие в интактных растениях. 

Проведены исследования физиологического состояния in vitro культур, 

динамики их роста и синтеза фенольных соединений, в частности фенольных 

кислот и антоцианов. Изучены факторы влияния (состав питательной среды, 

прекурсоры, элиситоры) на синтез фенольных соединений в культурах in vitro. 

Проведено сравнительное исследование влияния химических элиситоров 

(жасмоновой и салициловой кислот, а также этефона), микробиологических 

(S. cerevisiae) и физических (импульсных электрических полей, ультразвука и 

ультрафиолета) факторов на физиологические и биохимические процессы в 

клеточных, корневых и побеговых культурах. Установлено, что как элементы 

питательной среды, так и прекурсоры и элиситоры влияли на синтез фенольных 

соединений, однако степень влияния, а также продолжительность эффекта, 

отличались в культурах V. vinifera, S. rebaudiana и O. aristatus. Технология 

культивирования была усовершенствована путем подбора комбинированного 

применения оптимальных концентраций и составов питательной среды, 

прекурсоров и элиситоров.   

Разработана комплексная технология экстракции фенольных соединений 

путем подбора и комбинирования методов, направленных на пермеабилизацию 

мембран, в частности брожение, высокое гидростатическое давление, 

импульсные электрические поля и ультразвук. Показано, что фенольные 

соединения выделяются из клеток культур in vitro в питательную среду, что 

позволяет получать метаболиты из эксудатов на протяжении всего времени 

культивации, не повреждая при этом растительные культуры. Также 

установлено, что брожение привело к снижению содержания фенольных 

соединений в культурах in vitro, но содержание фенольных кислот в экстрактах 

увеличилось, что было обусловлено пермеабилизацией клеточных стенок и 

мембран.  

Доказана прямая зависимость между содержанием фенольных соединений 

и антиоксидативной активностью экстрактов. Изменение питательной среды, 

добавление прекурсоров и элиситоров также влияли на антиоксидативные 

свойства экстрактов in vitro культур. 

Разработаны и предложены методы улучшения вкусовых качеств и 

повышения стабильности обогащенных на фенольные соединения пищевых 

продуктов во время их хранения. 

Комплексная оценка перспективности использования in vivo и in vitro 

технологий с целью получения фенольных соединений составляет для 

выращенных в теплице растений 3,45, для клеточных культур ‒ 7,49, для 
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корневых культур ‒ 7,71, а для побеговых культур ‒ 8,37. Выход фенольных 

соединений из побеговых культур в 106 раз превосходит такой из интактных 

растений. 

На основе системного анализа влияния факторов роста на физиолого-

биохимические показатели культур in vitro и оптимизации технологий 

экстракции соединений разработана комплексная биотехнологии получения 

фенольных соединений из культур S. rebaudiana, V. vinifera и O. aristatus. При 

этом доказано, что влияние всех использованных в работе методов и технологий 

было тенденциозно подобным, но не идентичным для исследуемых in vitro 

культур. Поэтому разработанные в рамках работы звена комплексной 

биотехнологии нуждаются в адаптации для каждого последующего 

практического применения, в зависимости от физиолого-биохимических свойств 

растений, их in vitro культур и желаемых технологических характеристик 

конечных продуктов. 

Ключевые слова: in vitro клеточные, корневые и побеговые культуры; 

Stevia rebaudiana Bertoni, Vitis vinifera Muscat de Frontignan, Orthosiphon 

aristatus L., фенольные соединения, прекурсоры, элиситоры, экстракция, 

эксудация, ферментация, пермеабилизация, антиоксидантная активность, 

органолептические показатели. 

ANNOTATION 

Smetanska I. M. Physiological and biochemical fundamentals of 

biotechnology for obtaining phenolic compounds from plant in vitro cultures. – 

The qualification scientific work on the rights of the manuscript. 

The thesis for obtaining a scientific degree of the doctor of agricultural sciences 

on a specialty 03.00.20 «Biotechnology». National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. 

The dissertation work is devoted to the development of sustainable 

biotechnology for obtaining of phenolic compounds from plant in vitro cultures. The 

research focuses on investigation of physiological and biochemical processes that have 

impact on the growth intensity of plant in vitro cultures, on the expression of synthesis 

of phenolic compounds, and consequently on development of technologies for 

extraction of metabolites and application components of functional food. 

This research work represents multi-stage biotechnological process for obtaining 

functional phenolic compounds.  In the course of investigation, the following tasks 

were accomplished: screening of plants in order to identify those containing high 

concentrations of phenolic compounds; comparison of the intensity of synthesis of 

compounds in plants and their in vitro cultures; increasing of phenolic synthesis; 

development of extraction technology and further application of phenolic compounds 

as components of functional food with improved organoleptic and technological 

properties. 

A large-scale quantitative and qualitative analysis of phenolic compounds in 

more than 120 plants has been provided. Significant differences were found both in the 

content of phenolic compounds and in their profile. It was found that the content and 
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profile of metabolites depends not only on the species of plants, but also on the 

conditions of their cultivation. This became the basis for the establishment of in vitro 

cultures in order to obtain plant biomass with a quantitatively and qualitatively stable 

content of phenolic compounds. 

Plants of Stevia rebaudiana Bertoni, Vitis vinifera Muscat de Frontignan and 

Orthosiphon aristatus L. have been selected due to the high content of phenolic 

compounds. In vitro cell, hairy roots and shoot cultures of these plants have been 

established.  

Investigations of the physiological state of in vitro cultures, the dynamics of their 

growth and synthesis of phenolic compounds, in particular phenolic acids and 

anthocyanins, have been carried out. The factors influencing the synthesis of phenolic 

compounds in in vitro cultures, as composition of the cultivation medium, precursors, 

elicitors, were investigated. A comparative study of the influence of chemical elicitors, 

as jasmone and salicylic acids, as well as ethephon, microbiological elicitor  

S. cerevisiae and physical elicitors, as pulsed electric fields, ultrasound and ultraviolet 

radiation, on physiological and biochemical processes in cell, hairy roots and shoot 

cultures was also provided. It was found that nutrients, precursors and elicitors 

influenced the synthesis of phenolic compounds; however, the degree of influence, as 

well as the duration of the effect, differed in the cultures of V. vinifera, S. rebaudiana, 

and O. aristatus. The cultivation technology has been improved by selecting the 

combined use of optimal concentrations and compositions of the cultivation medium, 

precursors and elicitors. 

A complex technology for the extraction of phenolic compounds has been 

developed by selecting and combining methods aimed at membrane permeabilization, 

in particular, fermentation, high hydrostatic pressure, pulsed electric fields and 

ultrasound. It has been shown that phenolic compounds are released from in vitro 

culture cells into the nutrient medium, which makes it possible to obtain metabolites 

from exudates throughout the entire cultivation time without damaging plant cultures. 

It was also found that fermentation led to a decrease in the content of phenolic 

compounds in in vitro cultures, but the content of phenolic acids in the extracts 

increased, which was due to the permeabilization of cell walls and membranes. 

A direct relationship between the content of phenolic compounds and the 

antioxidative activity of extracts has been proven. Changing the nutrient medium, 

adding precursors and elicitors also influenced the antioxidative properties of in vitro 

culture extracts. 

Methods for improving the taste and increasing the stability of food products 

enriched with phenolic compounds during storage have been developed and proposed. 

A comprehensive assessment analysis of application of in vivo and in vitro 

technologies has shown, that the process of obtaining phenolic compounds from plants 

grown in a greenhouse reached index 3.45, cell cultures 7.49, hairy root cultures  

7.71 and shoot cultures 8.37. The yield of phenolic compounds from shoot cultures was 

106 times higher than that of intact plants. 

Within the framework of the provided systematic analysis of the impact of 

cultivation conditions on the physiological and biochemical parameters of in vitro 

cultures and optimization of extraction technologies, a complex biotechnology for the 
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obtaining of phenolic compounds from in vitro cell, hairy roots and shoot cultures  

S. rebaudiana, V. vinifera, and O. aristatus has been developed. At the same time, it 

was proved that the influence of all methods and technologies used in this research 

work was tendentiously similar, but not identical for the cultures studied. Therefore, 

further all steps of this complex biotechnology need to be adapted for each particular 

practical application, depending on the physiological and biochemical properties of 

plants and their in vitro cultures as well as on the technological characteristics of the 

final products. 

Key words: in vitro cell, hairy roots and shoot cultures; Stevia rebaudiana 

Bertoni, Vitis vinifera Muscat de Frontignan, Orthosiphon aristatus L., phenolic 

compounds, precursors, elicitors, extraction, exudation, fermentation, 

permeabilization, antioxidant activity, organoleptic characteristics. 
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