
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису 

 

УДК  606 : 581.1: 631.527: 633.6/.81 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ БІОТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ 

ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК  В КУЛЬТУРІ IN VITRO РОСЛИН 

 

 

 

03.00.20 «Біотехнологія» 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 

наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень.  

Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на 

відповідне джерело 

І. М. Сметанська 

 

 

Науковий консультант: 

Патика Микола Володимирович 

доктор сільськогосподарських наук, 

член-кореспондент НААН, професор 

 

 

Київ – 2021 



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 за спеціальністю 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.  

Використання принципів комплексного і системного підходу надало 

можливість експериментально-методологічно обґрунтувати й сформувати 

новий підхід у розв’язанні актуальної наукової проблеми щодо отримання 

функціональних фенольних сполук з клітинних, кореневих та пагонових in 

vitro культур Stevia rebaudiana Bertoni, Vitis vinifera Muscat de Frontignan та 

Orthosiphon aristatus L.  

З цією метою 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.  

Отримані дані слугують підґрунтям для розробки наукоємних 

біотехнологій отримання вторинних метаболітів з рослинних in vitro культур. 



У дисертаційній роботі 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 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 S. rebaudiana, V. vinifera та O. aristatus 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. Показано, що як джерело фенольних сполук слід використовувати 

пагонові або клітинні культури S. rebaudiana (вміст сполук в яких становить 

97,6 та 87,6 мг/г), а фенольних кислот клітинні культури V. vinifera (36,1 мг/г). 

Для отримання розмаринової кислоти необхідно використовувати культури O. 

aristatus та S. rebaudiana, а кофейної V. vinifera. У in vitro культурах V. vinifera 

виявлено фенольні сполуки, які не синтезуються у відповідних рослинах. 

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

rebaudiana та в 4,5 разів у O. aristatus. 

Вивчено фактори впливу (склад живильного середовища, прекурсори, 

еліситори) на синтез фенольних сполук у культурах in vitro. Здійснено 

порівняльне дослідження з впливу хімічних еліситорів (жасмонової та 

саліцилової кислот і етефону), мікробіологічних (Saccharomices 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 рослинних культур бактеріями 

Lactobacillus plantarum та Lactobacillus acidophilus 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. Ефект від застосування L. 

acidophilus був більшим, ніж від L. plantarum. Ферментація протягом 24 годин 

викликала короткочасне збільшення вмісту фенольних сполук, зокрема в 

пагонових культурах S. rebaudiana на 15,1 % від контролю, але зі збільшенням 

тривалості цього процесу вміст фенольних сполук зменшувався і через 72 

години становив 53,2 % від контрольного значення. Виявлено, що фенольні 

кислоти були більш стабільними до умов ферментації, ніж загалом фенольні 

сполуки.  

Показано, що ультразвук, високий гідростатичний тиск та імпульсні 

електричні поля є ефективними методами для екстракції фенольних сполук. 

Обробка клітинних культур S. rebaudiana високим гідростатичним тиском 100 

Мпа протягом 3 хвилин забезпечила на 37,3% більшу екстракцію фенольних 

сполук порівняно з контролем, а застосування пульсуючих електричних 

імпульсів відповідно на 45,1%. Ультразвук виявився найбільш ефективним 

методом екстракції, його застосування протягом 3 хвилин забезпечило 



подвійний вихід фенольних сполук порівняно з контролем, при цьому було 

вилучено у 2,2 рази більше фенольних кислот. Застосування пульсуючих 

електричних імпульсів виявиломь найбільш ефективним методом екстрації 

антоціанів, завдяки йому кількість сполук у екстрактах зросла на 30,3% 

порівняно з контролем.  

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. Доведено, що, завдяки сильним 

антиоксидантим властивостям,  фенольні речовини можливо використовувати  

як природні консерванти з метою продовження терміну зберігання рослинних 

олій. Пероксидне число нерафінової оливкової олія протягом 72 годинного 

зберігання при температурі 70°С сягало 47,4 мекв/кг. Додавання фенольних 

екстрактів in vitro клітинних культур S. rebaudiana, O. aristatus та V. vinifera в 

кількості 1 ppm знижувало пероксидне чило до 25,6, 22,8 та 17,3 мекв/кг.  

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. 

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 

особливостей 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. 

   

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 cell, hairy 

root and sprout cultures of Stevia rebaudiana Bertoni, Vitis vinifera Muscat de 

Frontignan and O. aristatus L.  

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.  

The obtained data may serve as a basis for the development of biotechnologies 

for the production of secondary metabolites from plant in vitro cultures. 

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 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 S. rebaudiana, V. vinifera and O. 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.  

It is shown shoot or cell cultures of S. rebaudiana can be used as a source of 

the total phenolic compounds, for obtaining of phenolic acids cell cultures of V. 

vinifera are preferable. The best sources of rosemary acid are in vitro cultures of O. 

aristatus and S. rebaudiana, but for obtaining coffeic acid in vitro cultures V. 

vinifera are preffered to use. Moreover, in vitro cultures of V. vinifera synthesise de 

novo phenolic compounds that are not identified in plants. The content of 

anthocyanins in cell cultures of V. vinifera is 3.5 times higher than that in S. 

rebaudiana and 4.5 times higher that O. aristatus. 

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 Saccharomices 

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 of in vitro cultures with 

Lactobacillus plantarum and Lactobacillus acidophilus 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. L. acidophilus influenced phenolic content more essential as L. 

plantarum. Fermentation within 24 hours caused a short-term increase in the content 

of phenolic compounds, in particular for shoot cultures of S. rebaudiana it became 

15.1% higer as comaperd to the control. Afterwards the content of phenolic 

compounds decreased gradually and and after 72 hours of fermentation reached 

53.2% of the contraol level. It was found that phenolic acids were more stable to 

fermentation conditions than phenolic compounds in general. 

It has been shown that ultrasound, high hydrostatic pressure and pulsed 

electric fields are effective tools for the extraction of phenolic compounds. 

Treatment of S. rebaudiana cell cultures with high hydrostatic pressure of 100 MPa 

for 3 minutes provided 37.3% greater extraction of phenolic compounds compared 

to control, and application of electrical pulses, respectively, 45.1%. However, 

ultrasound was the most effective method for the extraction of phenolic compounds. 



Its application for 3 minutes provided a double yield of phenolic compounds and 2.2  

times higher recovery of phenolic acids as compared to the. Applicaton of pulsed 

electric fields was the most effective method for anthocyanin extraction, the amount 

of extracted compound after its application increased by 30.3% as compared to the 

control. 

A direct correlation 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.  

Based on the obtained data, technologies for improving taste and storage 

stability of food products through introduction of phenolic compounds into food 

matrix have been developed. It has been proven that, due to its strong antioxidant 

properties, phenolic substances can be used as natural preservatives to extend the 

shelf life of vegetable oils. The peroxide value of non-refined olive oil during 72 

hours storage at 70 ° C reached 47.4 mEq/kg. Application of 1 ppm phenolic extracts 

from in vitro cell cultures of S. rebaudiana, O. aristatus and V. vinifera reduced the 

peroxide level to 25.6, 22.8 and 17.3 mEq/kg. 

A comprehensive assessment of the perspectives for the use of in vivo and in 

vitro technologies for obtaining phenolic compounds has shown that this index for 

plants grown in greenhouses reached  3.45, while for cell cultures 7.49, for hairy 

root cultures 7.71, and for shoot cultures 8.37. The yield  of phenolic compounds 

from shoot cultures was 106 times higher than the yield from native plants. 

Based on a systematic analysis of the influence of growth factors on 

physiological and biochemical parameters of in vitro cultures, a complex 

biotechnology for obtaining phenolic compounds from in vitro cultures of S. 

rebaudiana, V. vinifera and O. aristatus has been developed. The impact of all 

studied methods and technologies used in the work was tendentiously similar, but 

not identical for in vitro cultures of Vitis vinifera, S. rebaudiana and Orthosiphon 

aristatus. Therefore, the integrated biotechnology units developed in this work need 

to be adapted for each subsequent practical application, depending on the 



physiological and biochemical properties of plants, their in vitro cultures and the 

desired 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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ВСТУП 

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 [251].  

Фенольні сполуки впливають на смак, колір і текстуру рослин та можуть 

бути використані як харчові добавки, нутрацевтики та складові 

фармацевтичних препаратів. Фенольні сполуки, завдяки їх високій 

антиоксидантній активності та їх здатності послаблювати окислювальний 

стрес і, як наслідок, запобігати розвитку хронічних та ракових захворювань 

[49; 178], є важливими складовими харчового раціону людини [119]. Завдяки 

збільшенню попиту споживачів на отримання продуктів харчування, 

збагачених природними компонентами, що сприяють підтримці та 

покращенню здоров'я, включення фенольних сполук  як добавок покращує 

біологічну цінність харчувих продуктів.  

Використання іn vitro культур рослин в якості джерела фенольних 

сполук є альтернативним сталим шляхом виробництва високоякісних 

біоактивних сполук [129]. Орім того, сполуки, синтезовані культурами in vitro, 

є натуральними продуктами і тому можуть бути краще сприйняті 

споживачами, ніж  синтезовані або виділені з генетично модифікованих 

мікроорганізмів речовини [145].  

Протягом останніх чотирьох десятиліть культури рослин in vitro поряд 

із бактеріями та водоростями широкомаштабно використовуються для 

комерційного виробництва барвників, замінниців цукру, антибіотиків та 

амінокислот [469].  

             Однак, розробка біотехнології in vitro культивування вимагає 

вирішення багатьох питань, зокрема насамперед відбір рослин, що 

характеризуються високим вмістом фенольних сполук, отримання 
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швидкоростучих ліній in vitro культур [105], визначення факторів впливу на 

фізіолого-біохімічний статус культур, який визначає інтенсивність у них 

синтетичних процесів.     

Також важливим завданням при отриманні біоактивних речовин з 

рослинної сировини є зменшення кількості хімічних розчинників та 

отримання чистих фракцій кінцевого продукту [411]. З цією метою актуальним 

є розробка технологій, спрямованих на індукцію вивільнення фенольних 

сполук з мембранних компартаментів клітин за рахунок пермеабілізації 

мембан. Це можливо досягти за допомогою зпастосування фізичних факторів, 

зокрема імпульсних електричних полів [80; 208], високого гідростатичного 

тиску [234], ультразвуку [190] та ферметації тканин [192]. 

Незважаючи на перспективність застосування in vitro культур для 

отримання фенольних сполук, ця біотехнологія все ще перебуває в стані 

розробки, оскільки існує ряд завдань, які необхідно вирішити з метою 

виведення її на промисловий рівень. Тому важливими етапами розробки даної 

біотехнології є  відбір рослин з високим вмістом фенольних сполук, 

порівняння ефективності синтезу сполук у рослинах та їх in vitro культурах, 

дослідження шляхів посилення синтез сполук, удосконалення технологій їх 

ектракції та створення функціональних харчових продуктів з покращеними 

органолептичними та технологічними властивостями. Комплексне рішення 

розробки коплексного біотехнологічного процесу отримання функціональних 

фенольних сполук буде висвітлено в даній науковій роботі.  

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 
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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 of Lycium schweinfurthii and Vitis vinifera» 

(Channel, 2018-2022 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) «Effects of 

different green teas with stevia additives on chemoprevention» (BaCaTeC, 2013 р.); 

«Study of physical-chemical properties of crops for functional food» (DAAD, 

2013 р.); «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» (Gottlieb Daimler- 

und Karl Benz-Foundation, 2007-2008 рр.). З 2006 року до теперішнього часу 

продовжується робота за науковим напрямком «Розробка комплексної 

біотехнології отримання фенольних сполук з рослинних in vitro культур». 

Державна бюджетна тематика кафедри екобіотехнології та біорізноманіття 

НУБіП України №110/101-ф «Оцінка біорізноманіття та фітозахисних 

властивостей бактерій роду Bacillus для біоконтролю шкодочинних 

організмів» 2017-2019 рр. (№ держреєстрації 0117U002554).  

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 
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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 інтактних рослинах;  
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‒ 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 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;  
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‒ 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.  
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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  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: «Bridging Training and Research for Industry and the Wider Community» 

(м. Порто, Португалія, 2008 р.); «ESNA» (м. Краків, Польща, 2008 р.); 

«International Symposium on New Research in Biotechnology» (м. Бухарест, 

Румунія, 2008 р.); «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.); «Sustainable postharvest and food technologies 

INOPTEP » (м. Дівчібари, Сербія, 2009 р.); «International Conference on Science, 

Technology and Innovation for Sustainable Well-Being» (м. Махасаракхам, 

Королівство Таїланд, 2009 р.); «International Green Process Engineering 

Congress and the European Process Intensification Conference GPE EPIC » 
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(м. Відень, Італія, 2009 р.); «BIOTECHNIKA» (м. Гановер, Федеративна 

Республіка Німеччина,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.).  

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 95 

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

381 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 34 таблицs і 86 рисунків.   
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

In vitro  - в  

умовах 

Stevia rebaudiana - S. rebaudiana  

Vitis vinifera - V. vinifera  

Orthosiphon aristatus - O. aristatus  

Calendula officinalis - C. officinalis  

Agrobacterium rhizogenes – A. rhizogenes  

Saccharomices cerevisiaе - S. cerevisiaе 

Lactobacillus plantarum - L. plantarum 

Lactobacillus acidophilus - L. acidophilus 

CC – клітинні культури  

HR - кореневі культури  

SC - пагонові культури  

2,4-D - 2,4-дихлорфеноксіоцтова кислота 

1-NAA - нафтилоцтова кислота 

MС – середовище Мурасіге та Скуга  

В5 - середовище Гамборга  

ЛС – середовище Ліндсмайера та Скуга  

ПЛР - Полімеразна ланцюгова реакція 

ВРЕХ– високоефективна рідинна хроматографія  

ВТРХ - високоефективна тонкошарова хроматографія  

РХ / МС– мас-спектрометрія 

2,4-Д – 2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота 

PAL - фенілаланін-аміако-ліаза 

CC  – клітинні культури  

HR - кореневі культури  

SC - пагонові культури  

PEF – пульсуючі електричні імпульси 
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HHP  - високий гідростатичний тиск  

US - ультразвук  

UV- ультрафіолет  

ДПФГ (DPPH) - дифенілпікрилгідразин  

DMSO – диметилсульфоксид 
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РОЗДІЛ 1. БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН  ЯК ДЖЕРЕЛА 

ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК 

 

1.1. Вплив фізіолого-біохімічних характеристик рослин та 

технологій їх вирощування і переробки на біологічну цінність харчових 

продуктів 

 

За останні роки попит на натуральні добавки рослинного походження як 

складових харчових та фармацевтичних продуктів надзвичайно зріс. 

Підвищена цінність приділяється повноцінній, здоровій дієті без великої 

кількості хімічних інгредієнтів.  

В промисловості як джерело природних біологічно цінних добавок 

зазвичай використовуються вирощені в польових умовах сільськогосподарські 

рослини. Проте, урожайність а також якість рослинної сировини коливається 

в залежності від низки абіотичних та біотичних факторів навколишнього 

середовища, зокрема погодних умов, властивостей грунту, наявності 

поживних речовин у грунті, способів обробки грунту, поширення хвороб та 

шкідників рослин, застосування хімічних засобів захисту, появи мікотоксинів 

під час зберігання [414]. 

 

1.1.1. Шляхи використання фенольних сполук зі Stevia rebaudiana в 

сучасних біотехнологіях 

 

           Швейцарський ботанік Мойзес Сантьяго Бертоні в кінці 19 сторіччя 

дослідив рослину, солодкий смак якої в 40 разів перевищув такий для сахарози 

[215]. Ця багаторічна рослина отримала назву Stevia rebaudiana Bertoni і 

належить до сімейства айстрових, класу Asterales та роду стевії. Цей рід 

включає понад 154 види (наприклад, S. lucida, S. pilosa, S. serrata var. Linoides 

та багато інших). Стевіолглюкозиди S. rebaudiana використовуються як 
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натуральні замінники цукру [11]. Екстракти S. rebaudiana використовувались 

з 1950-х років як компоненти солодких напоїв в США та Японії, але лише у 

2012 році були допущені в ЕС як харчова добавка [11]. 

S. rebaudiana  являє собою багаторічний, теплолюбний, трав’янистий 

чагарник висотою до 65 см та перевжає рости на піщаних ґрунтах. S. 

rebaudiana  є світлолюбивою рослиною короткого дня і вимагає критичної 

тривалості дня 13 годин. Окрім того, вона вимагає постійного зрошення. Тому 

в умовах помірного клімату її можна вирощувати тільки в теплиці при 

температурі  не менше 22 ° C [12]. При висіві насіння його не слід засипати 

грунтом. 

За останні 20 років площа вирощування S. rebaudiana різко зросла. У 

1989 р. світовий урожай цієї рослини становив  4100 т листової маси на рік, а 

у 2015 р. вже 87 000 т. На сьогодні Китай, Таїланд і Японія вирощують  близько 

10 000 т S. rebaudiana при урожайності 2,5 т / га. В країнах Південної  Америка 

збирають по чотири врожаї на рік, загальна площа насаджень становить 1500 

га. Значно відстають у вирощуванні S. rebaudiana країни Африки та Океанії, 

де загальна площа насаджень сягає 200 га. В країнах Європи площа полів з 

рослинами S. rebaudiana становить близько 130 га, основними країнами- 

виробниками є Росія, Іспанія та Франція [146] .  

Основною причиною зростання виробництва S. rebaudiana є зростаюча 

потреба у  альтернативних до ситетичних природних підсолоджувачах [422]. 

S. rebaudiana накопичує велику кількість стевіол-глікозидів, які можна 

використовувати як природні замінники цукру для приготування багатьох 

харчових продуктів [15]. Природні концентрації стевіолглікозидів 

зумовлюють солодкий смак листків S. rebaudiana, а в концентрованій формі 

(95%) вони в 400 разів солодші, ніж сахароза. Проте екстракти S. rebaudiana 

характеризуються гірким металічним присмаком. Незважаючи на сильну 

солодкість, споживання продуктів S. rebaudiana не впливає на рівень цукру в 

крові і може бути рекомендовано як зацікавленим у вуглеводній дієті, так і 

пацієнтам із діагностованим цукровим діабетом. 
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Відомим фактом є те, що економічні та соціальні збитки внаслідок 

надмірного споживання цукру в багатьох країнах можна виміряти мільярдами 

євро, які щорічно витрачаються на лікування таких хвороб, як цукровий 

діабет, ожиріння тощо. Велика частина цих ускладнень може бути усунена 

або, принаймні, пом'якшена за рахунок зменшення споживання цукру в 

харчових продуктах. Зменшення частки цукру в харчових продуктах можна 

досягти завдяки застосуванню його замінників. Однак, існує багато 

токсикологічниї та екотрофологічних досліджень, які вказують на негативні 

наслідки, що виникають в результуті споживання надмірної кількості штучних 

замінників цукру. Цей факт у поєднанні з позитивним ставленням споживачів 

до природних альтернатив, зокрема і у випадку з стевіозидами, сприяє пошуку 

шляхів отримання високоякісних екстрактів S. rebaudiana [92].  

Рослини S. rebaudiana  можливо отримувати шляхом висіву насіння в 

грунт, однак, відсоток проростання насіння дуже низький, що суттєво 

ускладнює великомасштабне механізоване виробництво рослин та робить 

його неекономічним. З цією метою рекомендується використовувати 

біотехнологічні підходи, зокрема отримання рослин щляхом 

мікроклонального розмноження [111].   

Рослинна біомаса S. rebaudiana може бути використана для 

безпосереднього споживання або подальшого вилучення та очищення 

глікозидів стевіолу. Після екстракції стевіозидів з біомаси в рослинній 

сировині залишається ще велика кількість фенольних сполук, які можуть бути 

екстраговані та використані в подальшому як функціональні добавки в 

харчових та фармацевтичних продуктах. Однак, S. rebaudiana, що 

вирощується у відкритому грунті, є чутливою до дії різноманітних факторів 

навколишнього середовища. Тому якість рослинного матеріалу може сильно 

коливатись. Концентрація глікозиду стевіолу може варіювати на 50% навіть в 

рослинах, вирощування на тому ж полі в той же період часу [438]. Однак, ці 

зміни якості не відображаються на формуванні цін на листову масу S. 

rebaudiana  або стевіол. За різну якість споживачі платять однакову ціну. Для 
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того, щоб змінити цю ситуацію, повинна бути розроблена технологія 

вирощування високоякісної біомаси S. rebaudiana  [155]. 

Зокрема в наших дослідженнях [427] було показано значну різницю у 

вмісті фенольних сполук у рослинах S. rebaudiana, вирощених в різних 

кліматичних умовах. Уникнути сезонних коливань можна завдяки 

оптимальних умов для росту рослин та синтезу метаболітів.   

Перспективноим методом отримання біомаси S. rebaudiana  з високим 

та сталим вмістом фенольних сполук, вільної від засобів захисту рослин, від 

мікотоксинів, які можуть синтезуватись під час несприятливих умов 

зберігання рослин, є використання in-vitro культур. Орім того, синтез 

метаболітів в in vitro культурах можливо регулювати за допомогою 

прекурсорів та стресових факторів [22]. Оскільки клітинні культури рослин 

часто характеризуються повільним ростом, а відносно швидкоростучі кореневі 

культури можуть мати метаболічний профіль, не характерий для листків [70], 

у наших дослідженнях було вирішено вивчити також і пагонові культури S. 

rebaudiana.  

 

1.1.2. Використання Vitis vinifera як джерела антоціанів та 

фенольних кислот в харчовій та фармацевтичній галузях промисловості  

Vitis vinifera (виноград) є однією з основних плодових культур у всьому 

світі і представляє високий економічний інтерес [209]. 

Рослини винограду, культивовані на полі, досить чутливі до мікробних 

та грибкових інфекцій. Застосування пестицидів та фунгіцидів негативно 

впливає на навколишнє середовище [252]. Виноград є багатим джерелом 

пбіоактивних вторинних метаболітів, особливо поліфенольних речовин, таких 

як антоціани, фенольні кислоти, флавоноли та катехіни [441].  

Виноград є не тільки однією з найважливіших сільськогосподарських 

рослин, але і ціниться завдяки високому вмісту фенольних сполук. До 

основних фенольних сполук винограду належать кон’югати флавонолів 

кверцетин та мірицетин, флаванолкатехін та епікатехін, антоціани, зокрема 
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мальвідин. Виноград характеризується високим вмістом фенольних кислот, 

зокрема гідроксибензойної, галової, кавової, ванільної, р-кумаринової, а також  

стильбенів, зокрема ресвератролу [110]. Зокрема ці фенольні сполуки 

визначають фізико-хімічні та сенсорні характеристики вин. На склад і вміст 

фенольних сполук винограду, а отже, на їх антиоксидантну або 

антирадикальну здатність можуть впливати багато зовнішні та внутрішні 

фактори, такі як сорт винограду, регіони вирощування, практика управління 

виноградниками, кліматичні умови, топографія, ґрунт та стадія дозрівання. 

Фенольні сполуки вважаються поглиначами вільних радикалів, а їх 

антиоксидантні властивості залежать від хімічної структури. Зокрема, ці 

властивості залежать від їх здатності віддавати водень або електрон і здатності 

ділокалізувати неспарений електрон в ароматичній структурі. Флаван-3-оли, 

включаючи проантоціанідини, флавоноли та антоціани, є найважливішими 

фенольними сполуками, які сприяють підвищенню антиоксидантної здатності 

винограду. Таким чином, враховуючи важливість фенольного складу 

винограду, метою цієї глави є огляд останніх публікацій про фенольний склад 

винограду та антиоксидантні здатності основних фенольних сполук 

винограду, кількісно визначених у винограді. 

Фенольні сполуки з винограду використовуються як екстракти в складі 

лікувальних препаратів, ароматизаторів, нутрицевтиків, а також пігментів та 

ароматичних сполук для харчової промисловості [492]. В останні роки 

особлива увага приділяється фенольним сполукам через їх смак, колір [106], 

антиоксидантний потенціал, аромат [381] та їх вплив на продовження періоду 

зберігання харчових продуктів [497]. Саме тому протягом останніх двох 

десятиліть багато виробників харчових продуктів зацікавлені у використанні 

поліфенольних сполук для розробки харчових продуктів [380]. Фармацевтичні 

дослідження показують, що з-за виражених антиоксидантних властивостей 

поліфеноли з екстрактів V. vinifera можуть використовуватись для 

профілактики раку, серцево-судинних та нейродегенеративних захворювань, 

що виникають в результаті окислювального стресу [130]. 
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Поліфеноли є найпоширенішими вторинними метаболітами рослин в 

раціоні людини, проте вони погано всмоктуються з кишечник, інтенсивно  

метаболізуються кишковою мікрофлорою або швидко виводяться з організма 

[21]. 

Однак, вміст фенольних сполук у рослинах V. vinifera варіюють в 

залежності від умов вирощування, наявності хвороб та присутності 

абіотичногих стресів [442]. Тому рослинні культури in vitro є потенційною 

альтернативою для отримання поліфенолів, притаманних Vitis vinifera. 

Вирощування in vitro культур V. vinifera має багато переваг, таких як 

відсутність обмежуючих синтез факторів навколишнього середовищ [404].  

Клітинні культури V. vinifera були предметом багатьох досліджень, 

спрямованих на стимулювання вироблення фенольних сполук, наприклад 

антоціанів, які є важливими вторинними метаболітами, що синтезуються в 

рослинах, і беруть участь в захисних механізмах у відповідь на різні фактори 

стресу [496]. Антоціани - це багатофункціональні вторинні метаболіти, які в 

якості пігментів відповідають за формування кольору та задіяні в  передачі 

сигналів між рослинами та мікробами [479], а також в реакції сигналу на 

наявність поживних речовин, проявляють антимікробні властивості, 

модулюють транспорт ауксину [201] та забезпечують захист від 

ультрафіолетових променів [466]. Антоціани представляють особливий 

інтерес для виробників харчових та фармакологічних продуктів, оскільки їх 

можна використовувати не тільки як натуральні фарбники, а також для 

профілактики та лікування ряду захворювань [14].  

Фенольна сполука ресвератрол (3,4´, 5-тригідроксистильбен) - це 

природний фітоалексин, що також синтетизується в рослинах та in vitro 

культурах  Vitis vinifera. Синтез цієї сполуки посилюється під час реакції 

рослин на інфекції, механічні ушкодження або вплив ультрафіолетового світла 

[369; 487]. Ресвератрол виявляє широкий спектр важливих біологічних та 

фармакологічних властивостей [229]. Синтез  ресвератролу має місце не тільки 

в тканинах винограду, а і в культурах клітин [64]. 
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Зокрема проведені нами дослідження показали, що in vitro культури V. 

vinifera характеризуються вищими темпами приросту біомаси, ніж нативні 

рослини, крім того вміст фенольних сполук в них не залежить від сезонних 

коливань [410]. Крім того, нами було показано, що клітинні культури V. 

vinifera синтезували фенольні сполуки, нетипові для рослин [378]. 

 

1.1.3. Перспективи використання Orthosiphon aristatus як джерела 

фенольних сполук в промислових біотехнологіях 

Orthosiphon aristatus належить до сімейства Lamiaceae. Ця рослина  є 

важливою в традиційній народній медицині ряду країн Азії і особливо широко 

використовується в Індонезії [195] як трав'яний чай для профілактики таких 

захворювань як подагра, цукровий діабет, гіпертонія, ревматизм [477], 

тонзиліт, а також для лікування захворювань нирок та сечового міхура [175]. 

Багато досліджень вказують на те, що лікувальні властивості  O. aristatus 

зумовлені головним чином високим вмістом фенольних сполук, які є найбільш 

домінуючою фракцією вторинних метаболітів [216]. Повідомлялося, що 

фенольні сполуки Orthosiphon особливо ефективні у зменшенні окисного 

стресу шляхом пригнічення утворення продуктів перекисного окислення 

ліпідів у біологічних системах [42]. Домінуючими фенольними сполуками 

рослини є фенольні кислоти, зокрема розмаринова [8] та кавова [112]. Однією 

з найважливіших фенольних сполук у O. aristatus є розмаринова кислота. 

Розмаринова кислота, яка є ефіром кавової та 3,4-дигідроксифенілмолочної 

кислоти, проявляє високу антиоксидантну активность [183]. Останнім часом 

вона набуває значення як одна з найбільш цільових фенольних сполук при 

формуванні функціональних продуктів харчування та добавок [6].  

Оскільки O. aristatus не росте в помірному кліматі, ми провели ряд 

досліджень з метою отримання розмаринової кислоти з її  in vitro культур 

[191]. 
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1.2. Біотехнолгічні основи  отримання високопродуктивних in vitro 

культур з метою використання їх як джерела біологічно активних сполук   

 

Згідно з Директивою Європейського парламенту 2001/18 / ЄС, культура 

in vitro та її продукти не класифікуються як генетично модифіковані організми 

(ГМО), а отже, не підпадають під дію норм ЄС щодо ГМО (L 106, 17.4.2001) 

[137]. 

Рослинні in vitro культури є потенційним джерелом цінних вторинних 

метаболітів, зокрема фенольних сполук, які можна використовувати як харчові 

добавки (ароматизатори, ароматизатори та барвники), нутрицевтики та 

фармацевтичні препарати [500]. Проблеми отримання фенольних сполук з 

рослин пов´язані з флуктуаціями факторів навколишнього середовища, 

відсутності стабільних поставок вировини в країнах-виробниках, 

неконтрольованими коливаннями якості врожаю під впливом погодних умов, 

втратами при зберіганні та перевобці сировини [408]. 

Виробництво цінних фенольних сполук з in vitro культур є 

перспективною альтернативою до використання рослинної біомаси.  

Біотехнології in vitro культивування були розроблені як можливий 

інструмент як для вивчення синтезу вторинних метаболітів, так і для їх 

отримання. Окрім того, удосконалення технологій ортимання вторинних 

метаболітів забезпечило інтенсивне їх впровадження у виробництво [498]. 

Протягом останніх чотирьох десятиліть в Японії, Німеччині та США 

дослідження зосереджувались на використанні рослинних in vitro культур, 

поряд із бактеріями та грибами, для комерційного виробництва широкого 

спектру вторинних метаболітів, антибіотиків або амінокислот [267; 300]. 

Наприклад, була розроблена та впроваджена у виробництво технології 

отримання шиконіну з клітинних культур Lithospermum erythrorhizon [272], 

берберину з Coptis japonica [289] та сангвінаріну з Papaver somniferum [96]. 

Як показали наші дослідження, зміни біотичних та абіотичних факторів 

в процесі вирощування рослин викликають відповідні фізіологічні та 
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біохіиічні зміни. Оптимальні умови вирощування стабілізують первинний 

метаболізм рослин, тоді як субоптимальні умови діють як помірний стрес та 

стимулюють вторинний метаболізм [384]. Вторинні метаболіти відіграють 

важливу роль у регулюванні взаємодії між біотичним та абіотичним 

середовищем. Фактори навколишнього середовища, які відхиляються від 

оптимального для рослини діапазону інтенсивності або кількості, викликають 

фізіологічні та біохімічні стресові реакції [242]. Рівень стресовових факторів 

відіграє вирішальну роль у рості та вторинному метаболізмі, оскільки саме 

адаптація рослини до змін у навколишнього середовища призводить до 

виникнення каскаду захисних реакцій, що спричиняють адаптацію рослин та 

стимулювання синтезу вторинних метаболітів [413]. 

 

1.2.1. Сучасні технології отримання високоефективних in vitro 

клітинних, кореневих та пагонових культур  

Харчові цінності рослин інтенсивно вивчаються протягом десятиліть. 

Понад 80% із приблизно 30000 сполук мають рослинне походження, що майже 

в чотири рази більше, ніж спектр сполук, виявлених в  мікроорганізмах [332]. 

Рослини являються не тільки джерелом вуглеводів, білків та жирів, вони також 

синтезують широкий спектр вторинних метаболітів. До вторинних метаболітів 

рослин надежить і клас фенольних сполук. Ці сполуки не відіграють важливої 

ролі в підтримці основних процесів життєдіяльності рослин, але вони 

виконують функції взаємодії рослини з навколишнім середовищем [306]. 

Зокрема антоціани виконують екологічну роль як атрактанти для комах-

запилювачів, а фенольні кислоти являються ключовими сполуками у захисних 

механізмах ролин. Вміст фенольних сполук в рослинних тканинах набагато 

нижчий в порвнянні з первинними метаболітами. Окрім того, вони 

зустрічаються лише у декількох видів рослин або навіть у кількох різновидах 

у межах виду. Їх вміст зазвичай не перевищує 1-5% сухої речовиини і в значній 

мірі залежить від фізіологічного стану рослин та стадії їх розвитку [313].  
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Багато рослин, що характеризуються високим вмістом фенольних 

сполук,  важко культивувати [342]. У той же час хімічний синтез фенольних  

сполук рослинного походження часто є економічно недоцільним через їх  

складну структуру та специфічні стереохімічні характеристики. Тому їх 

виробництво за домомогою in vitro культур рослин є перспективною  

альтернативою порівняно з використанням нативних рослин. 

Культури рослинних клітин вперше були отримані наприкінці 1930-х 

років. Однак, лише в 1956 р. Компанія Pfizer Inc. зареєструвала перший патент 

на виробництво метаболітів клітинними in vitro культурами [343], згідно якого 

віснагін та діосгенін були виділені з клітинних культур у більших кількостях, 

ніж з нативної рослини [42]. Zenk [485] продемонстрував здатність рослинних 

клітин синтезувати широкий спектр сполук, але водночас підкреслив 

наявність спонтанної мінливості біосинтетичної здатності in vitro рослинних 

культур. Феномен природної мінливість in vitro культур враховують при 

виявленні високопродуктивних культур для подальшого їх використання в 

промислових масштабах [41]. З кінця 1970-х років в галузі використання in 

vitro культур ввідмічається  значне збільшення кількості поданих патентних 

заявок. Починаючи з 1983 р. компанією Mitsui Petrochemical Industries Ltd.була 

впроваджена у виробництво технологія отримання шиконіну з клітинних 

культур [131]. 

Застосування рослинних in vitro культур базується на трьох основних 

аспектах [408]: 

1. селекція та генетика: 

• мікророзмноження - використання меристеми та культури пагонів 

для отримання великої кількості генетично ідентичних рослин; 

• відбір - скринінг клітин, а не рослин, для відбору таких з бажаними 

характеристиками; 

• схрещування віддалено споріднених видів шляхом злиття 

протопластів та регенерації нового гібриду; 
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• виробництво дигаплоїдних рослин з гаплоїдних культур для 

отримання гомозиготних ліній у селекційних програмах; 

• трансформація генетичного матеріалу або регенерація трансгенних 

рослин; 

• видалення вірусів шляхом розмноження меристемних тканин; 

2. модельна система для вивчення генетики, фізіології, біохімії та 

патології рослинних клітин; 

3. отримання вторинних метаболітів. 

Метою наших досліджень стало вивчення можливостей отримувати 

вторинні метаболіти, а саме фенольні сполук з in vitro клітинних, кореневих та 

пагонових культур S. rebaudiana, O. aristatus та Vitis vinifera. 

 

1.2.2. Застосування in vitro культур для отримання фенольних 

сполук 

Кількість та профіль вторинні метаболітів, в тому числі і фенольних 

сполук,  різниться у in vitro культурах та в інтактних рослинах. Як показано в 

табл. 1.1, в багатьох випадках як in vitro клітинні культури накопичують 

більше вторинних метаболітів, ніж нативні рослини. Наприклад вміст 

сапонінів в клітинній культурі in vitro Panax ginseng становить 2,4%  сухої  

речовини, тоді як нативні рослини містять у 6,1 разів менше цих сполук [176]. 

так і кореневі культури [282] накопичують більше речовин, ніж інтактні 

рослини, що свідчить про те, що розробки технологій оримання метаболітів з 

in vitro культур рослин має потенціал. Poronnik OA та Kunakh VA [335] 

показали, що клітинні культури Boraginaceae ssp. накопичували шиконін в 

кількості  20% загального виходу сухої речовини, тоді як вміст цієї сполуки в 

нативних рослинах становив 1,5% сухої речовини.  

Petersen і Simmonds [328] показали, що вміст розмаринової кислоти в 

клітинній культурі Coleus bluemei становив 27% сухої речовини, що у 9 разів 

переважало такий в нативних рослинах. 

 



 
5
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Таблиця 1.1 

Синтез речовин в рослинних in vitro культурах порівняно з таким в нативних рослинах [401] 

Метаболіт Рослина Вихід (% сухої речовини) Культура/рослина Посилання 

Культура Рослина 

Аймаліцин Catharanthus roseus 1,1 0,3 3,3 [253]  

Антрахінони Morinda citrifolia  18,1 2,2 8,0 [321] 

Rubiacordifolia callus 6 1,1 5,3 [51] 

Берберин Coptis japonica  13,2 2,1 3,3 [279]  

Кавова кислота Vanilla planifolia 0,02 0,05 2,1 [161]  

Гінзенозид Panax ginseng 27 4,4 6,1 [418]  

Нікотин Nicotiana tabacum 3,4 2,0 1,7 [396]  

Розмаринова кислота Coleus blumei 27 3 9,0 [328]  

Сапоніни Panax ginseng 2,4 0,4 5,1 [176] 

Шиконін Lithospermum erythrorhizon 20  1,5 13.5 [335]  

Убіхінон-10 Nicotiana tabacum 0,038 0,003 12.2 [342]  
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Більші кількості берберину отримували із клітин Coptis japonica. Ця 

рослина накопичує значну кількість берберину у своїх коренях за чотири-

шість років; подібні концентрації можна було отримати за чотири тижні за 

допомогою культури тканин. Matsubara K та ін. [279] виділили клітинну лінію 

Coptis japonica, яка містила 13% берберину. Існує ряд прикладів 

культивованих клітин, що виробляють метаболіти, яких не спостерігалося в 

рослині, як наприклад культури Lithospermum erythrorhizon синтезували 

розмаринову кислоту. 

В дослідженнях Verma P та ін. [460] було показано, що  кореневі 

культури Gossypium hirsutum, введені шляхом трансформації Agrobacterium 

rhizogenes (штам А4) синтезували госипол в кількості 2,43 мг/г, що було в 4,5 

рази вище, ніж у in vitro ізольованих коренів та в 1,47 рази більше, ніж у in vivo 

корінні нативних рослин. Саме тому кореневі культури Gossypium hirsutum 

було запропоновано використовувати як альтернативне джерело для 

масштабного виробництва госиполу. 

 

Харчові добавки з рослинних in vitro культур 

З кінця 1950-х років використання багатьох існуючих на ринку 

синтетичних харчових добавок було заборонено національними (BRI, BLE) та 

міжнародними (EFSA, FAO) регуляторними органами безпеки. У той же час 

споживчі асоціації, усвідомлюючи необхідність застосування добавок для 

досягнення необхідних органолептичних та технологічних якостей харчових 

продуктів, піднімають питання  заміни хімічних добавок на природні, що 

можуть бути отриманими з рослинних або з їх in vitro культур [363].  

Найбільш поширені харчові добавками на основі фенольних сполук, які 

отримують з рослинних in vitro  клітинних культур, є барвники (антоціани, 

беталаїни, флавоноїди), ароматизатори (ванілін), антибактеріальні препарати 

та харчові консерванти (фенольні кислоти), смакові харчові добавки 

(хлорогенова та розмаринова кислоти).  
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Деякі харчові добавки, отримані з рослинних in vitro  клітинних культур, 

наведені в табл.1.2. 

Таблиця 1.2  

Харчові добавки з рослинних in vitro клітинних культур  

Харчові добавки  Рослинні культури Посилання 

1 2 3 

Пігменти 

Антоціани 

 

V. vinifera  [85; 359]  

Aralia cordata [265]  

Perilla frutescens [174]  

Антрахінони 

 

Rubia tinctorum [458]  

Morinda citrifolia [321]  

Флавоноїди Gentiana sp. [495] 

Crataegus sinacia [268]  

Glycyrrhiza echinata [217]  

Glycyrrhiza inflata [480]  

V. vinifera  [437]  

Momordica charantia [98]  

Нафтохінони Lithospermum erythrorhizon [481; 260]  

Беталаїни Beta vulgaris  [447]  

Chenopodium rubrum [235]  

Кроцин Crocus sativus  [72]  

Каротиноїди Lycopersicon esculentum [500]  

Ароматизатори 

Терпеноїди Artemisia arborescens [283]  

Аліїцин Allium sativum [420]  

Аліін Allium cepa  [420]  

Кавовий аромат Coffea arabica [446]  

Аромат какао  Theobroma cacao [315]  
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Закінчення таблиці 1.2 

1 2 3 

Смакові добавки 

Хлорогенова кислота Coffea arabica [446] 

Theobroma cacao [342]  

Капсаїцин  Capsicum frutescens [206]  

Capsicum  annuum [341]  

Замінники цукру 

Стевіозид S. rebaudiana [407] 

Гліциризин Glycyrrhiza glabra [217] 

Тауматин Thaumatococcus danielli [329] 

 

Природні аромати зазвичай формуються в результуті суміші численних 

сполук; більше 500 з них виявлено у смажених кавових зернах та 200 у 

яблуках. Природні аромати сприйнятливі до процесів збереження харчових 

продуктів, таких як стерилізація, пастеризація, заморожування тощо. Деякі 

аромати змінюються ферментативними або хімічними реакціями і зазвичай 

зникають при тривалому зберіганні. Саме тому з кінця 19 століття ведуться 

розробки їх замінників.   

Раніше штучні аромати виготовляли із вугільних або нафтових 

похідних. Сучасні тенденції полягають або у виробництві синтетичних 

молекул, ідентичних природним молекулам, або у використанні рослинних in 

vitro  клітинних культур [500]. Отримання ароматичних сполук з клітинних 

культур має ряд переваг, зокрема постійний склад та не залежать від сезонних 

змін. Таким чином, характерні аромати какао та кави отримуються 

промислово з культур клітин Tlaeobroma cacao та Coffea arabica відповідно 

[446]. 

Один з найбільш поширених прикладів, це отримання фенольних сполук 

антоціанів. Ці водорозчинні пігменти накопичуються у вакуолях, де зазвичай 
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переважає низьке рН. Тому їх використовують як забарвлені в червоний колір  

природні добавки до харчових продуктів, що мають високу кислотність, 

зокрема до безалкогольних напоїв, кондитерських виробів та джемів [476]. 

Багато дослідників описують отримання антоціанів із використанням як 

відходів під час переробки рослинної сировини  [273], такк і з in vitro  

клітинних культур різних видів рослин, зокрема клітиннипх культур  

Vaccinium myrtillus [479] та Vitis vinifera [498], кореневих культур Panax 

ginseng C.A. Meyer [418], а також з Boletus edulis [457] . 

Шиконін його похідні ацетил та ізобутил шиконін, накопичуються в 

коренях рослини Lithospermum erythrorhizon. Через складноші у вирощуванні 

цієї рослини технологія використання in vitro клітинних культур Lithospermum 

erythrorhizon була успішно впроваджена у виробництво шиконіну [481]. 

Кроцин, основний пігмент стигми Crocus sativus, широко 

використовується як жовтий харчовий барвник. Комерційне виробництво 

шафранового пігменту обмежене його високою ціною та низькою 

врожайністю. Як геофіт шафран росте повільно і поширюється лише шляхом 

вегетативного розмноження. Для отримання 1 кг стигми шафрану потрібно 

200 000 квітів і більше 400 годин ручної праці. Метод in vitro клітинних 

культур також використовується для виробництва кроцину [72]. 

Rubia tinctorum, багаторічна рослина з прибережних районів 

Середземномор'я, синтетизує червоні барвники, такі як руберитринова 

кислота алізарин, пурпурин та його глікозид в коренях. Алізарин має жовтий 

колір від кислого до нейтрального рН і, як правило, червонуватий із 

збільшенням рН. Він дуже стійкий до нагрівання та світла, що є важливим 

критерієм для харчової промисловості. Завдяки відбору високопродуктивних 

клітинних ліній та застосуванню еліситорів були отримані клітинні культури 

Rubia tinctorum, що продукують алізарин [458]. 

Фармацевтичні препарати з  in vitro клітинних культур вищих рослин є 

багатим джерелом біоактивних компонентів, що використовуються у 

фармацевтичній промисловості. Деякі з природних продуктів рослинного 
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походження включають такі препарати, як морфін, кодеїн, протиракові 

алкалоїди катарантусу, алкалоїди беладони [329], колхіцини, фітостигмінін, 

пілокарпін, резерпін та такі стероїди, як діосгенін, дигоксин та дигітоксин 

[309]. У всьому світі завдяки виккористанню in vitro клітинних культур 

отримують близько 120 медичних препаратів. Аналіз існуючих на ринку 

фармацевтичних препаратів у США показали збільшення вмісту натуральних 

комнонентів з 3% у 1991 році до понад 47% у 2008 році. Вартість ліків, що що 

містять рослинні складові, у 2017 році в США оцінювались у понад 40 

мільярдів доларів США.  

Приклади лікарськіх препаратів, що базуються на речовинах, отриманих 

з  in vitro клітинних культур наведені в табл. 1.3.  

Таблиця 1.3  

Фармацевтичні препарати, отримані з in vitro культур [129] 

Продукт Застосування Рослина Ціна US$•kg-1 

Аймаліцин гіпотензивний Catharanthus roseus  37 000 

Аймалін антималярійний Rauvolfia serpentine 75 000 

Камптотецин протипухлинний Camptotheca 

acuminata 

432 000 

Кодеїн заспокійливий Papaver somniferum 17 000 

Колхіцин протипухлинний Colchium autumnale 35 000 

Еліптицин протипухлинний Orchrosia elliptica 240 000 

Морфін заспокійливий Papaver somniferum 340 000 

Шиконін антибактеріальний Lithospermum 

erythrorhizon 

4500 

Таксол протиракові Taxus brevifolia 600 000 

Вінбластин протилейкемічний Catharanthus roseus 1 000 000 

Вінкристин протилейкемічний Catharanthus roseus 2 000 000 
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Прикладом високоцінного препарату, виробленого з рослинних 

клітинних культур, є паклітаксел, протираковий препарат, спочатку видобутий 

з кори 50-річного тихоокеанського тису Taxus brevifolia [434]. Шиконін також 

виробляється в промисловому маштабі як природний фарбник та 

антиоксидант, з клітинних культур  Lithospermum erythrorhizon [481].  

 

Рослинні in vitro  кореневі культури як джерело фенольних сполук 

Завдяки швидким темпам росту та біохімічній стабільності, 

трансформовані Agrobacterium rhizogenes кореневі культури in vitro 

вважаються перспективними у промисловому використанні для отримання  

натуральних сполук, в тому числі фенольних [153], а також як модельні 

системи для вивчення механізмів фіторемедіації забруднень ґрунтів 

органічними сполуками та важкими металами [343].  

Проте не у всіх випадках кореневі культури можуть виробляти рівень 

вторинних метаболітів, порівнянний або вищий за рівень в інтактних 

рослинах, як було показано на прикладі культур швидкоростучих ізольованих 

коренів Gentiana L. sp, які синтезували більше флавоноїдів та ксантонів, ніж 

нативні рослини та ізольовані корені [104]. Багато факторів є визначальними 

в процесі вирощування кореневих культур, як наприкдлад штам A. rhizogenes, 

що використовується під час трансформації коренів [239]. Banerjee S та ін. [32]  

повідомили, що загальний вміст валепотріатів був найвищим у 20-тижневій 

лінії Valeriana wallichii, трансформованої штамом  Agrobacterium  rhizogenes L 

9402 (8,52%), за ним слідувала лінія, інфікована Agrobacterium  rhizogenes LA4 

(5,10%), вміст речовин в якій був у 2 рази вищий, ніж у нетрансформованих 

коренів (2,58%). Додавання магнезію та кальцію до МС середовища збільшило 

вміст валепотріатів у кореневій культурі Valeriana wallichii 2 та 6 разів, 

відповідно [200].   

Sahayarayan J та ін. [368] вивчали вплив різних  штамів A. rhizogenes на 

індукцію трансформованих кореневих культур Cucumis anguria та визначили 
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вплив трансформації на вміст загальних фенольних сполук, зокрема 

флавоноїдів, та на антибактеріальну і антиоксидантну активність ектрактів. У 

цьому дослідженні було показано, що усі, застосовані для отримання культур 

трансформованях коренів, штами A. rhizogenes, а саме 15834, 13333, A4, 

R1200, R1000, LBA9402, R1301 та R1601, приводили до збільшення приросту 

біомаси у 2,8-3,3 рази порівняно з нетрансформованими культурами. 

Трансформовані A. rhizogenes R1000 корені вирізнялись найвищим вмістом 

фенольних сполук. Зокрема,  вміст фенольних сполук у нетрансвормованих 

коренях Cucumis anguria L становив у метанольних екстрактах 124,46 мг/г, 

тоді як в трансформованих A. rhizogenes R1000 160,38 мг/г. При цьому вміст 

рутину в нетрансформованих коренях сягав 16,26 мг/г, а в результаті 

трансформації збільшувався до 42,93 мг/г. Загальна антимікробна активність 

та антиоксидантна активнісь були також вищими у трансформованих, ніж у 

нетрансформованих коренях.  

Кореневі культури ехінацеї використовуються в промисловому 

виробництві як альтернатива вирощування нативних рослин. Romero FR та ін. 

[367] порівняли продуктивність кореневих культур, отриманих шляхом 

трансформації Agrobacterium трьох найважливіших в економічному 

відношенні видів ехінацеї, а саме Echinacea purpurea, Echinacea pallida та 

Echinacea angustifolia. Усі кореневі культури містили вищі концентрації 

алкамідів, ніж нативні рослини. Додавання індолумасляної кислоти збільшило 

швидкість росту коренів у 14 разів. Проте синтез алкаміду зріс у 2,52 рази у 

відповідь на додавання еліситора жасмонової кислоти, але не змінювався після 

додавання індолумасляної кислоти. В табл. 1.4 наведені подальші приклади 

отриманих з кореневих культур речовин.  
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Таблиця 1.4 

Харчові добавки та фармацевтики з рослинних in vitro кореневих культур [415] 

Рослина Метаболіти Література 

1 2 3 

Arachis hypogaea Ресвератрол  [2]  

Artemisia spp Флавоноїди [103]  

Artemisia vulgaris Флавоноїди, антиоксиданти [280]  

Артемізин 102] 

Artemisia annua Понтікепоксид та дрімартол А [264]  

Сесквітерпени  [467] 

Beta vulgaris  Беталеїни [447]  

Bidens pilosa Флавоноїди  [241]  

Brugmansia candida  Алкалоїди тропану [67]  

Catharanthus roseus Катарантин [465]  

Centella asiatica Тритерпен [225]  

Cichorium intybus Флавоноїди, поліфруктани [106]  

Coleus blumei Розмаринова кислота [36]  

Datura stramonium L. р-гідроксибензойна кислота [13]  

Deschampsia antarctica Фенольні сполуки, флавоноїди, 

фенольні кислоти 

[450] 
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Закінчення таблиці 1.4 

1 2 3 

Glycyrrhiza uralensis Флавоноїди [494]  

Arabidopsis thaliana  Глюкозинолати [401]  

Daucus carota Гіосціамін [399]  

Echinacea purpurea, E. pallida, E. 

angustifolia 

Алкамід [1]  

Fagopyrum esculentum M. Рутін [228; 426]  

Gentiana macrophylla Гентіопікрозид [495]  

Gossypium hirsutum L. Госсіполь [460]  

Panax ginseng 
Гінзенозиди 

[259]  

Panax quinquefolium L. [275]  

Psoralea corylifolia Псорален, дайдзеїн та геністеїн [35; 397]  

Salvia miltiorrhiza  Таншинон [105; 499]  

Salvia sclarea Дитерпеноїд [248]  

Taxus x media var. Hicksii Таксан [425]  
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Багато фенольних сполук виробляються в біореакторах в промислових 

масштабах. Наприклад, Nippont Pain Co. Ltd (Осака, Японія) отримує 

антоціани з суспензійних клітин Aralia cordata [265], а потім використовує їх 

як харчовий барвник [302], ANattermann та Cie GmbH (Кельн, Німеччина) 

виробляють розмаринову кислоту із суспензії клітин Coleus blumei та 

використовують як протизапальний засіб [9]. Rootec (Witterswil, Швейцарія) 

отримують флавоноїди з кореневих культур Carlina acaulis для косметичних 

продуктів [241]. Існує ряд успішно отриманих та комерціалізованих культур, 

що виробляють велику кількість фармацевтиків (табл. 1.5). 

Таблиця 1.5 

Комерціалізовані рослинні in vitro культури та їх сполуки [408]  

Речовина Рослина  Вихід  Посилання 

Антоціани Perilla frutescens 8.9 %  [174] 

Антрахінони Morinda citrifolia 18.0 %  [237] 

Coleus blumei 21.4 %  [328] 

Флавоноїди Glycyrrhiza inflata 95,7 мг/л  [494] 

Glycyrrhiza uralensis 28,38 мг/г [493] 

Дайдзеін Psoralea corylifolia 2.06 %   [397] 

Геністайн 0.37%  

Ресвератрол Arachis hypogaea 4.3 нмоль/г  [2] 

Розмаринова кислота Coleus blumei 78 мг/г [36] 

Рутин Fagopyrum esculentum 1,3 мг/г [431] 

Сангвінарін Papaver somniferum 2.5 %  [96] 

Серпантин Catharanthus roseus 2.2 %  [298] 

Шиконін Lithospermum 

erythrorhizon 

13,5 %  [481] 
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Проте, незважаючи на всі переваги, біотехнологія отримання вторинних 

метаболітів, зокрема фенольних сполук,  все ще розвиваються і існує цілий ряд 

проблем, які необхідно подолати, перш ніж вона може бути використана для 

сталого виробництва сполук. 

 

1.2.3. Відбір in vitro культур за молекулярними, біохімічними та 

фізіологічними характеристиками   

До стратегій підвищення вмісту вторинного метаболіту в культурах 

рослинних клітин насамперед належить скринінг та відбір видів рослин і 

сортів, багатих корисними метаболітами. Рослини з високим вмістом бажаних 

продуктів слід використовувати для індукції високопродуктивних ліній in vitro 

культур. Відбір високопродуктивних культур складається з багатьох етапів, як 

це було показано на прикладі Gentians [105], коли були проведені порівняльні 

дослідження загальних флавоноїдів та ксантонів у нативних та in vitro 

рослинах, ізольованих коренях та калюсах. Вміст сполук варіював як у 

калюсах, так і в ізольованих коренях, отриманих з рослин різних видів 

Gentians, а також у культурах тканин та органів одного виду рослин. 

Морфогенні та неморфогенні культури демонстрували значно менший вміст 

флавоноїдів та ксантону, ніж пагони інтактних рослин, але більше або 

близький до вмісту природних коренів. Ізольовані культури коренів у 

більшості випадків виявляли більші концентрації цих біологічно активних 

сполук, ніж калюс.  

Генетичний потенціал є одним із найважливіших факторів, що впливає 

на біохімічний статус рослин і in vitro культур [246]. Екологічні та фізіологічні 

фактори можуть модифікувати експресію генів, беручи участь у 

фітохімічному синтезі, але генетичний фон є головним фактором, що визначає 

наявність та інтенсивність синтезу метаболітів.  

Matsubara та ін. [279] шляхом клонування клітин із використанням 

клітинних агрегатів Coptis japonica, отримали штам, який ріс швидше і 

виробляв більшу кількість берберину. Протягом 3 тижнів культивування 
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відібрана клітинна лінія Coptis japonica продукувала в 6 разів більшу кількість 

берберину (1,2 г/л) порівняно з первинним калюсом. Обраний штам був 

стабільним стосовно синтезу берберину у високих концентраціях навіть після 

27 поколінь.  

Як показано в табл. 1.6, штам Euphorbia milli накопичив приблизно в 7 

разів рівень антоціанів, що продукуються інтактною культурою, після 24 

пересадок [300].  

Таблиця 1.6  

Вплив клонування клітин на продуктивність культур клітин  

Речовина Рослина Фактор 

підвищення 

продуктивності 

Посилання 

Антоціани 

 

Vitis vinifera 2.3-4 [85] 

Euphorbia milli 7 [300] 

Берберин Coptis japonica 2-6 [279] 

Біотин Lavendula vera 9-10 [174] 

Шиконін Lithospermum erythrorhizon 7-20 [481] 

Убіхінон-10 Nicotiana tabacum 15-180 [396] 

 Путресцин 11-32 

 

Рівень біотину, накопичений клітинною лінією Lavendula vera, становив 

0,9 мкг/л, що в 10 разів перевищувало кількість сполуки в листовій масі [20].  

Japan Tobacco Inc. виділило ряд штамів Nicotiana, що виробляють 

високий рівень убихинона-10 [396]. Після 13-кратного перекловування штам 

був відібраний із приблизно 4000 тестованих клонів клітин. В результаті цих 

досліджень було виділено штам Nicotiana tabacum BY-2, що використовувався 

для клонування. Титр убихінону-10 в першому поколінні клітинної культури  

становив лише 0,36 мг/г, а в результаті відбору високопродуктивої лінії він 

збільштвся до 5,2 мг/г, що було в 180-разів більше, ніж на початку досліду 

Клонування клітин є важливим аспектом у розробці технології для 

підвищення рівня вторинних метаболітів. Однак, все ще не існує 
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аргументованого пояснення, чому in vitro культури містять як 

високопродуктивні, так і низькопродуктивні клітини. Yazaki K [481]  зазначив, 

що відсутність специфічних ферментів є найважливішою реакцією на 

нездатність культур рослинних клітин виробляти вторинні метаболіти. 

 

1.2.3. Синтез фенольних речовин в in vitro культурах  

Екологічне та фізіологочне значення фенольних сполук у процесах 

життєдіяльності рослин 

До фенольних сполук належить широкий спектр рослинних речовин, що 

мають спільне ароматичне кільце з одним або кілька гідроксильними 

радикалами. Вони найчастіше трапляються у поєднанні з цукром у вигляді 

глікозидів і, отже, роблять їх, як правило, водорозчинними. Існує кілька 

класифікацій фенольних речовин, але найбільш розповсюджена базується на 

кількості фенольних циклів у молекулі [226].  

За кількістю фенольних кілець та за структурними елементами, що 

приєднуються до цих кілець, можна виділити кілька підкласів фенолів. 

Відповідно до цього принципу, до фенолів належать такі сполуки, як прості 

феноли та бензохінони (наприклад, катехол), фенольні кислоти (наприклад, 

розмаринова та кавова кислоти), антоціани, фенілпропени (наприклад, 

евгенол), кумарини, нафтохінони, стильбеноїди (ресвератрол), антрахінони, 

флавоноїди (наприклад, кверцетин та геністеїн), флаванони, ізофлавоноїди, 

лігнани, лігніни, поліфеноли (наприклад, дубильні речовини) [129] (Таблиця 

1.7). Численні фенольні сполуки відповідають за колір, смак і структуру 

рослин, а тому відіграють для них важливу екологічну роль, зокрема вони 

відіграють важливу роль у взаємодії рослини з навколишнім середовищем 

[33]. Їх роль у фізіології рослин набуває великого значення через їх стійкість 

до мікроорганізмів та комах, пігментацію та органолептичні характеристики 

(запах та аромат). Продукція цих сполук часто низька (менше 1% сирої 

речовини) і значною мірою залежить від фізіологічної та стадії розвитку 

рослини.
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Таблиця 1.7  

 

Основні класи фенольних речовин рослин 

 

 

Кількість 

атомів 

вуглецю 

Основний 

скелет 
Клас Приклади Рослини 

6 C6 Прості феноли 

Бензохінони 

Катехол, гідрохінон, 

2,6-

диметоксибензохінон 

Виноград, 

цибуля 

7 C6-C1 Фенольні 

кислоти 

Галова, саліцилова 

кислота  

Чорний чай, 

материнка, 

каштан 

8  C6-C2  Ацетофенони 

Похідні тирозину 

Фенілоцтові 

кислоти 

3-ацетил-6-метокси-

бензальдегід, тирозол,  

р-гідрокси-

фенілоцтова кислота 

Чорна 

гірчиця, 

цибуля, 

арахіс 

9 C6-C3 Гідроксикоричні 

кислоти 

Фенілпропени 

Кумарини 

Ізокумари 

Кавова, ферульна 

кислоти, міристицин, 

евгенол, умбеліферон, 

ескулетин, бергенон, 

евгенін 

Каштан, 

ячмінь, 

грейпфрут, 

конюшина 

10  C6-C4  Нафтохінони юглон, пламбагін Горіхи  

13  C6-C1-

C6  

Ксантони Мангіферин манго 

14  C6-C2-

C6  

Стилбени 

Антрахінони 

Ресвератрол 

Емодін 

Виноград, 

ревінь 

15  C6-C3-

C6  

Флавоноїди 

Ізофлавоноїди 

Кверцетин, ціанідин 

Геністеїн 

Соя, бузина 

18  (C6-C3)2  Лігнани 

Неолігнани 

  

30-  n  (C6-C3-

C6)2 /n   

 

Біфлавоноїди, 

лігніни, катехол, 

меланіни, 

флаволани 

(конденсовані 

таніни) 
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Фенольні речовини діють як антимікробні, антиоксидантні та 

протиканцерогенні речовини [108; 224].  

Фенольні кислоти, антоціани, флавоноїди, ізофлавоноїди та поліфеноли 

впливають на колір та смак харчових продуктів [383]. Структура поліфенолів 

відрізняється від простих молекул, таких як фенольні кислоти, до сильно 

полімеризованих сполук, таких як конденсовані дубильні речовини [158]. 

Біосинтетичний шлях фенольних сполук 

З рослин виділено понад 8000 фенольних сполук. Вони класифікуються 

на основі їх різної структури, а також кількості фенольної гідроксильної групи, 

ароматичних кілець та гетероциклічних кілець, а також зв’язків між 

вуглецевими ланцюгами та кільцями. Більшість груп поділяються на підгрупи 

залежно від їх хімічної будови [361]. Ситетичний шлях утворення фенолів 

належить до вторинного синтезу, але тісно пов´язаний з первинним синтезом, 

як наприклад шикіматний шлях та синтез фенилпропаноїдів [472] (рис. 1.1). 

Основними шляхами, з яких у рослинах походять фенольні сполуки, є 

ацетатний та  шикіматний. Фенілпропаноїдні сполуки, які включають; 

флавоноїди, монолігноли, гідроксикоричні кислоти, синапоїлові ефіри, 

кумарини та стильбени є загальними субстратами, що утворюються у 

фенілпропаноїдному шляху [204]. Початковою сполукою для 

фенілпропаноїдів є корична кислота, яка утворюється з фенілаланіну в 

результаті каталітичної реакції ферменту фенілаланін-амоніаліази (PAL), що є 

точкою розгалуження між первинним (шлях шикімату) та вторинним 

(фенілпропаноїд) метаболізмом [158]. Після дезамінування фенілаланіну 

ферментом фенілаланін-аміачна ліазою синтезується корична кислота. Потім 

вона гідроксилюється 4-гідроксилазою коричної кислоти до р-кумарової 

кислоти, яка перетворюється в р-кумароїльний кофермент А-ферментом-4-

кумарової-кислоти: лігазою CoA. Загальний фенілпропаноїдний шлях 

закінчується р-кумаровим коферментом А [373]. 
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Рис. 1.1. Класифікація фенольних сполук [472] 
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Фенольні кислоти 

Фенольні кислоти є ароматичними вторинними метаболітами рослин, 

що належать до   класу фенольних сполук і складаються з циклічних 

вуглецевих компонентів (рис. 1.3). Фенольні кислоти можуть містити дві 

відмінні складові вуглецеві групи: гідроксицинамічну (Ха) та 

гідроксибензойну (Хb) структури [421]. Хоча основний скелет залишається 

незмінним, кількість і положення гідроксильних груп на ароматичному кільці 

створюють різноманітність. У багатьох випадках фенольні кислоти вклучають 

і аналоги альдегіду (Xc),  наприклад, ванільна кислота. Кавова, р-кумарова, 

ванільна, ферулова та протокатехінова кислоти є широкорозповсюдженими. 

Інші фенольні кислоти (наприклад, гентизінова, сирингова) містяться у деяких 

рослинах. У природі більшість фенольних кислот знаходиться у формі 

зв’язаних з целюлозою, білками і лігніном сполук за допомогою глюкози, 

ефірів, або ацетатів [455].  

Основні функції фенольних кислот у рослин пов'язані із засвоєнням 

поживних речовин, синтезом білків, активністю ферментів, фотосинтезом 

[432], алелопатією, тощо [455]. Профіль фенольних кислот міняється на різних 

стадіях росту і розвитку рослин. Також їх вміст залежить від  умов 

вирощування, як нами було показано у випадку з клітинною культурою 

Silybum marianum [125]. 

Саме тому важливою задачею наших досліджень було вивчення впливу 

поживних речовин на динаміку синтезу фенольних кислот в in vitro культурах 

S. rebaudiana, O. aristatus та Vitis vinifera. 

Флавоноїди та антоціани 

Флавоноїди це група вторинних метаболітів, що належать до класу 

фенілпропаноїдів (рис. 1.4), мають колірний діапазон від блідо-жовтого до 

синього [440]. Флаваноїди, як і інші рослинні феноли мають синтетизуються з 

амінокислоти фенілаланіну [112]. Хімічна структура цих сполук, як правило, 

включає  1,3-дифенілпропан (C6-C3-C6), що містить два ароматичні кільця, які 

з'єднані через тривуглецевий "місток" і формують гетероциклічне кільце [158]. 
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Існує дев'ять класів флавоноїдів, включаючи: халкони, аурони, флаванони, 

дигідрофлаваноли, флавони, ізофлавони, антоціани, флавоноли, флаваноли, 

які різняться за структурою [385].  

Зокрема, антоціани, один клас флавоноїдних сполук, привернули увагу 

останніми роками через їх можливу користь для здоров'я як дієтичні 

антиоксиданти [490]. Антоціани - це водорозчинні пігменти, що забезпечують 

забарвлення  різних частин рослин, особливо листків та плодів. Вони 

виконують численні функції у рослин, включаючи захист від 

ультрафіолетового випромінювання, поглинання вільних радикалів та 

приваблення тварин для запилення та розпорошення насіння [271]. Раніше ці 

сполуки були відомі лише як натуральні харчові барвники, стабільність яких 

залежала від рН, світла, температури зберігання та хімічної структури [436].  

Однак, завдяки збільшенню експериментальних даних in vitro, in vivo, а 

також епідеміологічних досліджень, антоціани також розглядаються як 

потенційні фармацевтичні сполуки, що забезпечують різні корисні ефекти для 

здоров’я дюдини, зокрема доведено їх позитивний вплив на серцево-судинну 

та нервову систему, функції печінки, підшлункової залози та нирок [272]. 

Springob K та ін. [419] показали, що антоціани можуть використовуватись як 

компоненти  протипухлинних та протиартеріо-склерозних препаратів. 

Показано, що багато з цих ефектів пов'язані зі знешкодженням вільних 

радикалів та антиоксидантними властивостями антоціанів або з їх здатністю 

модулювати внутрішньоклітинні антиоксидантні системи. Антоціани також 

впливають на активність мітохондрій, які є основним джерелом енергії в 

клітинах [261]. Було показано, що антоціани також проявляють протизапальні 

та ДНК-захисні властивості [423]. Антоціани також використовують як 

компоненти фармацевтиків, зокрема вони входять до складу протипухлинних 

та антиартеріосклерозних препаратів [419].  

Такі флаваноли як кверцетин, рутин, гесперидин, нарінгін та 

мандаритин містяться у високих концентрацях в цибулі, томатах [296], 

яблуках, червоному вині, брокколі та чаї та гінкго білоба [387]. 
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Найпоширеніші харчові добавки, що містять флавоноли, включають 

кверцетин (70%), кемпферол (16%) та мірицетин (6%) [472]. Rohn S та ін. [365] 

показали, що кверцетин виявляє значну протизапальну активність через 

безпосереднє пригнічення кількох початкових процесів запалення. Він інгібує 

виробництво та вивільнення гістаміну та інших медіаторів алергічних реакцій 

[169] та процесів запалення і може мати терапевтичну користь при лікуванні 

серцево-судинних захворювань [168]. Крім того, дослідження in vitro та in vivo 

продемонстрували широкий спектр біологічної активності, пов’язаної з 

кверцетином та рутином, здатними інгібувати аномальний ріст товстої кишки 

у щурів та кверцетиновим халконом, здатним зменшувати розмір 

імплантованих пухлин товстої кишки у мишей [375]. Також було доведено, що 

кверцетин у поєднанні з поліфенольним куркуміном зменшує кількість та 

розмір клубової та ректальної аденоми [83].  

Проведені нами дослідження показали, що лушпиння коричнево 

забарвлених сортів цибулі містить у 5,6 разів більше кверцитину, ніж сорти з 

білим забарвленням [387]. 

Основний шлях біосинтезу флавоноїдів та антоціанів наведено на 

рисунку 1.2.  Флавоноїди синтезуються в цитозолі [472]. Халькон-синтаза (Е1 

CHS), полікетид-синтаза, є першим виділеним ферментом на шляху, і вона 

каталізує синтез нарингеніхалкону з однієї молекули 4-кумароїлу КоА та 

трьох молекул малонілу КоА. Халькон-синтаза каталізує і конденсацію р-

кумароїл-КоА з трьома молекулами малоніл-КоА з утворенням 

нарінгенінового халкону, з якого утворюється дигідрокверцетин. 

Нарінгеніхалкон стереоспецифічно ізомеризується до безбарвного нарінгеніну 

за допомогою халькон-ізомерази (Е2). Нарингенін гідроксилюється в 3-

положенні флаванон-3-гідроксилазою (Е4), отримуючи дигідрокемпферол, 

гідрофлавонол, тоді як флавоноїд-3', 5'-гідроксилаза (Е3) також каталізує 

гідроксилювання ериодиктиолу та пентагідроксилу флаванонів та 

дигідрохлорцерину, відповідно [21; 199].  
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Рис. 1.2. Схематичний шлях біосинтезу флавоноїдів та антоціанів у 

рослинах [178]. E 1: хальконсинтаза, E 2: хальконізомераза, E3: 

флавоноїд-3', 5'-гідроксилаза, E4: флаванон-3-гідроксилаза, E5: 

дигідрофлавонол-4-редуктаза, E6: антоціанідинсинтаза та E7: 

флавоноїди-3-о-глюкозилтрансфераза. 



75 

 

 

Хоча споживання цих речовин значно варіює в залежності від скалду 

харчування, середньодобове споживання флавоноїдів оцінюється в 1 г/добу 

[160]. Епідеміологічні дослідження показали взаємозв'язок між раціоном, 

багатим на флавоноїди, та зменшенням частоти захворювань серця [37]. 

Більшість ефектів флавоноїдів у біологічних системах пояснюються їх 

антиоксидантними властивостями, здантісю знешкоджувати вільними 

радикалами [429] та утворенням хелатів з важкими металами [75]. 

Повідомлялося, що флавоноїди виявляли вищу антиоксидантну активність, 

ніж аскорбінова кислота та α-токоферол із подібною концентрацією [52; 171]. 

Антиоксидантні властивості флавоноїдів залежать від їх структури, 

причому основним фактором, що сприяє, є структура катехолу на кільці B (дві 

сусідні гідроксильні групи в 3', 4'-положеннях). Гідроксильні заступники на 

флавоноїдному кільці посилюють антиоксидантну активність, тоді як 

заміщення метоксигрупами зменшує цю активність [90]. 

В літературі повідомляється, що флавоноїди є важливими для 

профілактики загальних захворювань, включаючи рак [486], 

нейродегенеративні захворювання та шлунково-кишкові розлади [150]. 

Muchtaridi M та ін. [299] показали, що флавоноїди можуть також 

взаємодіяти з ферментом, що перетворює ангіотензин 2 (ACE2), ключовим 

функціональним рецептором CoV, асоційованого з COVID-19. ACE2 

розташований на поверхні клітин-господарів, ефективно зв’язується з білком 

спайку CoV, тим самим дозволяючи вірусу заражати епітеліальні клітини 

господаря. Флавоноїди та антоціани виявляють противірусну активність in 

vitro до COVID-19. 

В літературі зустрічається опис досліджень щодо отримання 

флавоноїдів з in vitro культури калюсу Crataegus sinacia [268]  та суспензійних 

культур Glycyrrhiza inflata [480] та Astragalus missouriensis [197]. Зокрема 

повідомлялось, що клітинні культури Astragalus missouriensis синтезували такі 

флавоноїди як кверцетин у вільній, так і у зв’язаній формі (у вигляді 

глікозидів), ізокверцитрин та кверцитрин, які були основними флавоноїдними 



76 

 

 

глікозидами у всіх досліджуваних клітинних лініях. Проте не всі лінії культури 

синтезували рутин, гіперозид, скополетин та р-кумарову і хлорогенну кислоти.  

Bandekar Н та Lele SS [30] встановили, що суспензійна культура баньяна 

(Ficus benghalensis L.) синтезувала 0,31 мг/г кверцетину, що було в 20 разів 

більше, ніж тканини рослин. Arya D та ін. [19] вилучив 0,23 мг/г кверцетину 

з культури калюсу Pluchea lanceolate. 

Флавоноїди, як правило, містяться в рослинах, зв’язаних з цукрами у 

вигляді о-глікозидів [172]. Повідомляється, що ферментація лактобактеріями 

та ферментація кишечника порушують зв'язок β-глікозидів, в результаті чого 

утворюється більше кверцетину, що покращує біодоступність флавоноїдів 

[71].  

Абіотичний стрес, такий як спека, посуха, солоність, низька температура 

та важкі метали, пригнічують ріст рослин та знижують урожайність [430]. 

Подальша реакція стресу на рослини викликає активні форми кисню, які в 

подальшому використовуються як сигнальні молекули для активації 

механізму толерантності до стресу [41]. Однак, в екстремальних стресових 

умовах активні форми кисню надмірно продукуються, чим викликають у 

рослин порушення метаболічних процесів. У таких у рослинах активується 

транскрипція генів біосинтезу антоціанів, які виступають як знешкоджувачі 

вільних радикалів [304]. Zhang ZZ та ін. [498] повідомили, що синтез 

антоціанів посилюється в рослинах V. vinifera під дією ультрафіолетового 

опромінення, що пов´язано з посиленням експресії генів, які відповідають за 

синтез цих сполук.   

Ресвератрол (3,4,5´-тригідроксистильбен) - це природний фітоалексин, 

що виробляється деякими сперматофітами, такими як V. vinifera та іншими 

представниками Vitaceae [122], як реакція на інфекцію, травму, грибкову атаку 

або вплив ультрафіолетового світла [136]. Ресвератрол та його похідні 

характеризуються високою біологічною активністю, зокрема воні наділені 

протигрибковою та антибактеріальною активністю, діють подібно до  

естрогенів та використовуються для профілактики серцево-судинних 
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захворювань [152]. Дослідження Nassiri-Asl та Hosseinzadeh [307] свідчать про 

те, що резерватрол і його похідні сповільнюють ріст ліній ракових клітин 

молочної залози та легенів. Kiselev KV [229] показав, що ресвератрол модулює 

метаболізм ліпідів та інгібує окислення ліпопротеїдів низької щільності та 

агрегацію тромбоцитів. Посилений синтез ресвератролу спостерігався в 

культурі V. vinifera у відповідь на інфекцію або стрес [2].  

Наші попередні дослідження показали, що серед фенольних кислот, 

виявлених у культурі клітин Vitis vinifera, переважав 3-О-глюкозил-

ресвератрол, і його вміст можна було збільшити, застосовуючи кобальт, срібло 

та кадмій [59].  

Ізофлавони є підкласом флавоноїдів, а також їх називають 

фітоестрогеновими сполуками через його структурну схожість з людським 

гормоном естрадіолом [421]. Ізофлавони, що містяться в бобових рослинах, 

трапляються переважно в підродині Papilionoideae, зокрема в сої та конюшині 

[448], люцерні та квасолі.  

Вживання ізофлавонів впливає на міцність кісток [171]. Завдяки тому, 

що ізофлавони мають фенольну структуру, подібну до естрогену, ізофлавони 

є природньою альтернативою застосування замісної гормонної терапії [39]. 

Вони здатні модулювати та запобігати численним гормональним змінм. 

Зокрема ізофлавони даїдзеїн та геністеїн, які  мають однакові структури, за 

винятком додаткової гідроксильної групи на кільці А геністеїну, 

використовуються як складові фармацевтичних препаратів. Щоправда 

геністеїн проявляє в п'ять разів більшу естрогенну активність нієж даїдзеїн 

[343]. 

Культура калюсу Pueraria candollei var. mirifica була виведена 

Thanonkeo та Panichajakul [441] з метою отримання ізофлавонів дайдзеїну та 

геністеїну. Karuppusamy S [211] повідомляв, що культура суспензії рослин сої 

також виробляє геністеїн та дайдзеїн. 

Лігнани - це поліфенольні речовини, що синтезуються з фенілаланіну 

шляхом димеризації заміщених коричних спиртів [433]. Лігнани деяких 



78 

 

 

рослин, як наприклад, льону, вирізняються високим вмістом диглюкозидів 

секоизоларицирезинолу та сецоізоларіцирезинолу. Рослинні лігнани під дією 

кишкової мікрофлори можуть бути перетворені в лігнани ссавців, а саме 

ентеродіоли та ентеролактони [267], що потенційно може зменшити ризик 

деяких видів раку, таких як рак молочної залози [38], передміхурової залози та 

товстої кишки [326]. Тому через їх сприятливий вплив на здоров’я людини 

лігнани в даний час добре визнані, і багато досліджень in vitro та in vivo 

проводяться у всьому світі [10]. Через високий вміст лігнану льон все частіше 

використовується як важливий компонент у функціональних продуктах 

харчування та харчових продуктах [127]. 

 

1.2.4.  Вплив компонентів живильного середовища на ростові та 

ситнтетичні параметри  in vitro культур 

Вищі рослини здатні автотрофно рости за умов достатньої кількості 

світла, підходящому температурному режимі та  достатньому забезпеченні 

водою та мінеральними поживними речовинами. Потреби рослинних in vitro 

культур відрізняються від таких у інтактних рослинах [240]. Наприклад, 

коріння інтактних рослин отримує фітогормони та цукри з листової частини, а 

для недиференційованих клітин в in vitro культурах ці сполуки можуть 

поступати тільки з живильного середовища [325]. Тому вибір підходящого 

живильного середовища дуже важливий для in vitro культур.  

Живильне середовище повинно повноцінно компенсувати  імпорт 

речовин, отриманих у цілісній рослині з інших частин з різними 

метаболічними властивостями [312].  

Як джерело вуглеводів для клітинних та кореневих культур in vitro 

зазвичай використовується сахароза. Її нестача сповільнює ріст культур, але її 

надмірна концентрація викликає осмотичний стрес клітин [151]. Пагонові 

культури в меншій мірі залежать від наявності сахарози, оскільки вуглеводи 

синтетизуються в листі в процесі фотосинтезу [230].  
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Також ключовими групами компонентів живильного середовища є 

мінеральні солі та суміші вітамінів, які зазвичай містять тіамін, піридоксин та 

нікотинову кислоту. Fidemann T та ін. [118] дослідили вплив трьох важливих 

інгредієнтів в середовищі культури Мурашіге і Скоог, зокрема сахарози, 

KH2PO4 та KNO3, а також регуляторів росту 2,4-D (1,138 мг/л) та BAP (0,228 

мг/л) на біохімічні параметри культури клітин Capsicum baccatum на ріст 

культур та синтез вторинних метаболітів. Інтенсивність росту була найвищою 

на культурному середовищі, яке містило 45 г/л  сахарози, 0,09 г/л  KH2PO4 та 

0,95 г/л  KNO3. При цьому найвищий вихід флавоноїдів було отримано на 

середовищах з аналогічними концентраціями сахарози та  KH2PO4, але  

концентрація KNO3 була збільшена до 2,85 г/л.  

Рослинні культури клітинних середовищ включають неорганічні 

компоненти (макро- та мікроелементи), органічні речовини (сахароза) та 

регулятори росту. Для in vitro клітинних суспензійних культур різні види 

середовищ. Агар або його замінники додають при  приготуванні твердого 

середовища [140].  

Одним із найбільш часто використовуваних середовищ для культур 

рослинних тканин є середовище, розроблене Мурасіге та Скугом (MS) [309]. 

Суттєвою особливістю середовища MS є дуже висока концентрація нітратів 

(NO3-), калію (K +) та аміаку (NH4 +).  

Багато дослідників також використовують середовище В5, розроблене 

Гамборгом. Вміст неорганічних поживних речовин у середовищі B5 нижчі, 

ніж у середовищі MS [9]. 

В літературі багаторазово повідомлялося про вплив середовища або його 

компонентів на ріс культур. Наприклад, внесення додаткового кальцію та 

фосфату в культуру суспензійних клітин Coffea arabica підвищувало вміст 

фенольних кислот, додаткове внесення фосфатів впливало на вироблення 

сапогеніну у суспензійних культурах Agave amanuensis [138], а фосфатів та 

сахарози на синтез нікотину культурами клітин Nicotiana tabacum [282]. 



80 

 

 

Zenk MH. [491] проводив численні дослідження з впливу різних 

живильних середовищ, зокрема Блайдеса, Гамборга, Хеллера, Ліндсмайера та 

Скуга, Мурасигі та Скуга, Нітча та Нітча, Велікі та Мартіна,  

Уайта, а також регуляторів росту на біомасу клітинних суспензій Catharanthus 

roseus та синтез ними серпентину. Було показано, що забезпечення рослин 

поживними елементами та регуляторами росту значним чином визначає 

ростові та синтетичні процеси. Зокрема середовища Ліндсмайера та Скуга та  

Мурасигі та Скуга забезпечували формування відповідно 9,3 та 8,6 г сирої 

речовини на 50 мл середовища в клітинних культурах  Catharanthus roseus, 

тоді як клітини, ввирощені на середовищі Уайта лише 0,8 г.  

З метою збільшення вироблення флавоноїдів in vitro досліджували ефект 

регуляторів росту рослин ауксинів та цитокінінів, а також різних концентрацій 

сахарози на синтех флавоноїдів в Astragalus missouriensis [197]. Додавання 

цитокініну викликало посилення як проліферації тканин, так і вироблення 

флавоноїдів. Кінетин був сприятливим для продукування флавоноїдів у 

клітинах A. missouriensis. Після оптимізації концентрації та співвідношення 

ауксинів та цитокінінів вміст флавоноїдів зріс у 2,3 рази та становив 1,34%. 

Найвища кількість ізокверцитрину (5,3 мг/г) та кверцитрину (8,1 мг/г) було 

виявлено в середовищі з оптимальною комбінацією регуляторів росту 

нафталінооцтової кислоти (NAA) 1 мг/л, кінетину 2 мг/л та 6% сахарози. 

Ram M  та ін. [339] досліджували вплив різних концентрацій сахарози 

та амонічного азоту на індукцію калусу Rosa hybrida та синтез антоціанів. 

Індукція швидко ростучого калюсу спостерігалася при культивуванні на 

твердому МС середовищі з 4,0 мг/л 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти. Проте 

найвищим вміст антоціанів був у калюсі, який культивували на середовищі 

Еуфорфія Міллі з додаванням 7% сахарози. Це свідчить про те, що в багатьох 

випадках для швидкого росту культур підходять інші середовища, ніж для 

синтезу вторинних метаболітів.  

Рослинні культуральні середовища тканин, такі як MС, LС або B5, 

включають нітрат та амоній  як джерело азоту. Він відіграє не тільки ключову 
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роль в первинному метаболізмі, але і є визначальним у синтезі вторинних 

метаболітів, зокрема і фенольних сполук. Показано, що [493] збільшення 

вмісту азоту в живильному середовищі збільшує вміст  антоціанінів у 

суспензійних культурах V. vinifera, алкалоїдів у суспензійних культурах 

Holarrhena antidysenterica [496], та  шиконіну у культурах клітин Lithospermum 

erythrorhizon [336]. Однак, знижений рівень азоту покращив синтез капсаїцину 

у Capsicum frutescens та антрахінонів у Morinda citrifolia [237]. Yang Y та ін. 

[480] повідомляли, що культура суспензії клітин Glycyrrhiza inflata продукує 

36,4 мг/л  флавоноїдів під 10 ммоль/л азоту в середовищі MS, тоді як вміст 

флавоноїдів при 120 ммоль/л азоту досягає 73,1 мг/л. 

Показано, що також співвідношення NH4
+/NO3

- впливають на синтез 

вторинних метаболітів [484]. Знижений рівень NH4
+ та підвищений рівень NO3

- 

сприяли виробленню шиконіну та бетаціанінів, тоді як більш високі 

співвідношення NH4
+/ NO3

- збільшували синтез берберину та убихінону [101]. 

Показано, що співвідношення NH4 
+ / NO3

- та загальний рівень азоту помітно 

впливають на вироблення флавоноїдів та фенольних кислот у культурі клітин 

Coleus blumei. Зменшення нітрат-іонів у середовищі для вирощування до 

критичного рівня та збільшення амонію посилили вироблення антоціаніну в 

суспензії клітин Vitis Bailey Alicant [424]. 

Концентрація фосфатів у середовищі має великий вплив на синтез 

вторинних метаболітів у культурах рослинних клітин. Підвищений рівень 

фосфату посилював ріст клітин, але це  негативно впливало на накопичення 

вторинних метаболітів. Дещо знижений вміст фосфату індукував вироблення 

адмаліцину та фенольних речовин у Catharanthus roseus та нікотину у 

Nicotiana tabacum [253], але сповільнював ріст біомаси. На відміну від цього, 

було показано, що підвищений рівень фосфатів стимулює синтез дигітоксину 

в Digitalis purpurea та бетаціаніну в Chenopodium rubrum [235]. Також 

повідомлялося, що рівень фосфатів індукував вироблення фенолів у 

Catharanthus roseus [298]. 
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Іон калію служить основним фактором, що сприяє осмотичному 

потенціалу, посилює синтез білків та активує певні ферментні системи [500]. 

Підвищена  концентрація K+ спричиняла повільний ріст клітин. Більша 

концентрація сахаридів  зберігалося в клітинах при дефіциті К+. 

Мікроелементи необхідні в незначних кількостях для росту і розвитку 

рослин, і вони виконують безліч різноманітних функцій [132]. Марганець, йод, 

мідь, кобальт, бор, молібден, залізо і цинк зазвичай містяться вкультуральних 

середовищах, хоча інші елементи, такі як нікель і алюміній таккож часто 

зустрічаються в деяких рецептурах. Залізо зазвичай додають у вигляді 

сульфату заліза, хоча також можна використовувати цитрат заліза. 

Етилендіамінтетраоцтова кислота (ЕДТА) використовується разом із 

сульфатом заліза. Комплекси ЕДТА дозволяють повільно і безперервно 

виділяти залізо в середовище. Некомплексне залізо може випадати з 

середовища у вигляді оксиду заліза. 

Такі вітаміни, як тіамін (вітамін В1) та міо-інозитол, вважаються 

важливими для клітинних in vitro культур. Однак, до середовищ часто додають 

інші вітаміни. Так середовище MS включає міо-інозитол, нікотинову кислоту, 

піридоксин HCl та тіамін HCl [301]. 

Амінокислоти також зазвичай входять до складу органічних добавок. 

Найбільш частими є гліцин (також використовуються аргінін, аспарагін, 

аспарагінова кислота, аланін, глутамінова кислота, глутамін та пролін), але в 

багатьох випадках вони не відіграють суттєвої ролі [132]. Амінокислоти 

являються додатковим джерелом азоту, але їх розпад викликає закислення 

середовища.  

Інші добавки включають казамінову кислоту, пептон, екстракти S. 

cerevisiae, солодові екстракти та кокосове молоко. Останнє також відоме як 

постачальник регуляторів росту. 

На відміну від кореневих культур, для клітинних культур  в in vitro 

важливими є регулятори росту. Потреба клітинних культур in vitro у 

регуляторах росту в першу чергу залежить від виду та сорту рослин, а також 
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тканини, що використовується для експлантації [213]. Регулятори росту 

необхідні для індукування тканин калюсу та сприяння росту багатьох 

клітинних ліній. Реакція  in vitro культур на різні регулятори росту є 

індивідуальною і залежить від фізіолого-біохімічних особливостей нативних 

рослин. Окрім того, певний регулятор росту по різному впливає на ріст 

культури та на синтез втоинних метаболітів.  Тому для індукції in vitro 

культури, її росту та синтезу метаболітів важливо підібрати відповідні 

регулятори росту та визначити їх оптимальні концентрації [329]. Визначним 

дослідженням, покладеним в основу багатьох послідуючих робіт, було 

встановленням  Zenk MH. [491] впливу регуляторів росту на біомасу клітинних 

культур та синтез ними метаболітів. Зокрема було показано, що застосування 

в Gamborg 1 мг/л  2,4-D  призводило до зменшення росту біомаси порівняно з 

контролем та накопичення 4,6 г сирої речовини на 50 мл середовища в 

клітинних культурах  Catharanthus roseus, в той час як культури на середовищі 

Gamborg накопичували 5,1г. Однак, застосування 2 мг/л  2,4-D результувало в 

формуванні 5,2 г біомаси Catharanthus roseus, а застосування 1.86 мг/л NAA 

відповідно 7,6 г на 50 мл середовища. Клітинні культури, що вирощувались 

без регуляторів росту не синтезували алкалоїжд серпентин, додавання 1 мг/л 

2,4 D приводило до синтезу 0,5 мг/л серпентину,  після додавання 2 мг/л 2,4 D 

серпентин не синтезувався, а після внесення 1.86 мг/л NAA культури 

накопичували 1,2 мг/л алкалоїду. Таким чином можна зробити висновок, що 

регулятори росту значним чином впливають на ріст та синтетичні процеси in 

vitro культур. При цьому необхідно ввизначити оптимальний регулятор росту 

та його концентрацію.  

Фізичні фактори, такі як світло, температура та рН, впливають на 

накопичення вторинного вторинних метаболітів в багатьох типах культур. 

Температура. Діапазон температур 17–25° C зазвичай використовується 

для індукції тканин калюсу та росту суспензії культивованих клітин [342]. 

Однак, кожен вид рослин, а також культура клітин можуть мати свій 

температурний оптимум. При температурі 19° C, біотрансформація 
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дигітоксину в дигоксин була оптимальною, тоді як 32° C було оптимальним 

для утворення пурпуаглікозиду-А в культурах клітин Digitalis lanata. Вищий 

вихід убихінону в культурах клітин Nicotiana tabacum спостерігався при 32° C 

порівняно з 24° C. Courtois і Guren [82] повідомили про 12-кратне збільшення 

продукування алкалоїдів у клітинних культурах Catharanthus roseus при 16° C 

порівняно з 27 ° C. 

Світло. Якість спектру, інтенсивність та період опромінення світлом 

можуть впливати на культури рослинних клітин. Liu X та ін. [265] 

продемонстрували стимулюючий ефект опромінення світлом на утворення 

антоціанів, віндоліну, катарантину і кофеїну в культурах клітинних суспензій 

Aralia cordata. 24 годинне освітлення стимулювало синтез антоціанів у 

культурах клітин Daucus carota та V. vinifera [85]. Bianconi M та ін. [40] 

встановили, що освітленість впливала на склад каротеноїдів та вміст 

антиокисдантів у культурах клітин червоної моркви. Освітлення суспензій 

клітин Coffea arabica посилило біосинтез кофеїну в 10 разів [446]. 

рН середовища. Рівень рН середовища зазвичай регулюють між 5 і 6, і 

уникають граничних значень рН. У середовищі концентрація іонів водню 

змінюється під час росту культури. рН середовища знижується під час 

засвоєння аміаку та зростає під час поглинання нітратів [342].  

Кількість інокуляту. Lee WL та Chan L. [256] показали, що 

оптимальний вміст інокулята для найкращого росту суспензійних культур 

Orthosiphon stamineus становив 0,75 г клітин у 20 мл живильного середовища. 

У наших експериментах він був 1г на 50 мл середовища.  

 

1.2.5. Модифікація експресії синтезу фенольних речовин шляхом 

застосування прекурсорів та еліситорів  

 

На синтез вторинних метаболітів в in vitro культурах можливо впливати 

завдяки застосуванню прекурсорів та  еліситорів.  



85 

 

 

Синтез метаболітів в in vitro культурах часто обмежується відсутністю 

певних прекурсорів. Тому біотрансформація з використанням екзогенних 

прекурсорів біосинтезу може поліпшити синтез бажаних сполук. В процесі 

біотрансформації функціональні групи сполук модифікуються in vitro 

культурами до кінцевого продукту [342]. Під час біотрансформації клітини 

рослин перетворюють природні чи штучні сполуки, що вводяться в живильне 

середовище шляхом включення їх у реакції гідрування, дегідрування, 

ізомеризації, глікозилювання та гідроксилювання. Стратегія введення 

прекурсорів заснована на ідеї, що постачання сполуками, які є початковими 

або проміжними в біосинтетичного шляху, збільшує вихід кінцевого продукту 

[342]. 

Оскільки вторинні метаболіти захищають рослини від змін 

навколишнього середовища, спосіб стимулювати їх синтезу полягає у 

застосуванні несприятливих факторів, тобто моделюванні атаки патогенів, 

травоїдних тварин, важких металів, ультрафіолетового опромінення, тощо 

[484]. Еліситори визначаються як сполуки, які можуть стимулювати 

вторинний метаболізм рослин, вони часто зустрічаються в природі в складі 

компонентів грибів або клітинних стінок рослин [129]. Для росли вони 

імітують стан стресу активуючи цим біохімічні захисні системи і приводячи 

до кількісних та якісних змін вмісту метаболітів у клітинах рослин та їх 

ексудатах [138]. 

Фенольні сполуки є біохімічним пристосуванням рослин до стресових 

факторів навколишнього середовища. Додавання еліситорів до in vitro культур 

рослин викликає фізіологічні та морфологічні реакції, які можуть 

стимулювати синтез фенольних сполук [307].  

Табл. 1.8 ілюструє вплив абіотичних еліситорів на синтез фенольних 

сполук у рослинних культурах in vitro. 
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Таблиця 1.8 

Вплив абіотичних еліситорів на синтез фенольних сполук у рослинних in 

vitro культурах 

Абіотичний 

еліситор 

Речовина in vitro кульутра Посилання 

Високий 

гідростатичний 

тиск 

Амарантин Chenopodium ruburum [235]  

Антрахінони Morinda citrifolia 

Іони металів: 

Cu 2+, Cd 2+, Al3+,  

Zn 2+, Cu 2+, Va 2+ 

Ресвератрол Vitis vinifera [60] 

Нікель Фенольні 

сполуки 

Fagopyrum escullentum [431] 

Низькі 

температури 

Флавоноїди Astragalus missouriensis [197] 

Червоне світло  Фенольні 

сполуки 

Canavalia ensiformis [370] 

Ультразвук Антрахінони Morinda citrifolia [237]  

Сапоніни Panax ginseng [258]  

Таксол Corylus avellana [351] 

Taxus chinensis [474] 

Шиконін Lithospermum 

erythrorhizon 

[260] 

 

Біотичний стрес може бути викликаний бактеріальною, вірусною або 

грибковою атакою, а також біотичними еліситорами, що включають: 

- ферменти, фрагменти клітинної стінки мікроорганізмів [328], 

полісахариди, отримані з мікроорганізмів (хітину або глюканів) та 

глікопротеїни [148]; сполуки, що виробляються рослинами у відповідь на 

фізичні пошкодження, інвазію грибів або бактерій [324], полісахариди, 

отримані з клітинних стінок рослин (пектин або целюлоза) [131], фрагменти 

пектину, що утворюються під дією мікроорганізмів на клітинні стінки рослин 

[131]; 
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- хітозан, глюкани, саліцилова кислота [236], метилжасмонат [209], 

фрагменти клітинних стінок мікроорганізмів [323]. 

Дослідження щодо впливу біотичних еліситорів на фенольні речовини в 

in vitro культурах рослин зведені в табл. 1.9.  

Етефон - рослинний регулятор росту, який може метаболізуватися до 

етилену, газоподібного фітогормону дозрівання, контролюючого старіння. 

Біосинтез етилену в рослинах індукується стадією розвитку рослин, 

фітогормональною активністю та змінами навколишнього середовища, 

наприклад механічне пошкоджнення або інтенсивне освітлення [1]. 

Збільшення біосинтезу ізофлавоноїдів у 5–6 разів спостерігалося при 

додаванні метилжасмонату до клітинної культури сої. Виробництво 

ізофлавоноїдів у 7-денній культурі збільшувалось із застосуванням 

імпульсних електричних полів [153].  

Мікробні інфекції інтактних рослин часто викликають синтез 

специфічних вторинних метаболітів. Найбільш вивченими є грибкові 

патогени, у цьому випадку регуляторними  молекулами є як полімерглюкани, 

глікопротеїни та низькомолекулярні органічні кислоти [445]. Більшість 

стратегій використання грибкових еліситорів використовують автоклавні 

гомогенати або фільтрати грибкових культур [154].  

Rao RS та ін. [340] дослили вплив водних екстрактів Haematococcus 

pluvialis та Spirulina platensis, які застосовувались як еліситори, на 

накопичення фенолів, беталаїнів та тіофенів у кореневих культурах Beta 

vulgaris та Tagetes patula. Було встановлено, що при обробці еліситорами 

спостерігалось збільшення біомаси кореневих культур. У Beta vulgaris вона 

становила 165,3 г/л, що у 1,8 разів перевищувало контроль, а у Tagetes patula 

149,4 г/л, що було у 2,5 разів вищим від контролю. Накопичення фенолів та 

беталаїнів у Beta vulgaris показало збільшення в 3,4 та  2,3 рази порівняно з 

контролем, а у Tagetes patula в 2,1 та 1,4 рази, відповідно, на 15-й добу 

культивування.   
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Таблиця 1.9 

Вплив біотичних еліситорів на синтез фенольних сполук у рослинних in 

vitro культурах 

Абіотичний 

еліситор 
Речовина in vitro кульутра Посилання 

Агаропектин Шиконін Lithospermum 

erythrorhizon 

[313] 

Morinda citrifolia [237] 

S. cerevisiae Антрахінони  Morinda citrifolia [321] 

Розмаринова 

кислота  

Coleus blumei [328] 

Флавоніоди Glycyrrhiza uralensis [494] 

Ізофлавоноїди Pueraria candollei [451] 

Грибковий 

еліситор 

Розмаринова 

кислота   

Coleus blumei  [78]  

Акридон Ruta gravelones [117] 

Кодеін Papaver somniferum [499] 

Таксол Taxus sp. [464]  

Сангвінарин  Papaver somniferum [499] 

Ацетат натрію Ресвератрол  Arachis hypogaea [2] 

Жасмонова 

кислота 

Антоціани  Viti vinifera [88] 

Ресвератрол  Vitis vinifera [370] 

Саліцилова 

кислота 

Дайдзеїн Psoralea corylifolia [397] 

Фенольні кислоти Salvia miltiorrhiza [105]  

Метил-

жасмонат 

Ізофлавоноїди  Glycine max [153]  

Розмаринова 

кислота 

Coleus blumei [78] 

Satureja hortensis [438] 

Капсидіол  Nicotiana tabacum [396] 

Таксол Taxus sp. [434] 
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Посилення продукції вторинних метаболітів після застосування 

еліситорів порівняно з не обробленими культурами представлено в табл. 1.10. 

Однак, використання мікробних еліситорів може бути не економічним, 

оскільки мікроорганізм, що продукує еліситор, слід культивувати окремо від 

культивування рослинних клітин. Тому при підрахунку економічної 

ефективності цієї технології слід враховувати і вартість ферментації 

мікроорганізмів.  

Еліситори не функціонують однаково у всіх видів in vitro культур. Вони 

найбільш ефективні при оптимальних концентраціях і на правильній стадії 

культури. 

Характеристика еліситорів 

В літературі повідомлялося про декілька параметрів, які необхідно 

враховквати при внесенні еліситору. До них належать концентрація та 

селективність еліситорів, тривалість впливу еліситорів, вік культури, клітинна 

лінія, регуляція росту, склад поживних речовин, фізіологічні особливості . 

Концентрація еліситора. Namdeo А [306] повідомляє про більш високе 

накопичення аймаліцину в культурах Catharanthus roseus при обробці різними 

концентраціями еліситорів з екстрактів Trichoderma viride, Aspergillum niger та 

Fusarium moniliforme. Накопичення аджамаліцину було вищим у клітинах, на 

які впливали більшою концентрацією (5,0%) еліситора порівняно з меншою 

концентрацією (0,5%). Однак, подальше збільшення концентрації до 10,0% 

негативно вплинуло на накопичення адмаліцину. Повідомлялося, що високі 

дози еліситора викликають гіперчутливу реакцію, що веде до загибелі клітин, 

тоді як для індукції потрібен оптимальний рівень. 

Тривалість впливу еліситора. Клітини Catharanthus roseus піддавали 

дії еліситорних екстрактів Trichoderma viride протягом 24 годин, 48 годин, 72 

годин та 96 годин. Синтез аймаліцину при цьому збільшився  в 3 у варіанті, де 

екстракти Trichoderma viride діяли протягом 48 годин [82]. Однак, подальше 

збільшення часу впливу призвело до зменшення вмісту адмаліцину. 
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Таблиця 1.11 

Зміна синтезу вторинних метаболітів після обробки культур еліситорами 

 

In vitro культура Еліситор Речовина 

 

Концентрація 

речовини 

одиниці Посилання 

контроль еліситор 

Arachis hypogaea ацетат натрію  ресвератрол 0,42  12,62 ммоль/г  [2] 

Glycyrrhiza uralensis S. cerevisiae екстракт  флавоніоди 28,38 45,40 мг/г [493]  

Glycine max імпульсні електричні поля  ізофлавоноїди 800 1520 мг/г [153] 

Catharanthus roseus метилжасмонат аймаліцин 0 400  мкг/л [257]  

Morinda citrifolia хітин  антрахінони 3,0 7,0 мкг/г  [360] 

ультразвук антрахінон 16,74 41,85 мг/г [237]  

Pueraria candollei S. cerevisiae екстракт  ізофлавоноїди 

 

60,0 270,0 мг/г [451] 

Papaver bracteatum дендрифіон сангвінарин 50 450 мкг/г [499] 

Rubia tinctorum хітозан  антрахінон 

 

58,0 128,9 мкмоль/г [458] 
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Вік культури. 15-денні культури клітини Catharanthus roseus показали 

вищі врожаї аймаліцину, 30-денні [253]. 

Окрім цих характеристик, ефективність виділення також залежить від 

специфічності еліситора, клітинної лінії, наявності регуляторів росту та умов 

навколишнього середовища. 

 

1.3. Сучасні методи екстракції фенольних речовин   

 

Культури рослин in vitro накопичують фенольні сполуки здебільшого 

внутрішньоклітинно у вакуолях [479]. Для вивільнення метаболітів з вакуолей 

їм слід проникнути через два мембранних бар’єри - плазматичну мембрану та 

тонопласт. Пермеабілізація клітин залежить від утворення пор в одній або 

декількох мембранних системах, що дозволяє молекулам проходити через 

мембрани [143]. Для підвищення проникності мембран можливо 

використовуваити широкий спектр методів, включаючи хімічну обробку, 

наприклад розчини з високою іонною силою, зовнішню зміну рН, 

диметилсульфоксид (DMSO) [251], Твін 20 (поліоксиетилен сорбітан 

монолаурат) [251] та хітозан [345], а також використовувати фізичні методи, 

наприклад імпульсні електричні поля [116], ультразвук [43; 473] та високий 

гідростатичний тиск [443]. 

Balasa A. [28] виввчала вплив пульсуючих електичних імпульсів (PEF) 

на  зворотню та незворотню пермеабілізацію мембран клітинних культур V. 

vinifera та Malus domestica. Метою цього дослідження було підібрати 

параметри  PEF, що забезпечують збереження життєздатність клітин та 

посилення масового переносу антоціанів з клітин у середовище живлення.  

Rajabi F. та ін. [338]  вивчали можливість застосування 1–20 кВ/см 

протягом 10–100 нс PEF для посилення ексудації алкалоїдів з трансгенних 

клітинних культур Nicotianum tobacco NtabMPO1ox nf NtomCYP82E4 в 

живильне середовище, не погіршуючи при цьому життєздатності та 

продуктивності  культур. Однак, ексудація алкалоїдів була вибірковою, певні 
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алкалоїди, такі як норнікотину не виділявся з клітин. Таким чином, завдяки 

застосуванню PEF вдалося фракціонувати алкалоїди. Це явище пояснювалось 

диференційованою  внутрішньоклітинною компартменталізацією нікотинових 

алкалоїдів. 

Roldan-Marın E. та ін. [366] вивчали вплив високого гідростатичного 

тиску на екстракцію фенольних сполук, зокрема флавонів з тканин  цибулі. 

Було показано, що основними флавонололами цибулі є кверцетин та 

кверцетин-глюкозиди (кверцетин-4'-глюкозид та кверцетин-3,4'-диглюкозид), 

які характеризуються високою антиоксидантною активністю. Під впливом 

високого гідростатичного тиску 100 МПа протягом 5 хв вихід кверцитину у 

екстрактах зріс на 33% . 

 

1.3.1. Пермеабілізація клітинних мембран огранічними агентами  

Завдяки впливу хімічних факторів можливо пермеабілувати мембрани 

клітин та цим самим викликати посилений транспорт фенольних сполук з 

рослинної клітини.   

Knorr D та Berlin J [235] повідомляли, що проникність клітинних 

мембран Chenopodium rubrum зростала після хітозаном, при цьому амарантину 

виділявся з клітин у у культуральне середовище. 

Brodelius Р та Pedersen Н [47] досліджували пермеабілізуючі агенти 

клітинних мембран клітин Catharantus roseus. Найбільш перспективними 

виявились DMSO та Triton X-100. Вони не впливали негативно на  

життєздатність клітин, але сприяли виділенню метаболітів у середовище. 

Схожі результати булт отримані привнесенні Triton X-100 в середовище  з  

клітинною культурою Beta vulgaris [447], оброблена 0,7 мкмоль X-100 

протягом 15 хв, індукувала вивільнення 30% бетаціанінів без втрати 

життєздатності клітин (70%). Після цієї пермеабілізаційної обробки культури 

Beta. vulgaris росли швидше, досягнувши максимальної концентрації біомаси 

на 48% вище, ніж контрольні культури через 14 днів. Твін 20 також 

використовували для отримання алкалоїдів Datura innoxia Mill. культура 
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трансформованих коренів [44]. Для різних концентрацій Твін 20 як гіосціамін, 

так і скополамін, накопичені в живильному середовищі, тим часом 

життєздатність рослинних матеріалів може бути збережена після 24-годинної 

2% обробки концентрацією Твін 20. Хімічна пермеабілізація рослинних 

мембран часто пов’язана з втратою життєздатності рослинних клітин. 

Оскільки у більшості випадків продукти, утворені культурами 

рослинних клітин, зберігаються у вакуолях, для вивільнення продуктів з 

вакуолей рослинних клітин необхідно проникнути через два мембранні 

бар’єри (плазматичну мембрану та тонопласт). Пермеабілізація клітин 

залежить від утворення пор в одній або декількох мембранних системах 

рослинної клітини, що забезпечує можливість проходження різних молекул у 

клітину та з неї [48]. Тому пріоритетними технологіями стійкого отримання 

метаболітів вважаються такі, що забезбечують короткочасне збільшення 

проникності мембран без втрати життєздатності клітин. 

 

1.3.2. Вплив ферментації на фізіолого-біохімічні процеси в 

рослинних тканинах    

Ферментація є одним з найдавніших біотехнологічних методів, який  

еволюціонував від застосування природних процесів бродіння, завдяки 

використанню заквасок, до використання генетично модифікованих штамів 

мікроорганізмів. Перевагою цієї технології є збереження або поліпшення 

органолептичних та технологічних характеристик харчових продуктів [291]. 

Серед різних типів бродіння ферментація молочнокислими бактеріями є 

однією найбільш поширених, яка також може застосовуватися до широкого 

спектру продуктів, таких як молоко, м’ясо, фрукти та овочі [475]. 

Овочі містять вуглеводи, білки, жири та велику кількість води. Завдяки 

такому біохімічному складу овочі як субстрат забезпечують молочнокислі 

бактерії необхідними для росту поживними речовинами [94]. Молочнокислий 

тип бродіння забезпечує розширення спектру харчових продуктів , покращує 

їх біологічні властивості, підвищує антиоксидантну активність та 
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функціональність рослинних продуктів [16]. Ферментація є природним 

шляхом консервування рослинної продукції завдяки огранічним кислотам, що 

утворюються в процесі молочнокислого бродіння, що, на відміну від 

термічних методів обробки, не призводить до втрат термолабільних біологічно 

активних сполук [279].  

Ферментація здавна використовується для збереження, поліпшення 

терміну зберігання та харчових якостей рослинної їжі. Однак, недостатня 

увага приділяється його впливу на вторинні метаболіти рослин [185].  

Ng CC та ін. [313] встановили, що бродіння Anoectochilus formosanus 

Hayata, інокульованого 5×106 CFU/ мл L. acidophilus BCRC 17002, підвищує 

рівень загальних фенольних сполук більш ніж удвічі, з 6,07 мг/г до 14,05 мг/g 

через 35 годин ферментації. Також вміст фенольних сполук збільшиився на 

30% в Graptopetalum paraguayense E. Walther після ферментації L. plantarum 

BCRC10357 на  [475]. Це пояснюється тим, що ферментація може спричинити 

структурний розпад стінок клітин рослин через зниження рН, що створює 

умови для звільнення зв’язаних фенольних компонентів за допомогою 

ферментативних процесів [313].   

Під час ферментації рослин такі ферменти, як рослинні амілази, 

ксиланази та протеази, та ферменти мікроорганізмів сприяють розпаду та 

модифікації сполук [254]. L. acidophilus містить β-глюкозидазиу, які можуть 

розщеплювати флавоноїдний глюкозид до аглікону. Вивільнення зв’язаних 

фенольних сполук суттєво впливає на  вміст фенольних сполук у екстрактах 

[270].  

Ngan L [314] розробили технологію екстракції фенольних сполук з 

Anoectochilus formosanus Hayata з застосуванням ферментації в присутності  

Lactobacillus acidophilus ATCC-4356. Було порівняно ефективність 

мікрохвильової та ультразвукової екстракції, а також ферментації рослинних 

тканин. Результати показали, що три методи позитивно впливали на вилучення 

біоактивних сполук, проте застосування ферментації показало найкращий 

результат. Загальний вміст фенольних сполук у варіанті, де застосовували 
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водну екстракцію, становив 5,01 мг/г, після обробки мікрохвилями вміст 

фенольних сполук зріс до 7,81 мг/г, після застосування ультразвуку до 8,12 

мг/г, а після ферментації тканин до 11,76 мг/г. Тому використання 

Lactobacillus acidophilus було запропоновано як ефективна технологія 

екстракції фенольних сполук.  

 

1.3.3. Ефективність застосування нетермічних фізичних методів 

екстракції вторинних метаболітів    

Фізичні методи екстракції, такі як імпульсні електричні поля (PEF), 

високий гідростатичний тиск (HP) і ультразвук (US) викликають 

пермеабілізацію зовнішніх та внутрішньоклітинних мембран і, таким чином, 

сприяють екстракції фенольних сполук з клітин in vitro культур в екстракт 

розчину або в живильне середовище.  

 

Застосування імпульсних електричних полів для пермеабілізації 

рослинних клітин 

Застосування PEF базується на принципі розвитку мембранних пор 

під дією зовнішніх електричних полів (рис. 1.3) [320].  

 

 

 

Рис. 1.3. Принцип утворення мембранних пор під дією зовнішніх 

електричних полів [320]  

 

PEF посилює вивільнення молекул, які хімічно чи фізично закріплені в 

мембранних структурах [207]. Залежно від напруги електричного поля та 
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числа імпульсів, утворення пор може бути зборотнім або незворотнім 

процесом [443]. 

Імпульсні електричні поля застосовується на різних біологічних 

системах, зокрема з метою модифікації структури біополімерів, 

деконтамінації харчових продуктів та екстракції біологічно активних 

речовин. Найбільше поширення в промисловості дана технологія набула в 

процесах нетермічної інактивації мікроорганізмів [453]. Також широкого 

застосування набуло застосування PEF з метою деактивації ферментів та 

пермеабілізації мембран [233].  

PEF застосовується і в процесах екстракції за умов зворотньї або 

незворотньої пермеабілізації клітинних мембран. Повідомляється, що після  

обробки тканин картоплі протягом 0,7 мкс струмом силою 1,7 В кВ /см 

спостерігалась зворотня електропорація. Прицьому утворювались пори, які  

зникали протягом 30 сек, при цьому  життєздатність клітин відновлювалась 

[346].  

Проте існує все ще недостатньо досліджень впливу PEF на рослинні 

тканини небагато, і більшість із них привсячені вивченню можливості 

застосування PEF в поєднанні з іншими процесами, такими як термічна 

обробка або застосування ультразвуку [202].  

Незворотна пермеабілізація клітинних мембран у рослинних тканинах 

після обробки їх PEF впливає на інтенсифікацію переносу маси або 

температури  харчових продуктів та може використовуватись для посилення 

сушки, гомогенізації, або екстракції [444].  

 

Використання високого гідростатичного тиску (HP) для 

пермеабілізації рослинних клітин 

Екстракція за допомогою високого гідростатичного тиску є новітньою 

технологією, яка використовується для вилучення біоактивних сполук з 

рослинних тканин. НР в діапазоні від 50 до 800 МПа є альтернативним 
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методом екстракції, який часто вуикористовується в поєднанні з іншими 

методами, наприклад ультразвуком або мікрохвильовою обробкою [345]. 

Високий гідростатичний тиск також викликає структурні зміни 

рослинних тканин, такі як деформація клітин, пермеабілізація клітинних 

мембран [276], желатинизація крохмалю та денатурація білків [48]. Високий 

тиск може покращити швидкість перенесення речовин, підвищити 

проникність розчинника в клітини, а також викликати вторинну дифузію 

метаболітів [202]. 

Було показано, що застосування НР викликає біохімічні та структурні 

зміни в клітинних біополімерах, зокрема в білках, полісахаридах та ліпідах. 

Зокрема після впливу НР в полісахаридах частково зникають ковалентні 

зв´язки, що впливає на  функціональність та структуру молекул та призводить 

до структурних змін харчових продуктів [73].  

НР викликає структурні зміни білків, що призводить до їх агрегації та 

гелеутворення, а також викликає кристалізацію жирів. Текстурні зміни в 

рослинних тканинах, спричинені обробкою НР можуть бути наслідком 

фізичного розкладу тканин [319]. Balasubramaniam та Barbosa-Cánovas [29] 

спостерігали зміни клітинних структур листків цвітної капусти та шпинату 

після обробки HP при 400 МПа. Мікроскопічні дослідження клітин епідермісу 

цибулі виявили пошкодження вакуолей після обробки 300 МПа,  запах свіжої 

цибулі зміненювався на запах пасерованої або смаженої та супроводжувався 

збільшенням 2-метил-пент-2-еналу, один з основних продуктів алліїнази [109]. 

Luscher C та ін. [266] заявили, що на ступінь пошкодження мембран рослинної 

тканини може впливати хімічний скалд мембран, зокрема наявність у них 

полісахаридів.  

Butz P та ін. [54] встановили, що рослинні тканини втратили здатність 

утримувати воду після обробки HP. Аналіз вмісту вільної води в томатній 

м’якоті, вказував на те, що оброблені при 600 Мпа протягом 60 хв зразки мали 

значно нижчий рівень вільної  води, а необроблені зразки. Ця зміна у виділенні 
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води,  пояснюється впливом НР на структуру макромолекул та залежить від 

співвідношення полярних та неполярних сладових. 

Pinela J та ін. [331] застосовували високий гідростатичний тиск для 

вилучення фенольних сполук із Nasturtium officinal. При цьому процес був 

оптимізований шляхом підбору часу експозиції від 1,5 до 33,5 хвилин та тиску 

від 0,1 до 600 МПа. Було доведено, що оптимальними умовами для HP 

екстракції фенольних сполук були: тривалість 3 хвилини та тиск 300 МПа, в 

залежності від хімічної структури фенольних сполук. При цьому кількість 

екстрагованих  сполук становила 64,68 мг/г, що на 230% перевищувало таку у 

екстрактах, де не застосовували  високий гідростатичний тиск. 

Ağçam E та ін. [4] визначали параметри обробки чорної моркви високим 

тиском для вилучення біоактивних сполук для отримання максимального 

виходу біоактивних сполук. Було розроблено ряд математичних моделей з 

урахуванням загального вмісту антоціанів, загальних фенольних сполук та 

антиоксидантів. Отримані результати показали, що оптимальні параметри для 

екстракії є тиск 266,6 Мпа при температурі 78,3 °С протягом 13,6 хв. 

В зв´язку з тим, що літературні дані щодо параметрів застосовування  

високого гідростатичного тиску для екстракії фенольних речовин різнились 

між собою, було вирішено в ході досліждень підібрати параметри, оптимальні 

для екстракції фенольних сполук, зокрема фенольних кислот та антоціанів, 

базуючись на даних власно проведених експериментів.  

 

1.3.4.  Ексудація як іноваційний метод стійкого отримання 

метаболітів  

До ексудатів належать речовини, що виділяються корінням рослин, 

кореневими та клітинними культурами в навколишнє середовище [462]. 

Здатність виділяти в середовище широкий спектр сполук є однією з 

найважливіших  метаболічних особливостей рослинних клітин, оскільки 5-

21% всього фотосинтетично фіксованого вуглецю рослини, що переноситься з 

клітин листків  до кореня, виділяється з ексудатами [312]. Kim BJ  та ін. [221] 
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повідомили, що до 25% фенольних речовин у культурі клітин Taxus chinensis 

виділяються у культиваційне  середовище.  

Ексудати, що містять широкий спектр біоактивних сполук, відіграють 

важливу роль у адаптації рослин до навколишнього середовища. Ексудати також 

виступають в ролі медіаторів, які ініціюють або підтримують біологічну та 

фізичну взаємодію між рослинними клітинами та навколишніи середовищем 

[403]. Також в процесі ексудації виділяються іони, ферменти, первинні та 

вторинні метаболіти. Зокрема ексудати містять  низькомолекулярні сполуки, 

такі як амінокислоти, органічні кислоти, цукри, фенольні сполуки; і, в меншій 

кількості, високомолекулярні сполуки, такі як полісахариди та білки [131]. 

Остання фракція характеризується меншим різноманіттям, але часто складає 

більшу масову частку [24]. 

Функціональне значення ексудатів полягає у підтримці життєдіяльності 

симбіотичних мікроорганізмів або у захисті рослин від патогенних 

мікроорганізмів [23], у впливі на доступність поживних речовин [131] та 

пригніченні росту конкуруючих видів рослин [445]. 

Ексудати - порівняно прості суміші порівняно з екстрактами рослинної 

тканини, що робить виділення хімічних речовин простішим завданням. 

Ексудація може здійснюватися безперервно, не руйнуючи рослинні клітини in 

vitro, що надає можливість отримувати вторинні метаболіти протягом усього 

часу культивації [413]. Рослинні клітини виділяють у середовище органічні 

кислоти, амінокислоти, алкалоїди, полісахариди, ферменти та рекомбінантні 

білки. Профіль ексудатів є індивідуальним для кожного виду рослин [343] . 

Одним із механізмів, що посилюють ексудацію, є реакція  рослин на появу 

патогенних мікроорганізмів, за яку в першу чергу відповідають так звані 

прикордонні кореневі клітини. Вони виділяють широкий спектр біологічно 

активних сполук, які пригнічують ріст патогенних грибів та бактерій [445]. 

Функцією прикордонних клітин є виділення до 98% органічних молекул з 

коренів у навколишнє середовище. Ексудати можуть виділятися з клітин 

щонайменше за двома механізмами, пасивно (дифузія) та активно (секреція). 
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Припускається, що іонні канали, беруть участь у секреції органічних кислот з 

цитоплазми [461]. Вивільнення низькомолекулярних органічних сполук з 

рослинними ексудатами відбуваєтья в ході пасивної дифузії за градієнтом 

концентрації, який зазвичай існує між цитоплазмою інтактних клітин та 

зовнішнім розчином [311]. Інтенсивність пасивної дифузії через ліпідний 

бішар плазмалеми залежить від мембранної проникності мембран та 

визначається фізіологічним станом клітини, а також полярністю виділених 

сполук  [322]. Це пояснює феномен полегшеного вивільнення з клітин 

ліпофільних ексудатів. Залучення мембранних транспортерів, таких як ATP-

зв'язуючий транспортер (ABC-транспортер), може спричинити посилену 

секрецію іонів [26].  

Наприклад, для отримання глюкозинолатів з рослинних тканин 

хрестоцвітних олійних культур застосовують багатоступінччасту очистку, яка 

включає застосування ферментів, комплексу органічних розчинників та 

багатоступінчатої фільтрації [383]. Очистка глюкозинолатів відбувається 

спочатку у ліпідній, а потім у водній фракціях, при цьому зрослинної маси  

поступово виділяють олію, жирні кислоти, білки та амінокислоти, цукрои, 

полісахариди, а вже на останніх етапах глюкозинолати. 

Секреція речовин з in vitro  культур у середовище росту може бути 

пов'язана з активними транспортними механізмами, що включають 

транспортери АВС, або H+- градієнт-залежні механізми [405].  

Вилучення та очищення метаболітів з рослинних тканин є трудомістким 

та дорогим процесом, який є основною перешкодою для промислового 

використання очищених фракцій рослинних екстраків.  

Отримання метаболітів з ексудатів рослин може забезпечити високий 

вихід фітохімікатів протягом усього життєвого циклу in vitro культур та 

спростити технологію їх подальшого очищення [413]. Процес ексудації все ще 

залишається недостатньо вивченим, саме тому важливо поглиблювати 

дослідження цього явища та вивчати можливості його застосування в 

біотехнології та сільському господарстві. До таких технологій належать 
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зокрема фіторемедіація [145], яка використовує рослини для видалення 

токсичних важких металів із ґрунту та ризосекреція, спрямована на 

покращення профілю мікоорганізмів у грунті [325]. Технології отримання 

позаклітинних вторинних метаболітів із середовища росту все ще потребують 

більш детального механізмів ексудації та шляхів керування ними.  

Базуючись на аналізі літературних джерел можна зробити висновок, що 

одним з найбільш перспективних аспектів для отримання фенольних сполук 

може бути вивчення методів отримання їх з ексудатів та методів 

стимулювання ексудації сполук з in vitro клітинних та кореневих культур. З 

метою посилення ексудації фенольних сполук можливо збільшити 

інтенсивність переносу сполук із клітини в культуральне середовище шляхом 

застосування хімічних або фізичних еліситорів. 

 

1.4. Антиоксидантні мехінізми дії фенольних сполук  

Антиоксидантний потенціал продукту є не тільки важливою 

характеристикою для його оцінки стабільності під час зберігання, а і мірилом 

позитивного вливу даного продукту на здоров´я людини [483].   

Відомо, що біохімічні реакції за участю активного кисню, здатні 

руйнувати  структуру і речовини клітин, що призводить до  порушення обміну 

речовин в організмі людини, а також виникнення хронічних та онкологічних 

захворювань. Завдяки наявності антиоксидантів  вільні радикали зв’язуються 

та  виводяться з організму. Саме тому одним з найбільш важливих засобів 

захисту  організму людини від несприятливих умов оточуючого середовища є 

використання рослинних антиоксидантів, які здатні сповільнювати або 

запобігати ланцюгові реакції окисленню органічних сполук. Останніми 

роками стрімко зростає попит населення на харчові продукти з високим 

вмістом антиоксидантів  [90]. 

В основному в біологічній системі антиоксиданти поділяються на дві 

групи, а саме ензимні антиоксиданти та неензимні антиоксиданти [68] (рис. 
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1.4). Багато антиоксидантів рослинного походження належать до первинних 

антиоксидантів [299]. 

Ензимні антиоксиданти поглинають вільні радикалів, які пригнічують 

окислення субстратів шляхом гальмування реакції осислення [484]. Зазвичай 

вони мають реакційноздатні групи OH або NH, завдяки чому гальмування 

реакції  відбувається шляхом передачі протону до вільних радикалів. Тим 

часом вторинні антиоксиданти, які часто називають гідропероксидними, 

розкладають активні гідропероксиди до стабільних продуктів [333]. 
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Рис. 1.4. Класифікація антиоксидантів [68]  

 

Існує кілька аналітичних методів вимірювання антиоксидантівної 

активності вторинних метаболітів рослин [299]. Xiao F та ін. [477] узагальнив, 

що реакції, в яких задіяні антиоксиданти, зумовлені гасінням вільних 

радикалів або молекулярного кисню. Антиоксиданти здатні затримати або 

пригнічувати процеси окислення, що відбуваються під впливом 

молекулярного кисню або активних форм кисню. Відповідно, аналізи, 
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розроблені для оцінки антиоксидантної активності харчових компонентів, 

різняться. Отже, для дослідження антиоксидантної активності хімічних 

речовин критичним є вибір підходящого аналізу на основі властивостей 

хімічної речовини. Антиоксидантні аналізи можна класифікувати в основному 

як аналізи на основі вимірювання електронного переносу та аналізи переносу 

атомів водню (HAT). Аналізи на основі електронного переносу включають 

аналізи ABTS, аналіз DPPH, аналіз окислення заліза, аналіз окислення 

тіоціанату заліза,  аналіз сили зменшення фериціаніду калію та аналіз 

потужності антиоксидантів, що зменшують мідь. Аналізи на основі 

вимірювання переносу атомів водню включають аналіз здатності абсорбції 

радикалів кисню, аналіз загальної кількості пероксильних радикалів, 

антиоксидантний параметр, аналіз тіобарбітурової кислоти, аналіз 

відбілювання β-каротину та аналіз клітинної антиоксидантної активності. Як 

наголосив Wati M. [468], різні методи оцінки антиоксидантної здатності 

можуть дати широко розбіжні результати. 

Одним з найбільш поширених методів для оцінки антиоксидантного 

потенціалу є аналіз активності DPPH. Активність вилучення вільних радикалів 

DPPH заснована на здатності присутніх антиоксидантних сполук 

знебарвлювати реагент DPPH. Наявність антиоксидантів у змішаному розчині 

реагує з DPPH і зменшує кількість вільних радикалів DPPH до кількості 

доступних гідроксильних груп, що вказує на зміну кольору розчину [33]. 

Метод TEAC також досить поширений і базується на вимірювання 

ступеню знебарвлення показника інгібування вільних радикалів. Чим більше 

у харчовому продукті антиоксидантів, тим більше знебірвлення тролоксу, 

який додається до проби [463]. 

Також для оцінки антиоксидантної активності використовується 

модельний аналіз активності супероксиддисмутази (СОД), що імітує систему 

організму людини, і включає аналіз. Він дозволяє оцінити активність 

поглинання супероксидних аніонів, при якій ксантени та ксантеноксидазна 

система використовуються для поглинання супероксидних радикалів.  
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Останнім часом в промислових біотехнологіях зростає попит та 

проводиться інтенсивний пошук природних антиоксидантів з метою 

заміщення синтетичних аналогів. Важлива увага приділяється при цьому 

фенольним сполукам, які ортимують з рослин [34] та їх культур in vitro [129; 

278].  

В літературі зутрічаються чисельні відомості щодо антиканцерогенної 

та протизапальної дії, а також високої антиоксидантної активності фенольні 

сполук. Ghasemi S та ін. [141] запропонували теорію, згідно з якої фенольні 

сполуки здатні нейтралізувати розвиток стовбурових клітин раку шляхом 

впливу на їх мікросередовище та метаболізм за рахунок модифікації 

епігенетичних механізмів, які порушують експресію генів. Зокрема в 

дослідженнях було показано, що фенольні сполуки можуть попереджувати або 

сповільнювати  метилювання ДНК та ремоделювання хроматину, тому 

розглядається можливість використовувати метаболіти як складові  

хіміотерапії. 

Nabavi S та ін. [303] показали, що під час постінсультної депресії, яка  

розвинутися після інсульту, спостерігаються не тільки порушення функцій 

біогенних амінонейромедіаторів та експресії цитокінів, але і виникнення стану 

постійного окисного стресу, в результаті якого відбувається посилене 

перекисне окислення ліпідів, окислення білків та пошкодження ДНК у 

нервових тканинах. Препарати, до складу яких входять фенольні сполуки, 

рекомендуються для лікування постінсультної депресії. Таким чином, 

антиоксиданти, включаючи фенольні сполуки, можуть відігравати важливу 

роль у відновленні організму після наслідків ішемії та інсульту завдяки своїй 

здатності захищати нейрони від окисного стресу.  

Вивчаючи терапевтичні методи боротьби з цукровим діабетом,  Ullah Н 

та ін. [452]  повідомляють, що окрім генетичних та епігенетичних факторів 

впливу на виникнення та розвиток хвороби,  фактори навколишнього 

середовища відіграють важливу роль. Щстанні зокрема спричинюють зміни на 

ранніх фазах росту та розвитку, впливаючи на розвиток хвороби у зрілому віці. 
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Причиною цього є зміни експресії генів, зокрема метилювання ДНК, 

модифікація гістонів та мікроРНК. Якщо щоденний раціон людей, які 

належать до потенційної групи ризику, містить велику кількість фенольних 

сполук, відмічається не тільки їх спритливий ефект на загальний стан здоров’я, 

але і суттєве  зменшення ризику захворювання на цукровий діабет. Потенційна 

ефективність фенольних сполук для гомеостазу глюкози була доведена в in 

vitro, in vivo та в клінічних досліджень.  

 

 

1.5. Промислове використання фенольних сполук як 

функціональних компонентів харчових продуктів та їх економічне 

значення  

Згідно з даними Global Biomanufacturing Market [146] попит на рослинні 

добавки, що містять біологічно активні сполуки, та використовуються як 

складові функціональних харчових продуктів, нутрацевтиків та 

фармацевтичних препаратів стрімко зростає. Прогнозується, що всесвітній 

об´єм ринку рослинних добавок в 2028 році досягне 6.500 млрд. USD, а 

щорічне зростання ринку становитиме 7.3% в період з 2021 до 2028 (рис. 1.5).  

 

Рис. 1.5. Аналіз та прогноз розвитку ринку США з використання 

фенольних сполук рослинного походження, 2014 – 2024,  млн. USD [156]  
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Це зобумовлено потребою споживачів в здоровому харчуванні, яке 

можливо забезпечити за рахунок включення рослинних метаболітів, серед 

яких фенольні субстанції посідають одне з найважливіших місць, в матрикс 

харчових продуктів.Фенольні сполуки є промислово важливими сполуками, 

які застосовуються у харчовій, фармацевтичній, косметичній та хімічній 

галузях промисловості. Згідно з даними Markt Analysis Report [283], обсяг 

світового ринку фенольних сполук у 2018 році оцінювався в 1,28 млрд. доларів 

США, і прогнозується, що він досягне показника CAGR 7,2% в період з 2019 

по 2025 роки. Світовий попит на об´єм фенольних сполук у 2015 році становив 

16380 тонн, і очікується, що він досягне 33880 тонни до 2024 року. Очікується, 

що ринок фенольних сполук буде розвиватись в основному завдяки зростанню 

світового попиту на функціональної харчові продукти та на заміну 

синтетичних сполук на природні фенольні сполуки. Цього можливо досягти 

завдяки вдосконаленню процесу екстракції фенольних сполук.  

На даний момент найбільш поширеним джерелом фенольних екстрактів 

є виноградні кісточки (рис. 1.6), ринкова частка яких у вартісному відношенні 

становить 51,5% [273].  

 

Рис. 1.6. Аналіз та прогноз розвитку ринку США з використання 

фенольних сполук рослинного походження, 2014 – 2024,  млн. USD [273]  
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Сприняття  споживачами фенольних сполук з виноградних кісточок 

базується на розповсюдженій та науково підтвердженій  думці, що ці продукти  

покращують кровообіг та знижують кров´яний тиск. Фенольні кислоти також 

широко використовуються у харчовій промисловості як сировина для 

виробництва ваніліну та консервантів, для приготування харчових гелів та 

їстівних плівок, а також як функціональні компоненти харчових продуктів 

[501]. 

Однією з найбільш вагомих причин промислового використання 

фенольних сполук є їх антиоксидантні властивості. Згідно з даними Adroit 

Market Research [4], розмір світового ринку природних антиоксидантів 

оцінювався на 1,24 млрд. доларів США у 2017 році (рис. 1.7). 

  

 

Рис. 1.7. Світовий ринок антиоксидантів, об´єм ринку, 2015-2025 

(млн. USD)  [4]  

В близькому майбутньому очікується різке підвищення обізнаності 

споживачів щодо переваг природних оксидантів, яке сприятиме зростанню 

світових продаж харчових продуктів, що містять ці сполуки [94; 133]. Окрім 

позитивного впливу на здоров´я споживачів, природні антиоксиданти здатні 
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сповільнювати реакції окислення в харчових продуктів, що, у свою чергу, 

допомагає запобігати втратам при зберіганні [227]. Антиоксиданти містяться 

в багатьох харчових продуктах рослинного походження. Вживання цих 

продуктів зменшує вміст вільних радикалів, що виробляються в організмі 

людини, тим самим запобігаючи розвитку багатьох захворювань [55]. Таким 

чином, зростаюче використання природних антиоксидантів у харчових 

продуктах та фармацевтичних препаратах збільшить глобальний обсяг ринку 

природних антиоксидантів протягом наступних років.Природні 

антиоксиданти завдяки хімічним та технологічним властивостям, а також 

позитивному впливу на здоров´я споживачів, знаходять застосування в 

широкому спектрі галузей промисловості. В даний час використання 

природних антиоксидантів є однією з  домінуючих тем  у харчовій 

промисловості, де ці речовини використовують як природні консерванти, а 

також для покращення харчової цінності та огранолептичних характеристик 

продуктів (рис. 1.8).  

 

Рис. 1.8. Світовий принок антиоксидантів, розподіл за категоріями 

продуктів, 2017 (%)  [4]  

 

Відомо, що протягом останніх років зростає потреба споживачів в 

харчових продуктах із більшим терміном зберігання. Також важливим фактом 

є збільшення скептицизму споживачів щодо негативного впливу синтетичних 
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антиоксидантів [68]. Саме цей факт є ключовим у зростанні світового попиту 

на природні антиоксиданти. У 2017 році попит на світовому ринку на природні 

антиоксиданти для  харчової промисловості становив 7400 тонн.До природні 

антиоксидантів, що найбільшою мірою використовуються у харчовій та 

фармацевтичній промисловості належать вітаміни С та Е, фенольні сполуки та 

каротиноїди.  

За даними Всесвітньої огрганізації здоров´я, збільшенню витрат на 

охорону здоров'я можливо запобігти шляхом збільшення у харчових продуктів 

природних антиоксидантів, яке планується збільшити на 42%  до 2025 року 

[68]. 

На 2017 рік 60,6% доходів, отриманих завдяки розробці продуктів з 

природними антиоксидантами належали Європі та Північній Америці,  але 

наййближчим часом прогнозується збільшення участі промислових компаній 

з  Азіатсько-Тихоокеанського регіону [4].  

Технологічні розробки в галузі оримання фенольних сполук з рослинних 

матеріалів дозволять виробникам розробляти широкий спектр інноваційних 

харчових продуктів.  

На сегмент функціональних напоїв припадає найбільша частка ринку 

застосування фенольних сполук у 2015 році. За прогнозами, їх використання у 

функціональних напоях зростатиме з найвищим CAGR у 7,7% з 2016 по 2024 

рік [273].  

Згідно з прогнозами, найбільше зростання використання фенольних 

екстрактів передбачається в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні з часткою 

понад 40% на світовому ринку. Причиною цього є зростаня геріатричного 

індексу населення в Японії та Китаї, що вивликає зростання ринку дієтичних 

добавок та здорової їжі та напоїв. Збільшення використання фенольних сполук 

у фармацевтичній та косметичній галузях також буде стимулювати ринковий 

попит протягом прогнозованого періоду [76]. 

До провідних компанії, що працюють на світовому ринку фенольних 

сполук належать  Naturex, Ajinomoto OmniChem Natural Specialties, Indena 
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S.P.A, Frutarom Ltd., Diana Naturals, Martin Bauer Group, Layn Natural 

Ingredients Corp, Chr. Hansen, DSM, DuPoint Danisco, ADM, Barry Callebaut, 

FutureCeuticals, Prinova, Glanbia Nutritionals, Amax NutraSource Inc., Cargill 

Inc., Blue California та Fruitomed. 

 

Висновки до розділу 1 

Останніми роками потреба в фенольних сполуках швидко зростає, 

витісняючи сектор синтетичних продуктів, зокрема це стосується смакових 

добавок, барвників та консервантів. Очікується, що ринок фенольних сполук 

буде розвиватись в основному завдяки зростанню світового попиту на 

функціональні харчові продукти. Одним зі шляхів збільшення обє´му 

продукції фенольних сполук є розробка комплексних біотехнологій, 

спрямованих на отримання сталих за кількістю та якістю екстрактів.  

В промисловості як джерело фенольних сполук зазвичай 

використовується рослинна біомаса. Проте, внаслідок сезонних коливань, 

погодних умов, властивостей грунту, наявності поживних речовин у грунті, 

способів обробки грунту, поширення хвороб та шкідників рослин, 

застосування хімічних засобів захисту, появи мікотоксинів під час зберігання, 

не завжди можливо отримати рослинний матеріал у необхідній кількості та в 

сталій якості. 

Дисертаційну роботу присвячено розробці комплексних біотехнологій 

для отримання фенольних сполук з in vitro культур рослин. Дані біотехнології 

включають широкий спектр завдань, які необхідно дослідити, починаючи від  

вибору рослин до застосування екстрагованих сполук в технологіях 

виробництва харчових продуктів.  

Представлена дослідницька робота є узагальненням багаторічних 

досліджень та містить широкий спектр практичних даних, представлених у 

численних публікаціях та таких, що застосовуються у промисловому 

виробництві.  
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

Для проведення досліджень були використані лабораторні ресурси 

кафедри вирощування та переробки рослинницької продукції факультету 

агрономії, технологій переробки продукції та харчування Університету 

прикладних наук Вайнштефан-Трісдорф та лабораторії біотехнології рослин 

кафедри методів біотехнології Технічного Університету Берліну. Насіння 

рослин було отримано з колекції ботанічного саду Дарлем Дорф (Берлін).  

Схема досліджень відповідає розробленій автором багатоступінчастій 

біотехнології отримання біологічно активних сполук з in vitro культур рослин 

[408] та складається з таких наступних методів: 

1. Скринінг метаболічного профілю сільськогосподарстьких та 

медичних рослин з метою виявлення тих, що містять високі концентрації 

фенольних сполук; 

2. Отримання швидкоростучих in vitro клітинних, кореневих та 

пагонових культур  і  порівняння їх продуктивності зокрема щодо синтезу 

речовин фенольної природи; 

3. Виявлення шляхів впливу на синтез метаболітів за допомогою 

живильного середовища, додавання прекурсорів та застосування еліситорів; 

4. Розробка методів екстракції фенольних речовин; 

5. Аналіз анти-окислювальних властивостей фракцій фенолів та їх вплив 

на органолептичні та технологічні властивості харчових продуктів. 

 

2.1. Рослинний матеріал: рослини in vivo, in vitro клітинні, кореневі 

та пагонові культури.  

З метою порівняння ефективності росту та синтезу фенольних сполук у 

рослинах та їх in vitro культурах проводились досліди за схемою, наведеною 

на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Схема проведення досліджень, Частина 1: Дослідження потенціалу використання in vitro культур з 

відібраних рослин 

Аналіз 120 рослин на вміст фенольних сполук  

Серед них: Artemisia vulgaris, Artemisia campestris, Artemisisa frigida, Brassica oleracea var. capitata f. rubra, Brassica 

pekinensis, Brassica juncea, Brassica rapa, Brassica napus, Brasica teltowiensis, Calendula officinalis, Coffea arabica, 

Fagopyrum esculentum, Hippophae rhamnoides, Lepidium sativum, Linum usitatissimum, Malus domestica, Nicotiana 

paniculate, Nicotiana tabacum, Orthosiphon aristatus Orthosiphon stamineus, Ribes nigrum, Ribes sanguineum, Silybum 

marianum, Stevia rebaudiana, Vaccinium myrtillus, Vitis vinifera 

  

 
 Відбір рослин з високим вмістом фенольних сполук (зокрема фенольних кислот та антоціанів) та створення 

in vitro клітинних, пагонових, кореневих культур 

Artemisia vulgaris, Artemisia campestris, Artemisisa frigida, Calendula officinalis, Fagopyrum esculentum, Malus 

domestica, Nicotiana paniculate, Nicotiana tabacum, Orthosiphon aristatus, Stevia rebaudiana, Vitis vinifera 

  

 
 

Поріняння вмісту фенольних сполук (зокрема фенольних кислот та антоціанів) у рослинах та їх in vitro 

клітинних, пагонових, кореневих культурах, відбір для подальших досліджень 

Orthosiphon aristatus, Stevia rebaudiana, Vitis vinifera 

  

 
 Поріняння вмісту фенольних сполук в комерційних продуктах з рослинницької сировини з рослинами, 

вирощеними в теплиці  та з in vitro клітинними, пагоновими та кореневими культурами  

Orthosiphon aristatus, Stevia rebaudiana, Vitis vinifera 
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Вирощування рослин в теплиці 

Насіння відібраних для дослідів рослин пророщували всередині кубиків 

кам'яної вати Grodan (ширина 5 см х 5 см глибина х 5 см висоти), розміщені 

всередині стандартних пластикових лотків для теплиць (ширина 52 см х 35 см 

глибина х 7 см висота). Насіння зволожували наполовину концентрованим 

розчином Хогланда [301] через системи верхнього зрошування та 

пророщували, поки коріння саджанців не виглядали на 2-4 см з Grodan (Хілаї, 

Берлін, Німеччина). Наприклад насіння S. rebaudiana проростало протягом 25-

30 днів  до фази 2 листочків. Потім проростки висаджували з інтервалом 10 х 

11 см у отвори полістирольних плит, які встановлювали в гідропоніку площею 

20 м2  (4 м х 5 м), Густота рослин залежала від їх ботанічних та фізіологічних 

особливостей і наприклад у випадку S. rebaudiana становила 6,5 м2, її 

вегетаційний період при цьому тривав 135 днів. 

Рослини вирощували в теплиці, де температура повітря в теплиці 

становила +28 ° C вдень та +18 ° C вночі. Вологість у теплиці досягала 60%, 

яка досягадась за допомогою системи зволоження HNS (Тип 7, Осберма, 

Енгельскірхен, Німеччина). Температуру і вологість реєстрували за 

допомогою аспіраційного психрометра AT (Тип 77001, Henrich Zeiseniss 

Wasser Technik, Херршінг, Німеччина). Температуру в зоні коренів усередині 

аеропонічних систем реєстрували за допомогою психрометра PT 100 (Тип 

WTE 10, Geraberg GmbH, Гераберг, Німеччина). Температуру, світло та 

вологість повітря в камері росту контролювали за допомогою обладнання 

RAM CC 600 (Type DT 500, Ltd Rowville, Вікторія, Австралія). Вимірювання 

проводили щохвилини, а середнє значення зберігали раз на годину. Всі 

вищеописані умови підтримувались постійно протягом вегетаційного періоду 

в усі пори року. 

Додаткове освітлення hν 400 мкмоль/м2см тривало 12 годин (з 8 ранку 

до 8 вечора). Квантові датчики (Li-190 SZ, LI-COR Lincoln, Небраска, США) 

використовувались для вимірювання активного фотосинтетичного 

випромінювання. Коли природне випромінювання за межами теплиці 
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перевищувало 450 мкмоль/м2см, рослини затінювали. Як джерело штучного 

світла використовувались лампи SRG 140 (Philips, Берлін, Німеччина). Лампи 

були встановлені на висоті 3,5 м, при цьому кожна з них покривала близько 4 

м2 поверхні. 

В якості живильного розчину використовували середовище Хогланда 

[301], яке зазвичай використовується для вирощування рослин на гідропоніці. 

100-кратний концентрований розчин зберігали у двох різних посудинах - «А» 

та «В», щоб уникнути осадження кальцію та заліза фосфатом та сульфатом. 

Для приготування живильного середовища була використана вода, очищена 

способом  зворотної осмотичної фільтрації. Після очистки її 

електропровідність сягала нульового значення, що було необхідно для 

уникнення взаємодії хімічних речовин води з живильним розчином. Для 

вимірювань електропровідності використовували вимірювач провідності GMh 

(модель 3410, Грайзінгер, Німеччина). Електропровідність розчину Хогланда 

становить 1,3 mS/см, що відповідає такій, за якої поживні речовини є 

оптимально доступними для рослин. 

рН вимірювали за допомогою електронного рН-вимірювача GPHR 

(модель 1400A, Грейзінгер, Німеччина). Живильний розчин Хогланда 

характеризувався рН 6,2. Оскільки під час росту рослин з коренів виділялись 

екудати, рН змінювалось. Тому для регулювання постійного рН в розчин 

додавали  25% H3NO4.  

 

Рослинні in vitro культури 

Стерилізація насіння. Поверхня насіння була стерилізована протягом 5 

хв 70 % етанолом, потім протягом 10 хв в 10 % гіпохлоридом натрію.  

Клітинні культури. Після проростання насіння листочки нарізали 

площею 3х3 мм та переносили на тверде МС середовище з 1-NAA та 2,4-D у 

концентраціях 0,5, 1 та 2 мг/л і витримувались протягом 24 год під 

флуоресцентним світлом для індукції калюсу.  
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Для отримання суспензійних культур 1 г калюсу переносили у колби 

Ерленмейєра об’ємом 250 мл на 50 мл рідкого середовища з 1 мг/л 2,4-D.  

Було проведено порівняння впливу МС, ЛС та  В5 середовищ на ріст 

культур (Рис. 2.2). Для більшості досліджуваних in vitro культур, зокрема S. 

rebaudiana та O. aristatus використовувалось підібране, як оптимальне для 

росту біомаси, рідке MС середовище, для культур Malus domestica, Nicotiana 

paniculate та Nicotiana tabacum використовували LС середовище, а для V. 

vinifera та Lepidium sativum на В5 середовище.  

Для отримання суспензійних культур 1 г калюсу переносили у колби 

Ерленмейєра об’ємом 250 мл на 50 мл рідкого середовища.  

Культури поміщали в культуральну шафу з 12 годинним освітленням 

флуоресцентною лампою (3000 lx) при 25 ± 2 ° C на роторний шейкер (75 

об/хв) . 

Кореневі культури.  Трансформовані кореневі культури, або волохаті 

кореневі культури, в послідуючому описані в тексті як «кореневі культури», 

були ініційовані зі in vitro листків шляхом зараження Agrobacterium rhizogenes 

(штам А 4).  

Agrobacterium rhizogenes був вирощений на середовищі MYA (OD600 > 

1.6). Для підготовки суспензії A. rhizogenes 10 мкл штамової культури 

переносили 1 100 мл колбу Ерленмейєра з 50 мл MYA середовища та 

культивували при 28 °C. Після цього спектрофотометрично вимірювали 

оптичну щільність розчину для перевірки інтенсивності росту культури.   

Подрібнені до 1 см стерильні рослини переносились на середовище з A. 

rhizogenes на 5 хв, після чого були перенесені на MS- середовище і в 

подальшому культивувались на орбітальному шейкері (75 об/хв) при 25 °C. 24 

години після обробки Agrobacterium rhizogenes до інкубаційного середовища 

додавали 200 мг/L цефотаксиму.  

Наявність трансформації перевіряли шляхом ПЛР аналізу присутності в 

коренях rolB гену, типового для A. rhizogenes, за допомогою Thermo-Cycler 

T100™, BioRad (Bio-Rad Laboratories, США) за методом Bulgakov VP та ін. 
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[50]. РНК трансформованих кореневих культур (100 мг) та з тканин ізольваних 

коренів (100 мг, контроль). Чистоту РНК визначали шляхом вимірювання 

відношення поглинання на двох довжинах хвиль: OD260 нм і OD280 нм. 

Зразок РНК вважався чистим (вільним від білків і ДНК), коли значення A (260) 

/ A (280) коливалось між 1,6-2,0. Потім сДНК отримували за допомогою iScript 

(BioRad, США) шляхом зворотної транскрипції. Кожну реакцію ПЛР 

проводили в об´ємі 50 мкл із використанням DreamTaq Green PCR Master Mix 

(ThermoScientific, США), що містить: по 0,4 мМ ДНК-полімеразу DreamTaq, 

2X буфер DreamTaq Green, dATP, dCTP, dGTP і dTTP та 4 мМ MgCl2. Для 

кожної реакції використовували 25 мкл DreamTaq Green Master Mix, 0,5 мкМ 

прямого і зворотнього праймеру і 1 мкг матричної ДНК,  доповнені водою до 

50 мкл. Використовували rolB 5’-GCTCTTGCAGTGCTAGATTT-3’ та 5’-

GAAGGTGCAAGCTACCTCTC-3’ і rolC 5’-CTCCTGACATCAAACTCGTC-3’ 

та 5’-TGCTTCGAGTTATGGGTACA-3’5'-GCTCTTGCAGTGCTAGATTT-3 за 

таких умов: час реакції 3 хв, температура денатурації 95° C протягом 30 с, 

анеаліювання праймера при 53 ° C протягом 30 с, реакція подовження при 72 

° C протягом 1 хв з подальшим остаточним подовженням протягом 5 хв. 

Продукти ампліфікації розділяли електрофорезом на 1% агарозному гелі в 

буфері ТЕ, фарбували бромідом етидію і проявляли під УФ-світлом.  

Кореневі культури переносилися кожні 14 доби на нове живильне 

середовище без додавання регуляторів росту.  

Пагонові культури. Стебла рослини розрізали на шматочки 2,5 см і 

стерилізували в 70% етанолі протягом 20-30 секунд. Потім їх переносили у 

10% гіпохлориту натрію протягом 5 хв і тричі промивали у стерильній воді. 

Після того 1 г рослинного матеріалу переносили у колби Ерленмейєра об’ємом 

250 мл на 50 мл рідкого MС та В5 середовища Проліферацію та ріст пагонів з 

найбільшою кількістю листків було досягнуто шляхом додавання до 

середовища 0,4 мг/л кінетину. Культури вирощували при освітленні 18:6 (3000 

lx), температурі  25 ± 2 °C на роторному шейкері (75 об/хв).  
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В пагонових культурах вимірювали приріст біомаси, довжину паростка, 

та кількість листків. 

В процесі культивування in vitro використовувались такі прилади, як 

автоклав, стерильна шафа та інкубатор (VWR, Німеччина). В процесі 

підготовки матеріалу для хімічного аналізу використовувались такі прилади, 

як ліофільна сушка ALPHA 1–4 (Christ, Німеччина), термошафа Memmert, 

центрифуги Eppendorf без охолодження та з охолодженням, вакуумний 

концентратор Speed Vac SC110, ультразвукова баня, ультразвуковий 

гомогенізатор.  

У всіх проведених в даній роботі експериментах культури in vitro 

вирощувались на рідкому середовищі до 14 діб.   

 

2.2. Умови культивації in vitro клітинних, кореневих та пагонових 

культур 

Середовища для культвації  

На початку дослідів з метою відбору швидкоростучих in vitro культур з 

високим вмістом фенольних речовин використовувалось тверде МС-

середовище, суспензійні культури клітин, кореневі культури, в подальшому 

порівнювали інтенсивність росту культур  на МС, ЛС та В5 середовищах [132; 

309] (рис. 2.2) . pH живильних середовищ регулювали  за допомогою буферних 

розчинів (Roth GmbH, Німеччина).  
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Рис. 2.2. Схема проведення досліджень: Розробка технологій культивування in vitro культур  

Регулювання синтезу фенольних сполук шляхом застосування прекурсорів (1,0; 5,0; 10 ммоль/л) 

 
 

Вплив компонентів живильного середовища на ростові та фізіолого-біохімічні параметри  in vitro культур  

Orthosiphon aristatus, Stevia rebaudiana, Vitis vinifera 

Параметри: динаміка накопичення біомаси (в пангоновій культурі вага та довжина листків та коренів), загальний 

вміст фенольних сполук, вміст фенольних кислот та антоціанів  
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До початку культивування всі середовища були автоклавовані при 121 

°C протягом 25 хв, вітаміни додавали після автоклавування, шляхом 

мікрофільтрації через стерильний дисковий мембранний фільтр 0,25 мкм 

(Membrane Solution, США).  

Після відбору рослин, введення їх в in vitro клітинні, кореневі та пагонові 

культури та порівняння інтенсивності росту біомаси було підібране живильне 

середовища МС для O. aristatus та S. rebaudiana, а для V. vinifera середовище 

В5.  

Було проведено  вивчення впливу підвищених концентрацій азоту та 

сахарози у живильних середовищах на ріст in vitro культур та синтез ними 

фенольних сполук. Модифікації середовищ показані в таблиці 2.1.  

Застосування прекурсору та еліситорів  

Як прекурсор використовували фенілалан (99%, VWR, Німеччина)  у 

концентраціях 1, 5 та 10 ммоль/л, який вносили в кількості 1 мл в рідке 

середовище на початку дослідів, простерилізувавши його шляхом фільтрації 

через 0,22 нм фільтр (VWR, Німеччина) (рис. 2.3).   

Біологічні та хімічні еліситори 

На початку експериментів для визначення впливу еліситорів вносили 

саліцилову кислоту, жасмонову кислоту,  етефон та екстракт S. cerevisiae у 

концентраціях 50 та 100 µмоль/л. Еліситори вносили на початку дослідів. 

Розчини саліцилової кислоти, жасмонової кислоти та етефону  стерилізували 

шляхом фільтрації через 0,22 нм фільтр (VWR, Німеччина), а екстракт S. 

cerevisiae автоклавували з метою уникнення інфікування рослинних культур.   

Фізичні еліситори    

Імпульсні електричні поля (PEF), ультрафіолет (UV) та ультразвук (US) 

використовували як фізичні еліситори. Вони не тільки викликають появу 

захисних реакцій рослин на стресову умови, але також спричиняють 

реверсивну пермеабілізацію мембран, і, таким чином, збільшують 
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перенесення фенолів з клітин культур in vitro в екстрагуючий розчин або в 

середовище для вирощування. .  

 

Таблиця 2.1 

Хімічний склад живильних середовищ MС та B5,  мг/л 
 

Складові MС  Модифі-

коване МС 

B5  Модифі-

коване В5 

NH4NO3                  1.650 3.300 - - 

KNO3  1.900 3.800 2.500 5.000 

MgSO4  180.54 180.54 121.56 121.56 

KH2PO4  170 170 - - 

CaCl2  332.02 332.02 113.23 113.23 

(NH4)2SO4 - - 134 134 

NaH2PO4 - - 130.44 130.44 

H3BO3 6.2 6.2 3 3 

MnSO4 x H2O 16.9 16.9 10.2 10.2 

ZnSO4 x 7 H2O 8. 6 8. 6 2 2 

KJ 0. 83 0. 83 0. 75 0. 75 

Na2MoO4 x 2 H2O 0. 25 0. 25 0. 25 0. 25 

CuSO4 x 5 H2O 0. 025 0. 025 0. 025 0. 025 

CoCl2 x 6 H2O 0. 025 0. 025 0. 025 0. 025 

FeNaEDTA 36.7 36.7 36.7 36.7 

Гліцин 2.0 2.0 - - 

Нікотинова кислота 0. 5 0. 5 1 1 

Тіаміну гідрохлорид 0. 1 0. 1 10 10 

Піридоксаль гідрохлорид 0. 5 0. 5 1 1 

міо-інозитол 100 100 100 100 

2.4- D 400 400 - - 

2,4-нафтилоцтова кислота - - 0.1 0.1 

Кінетин - - 0.2 0.2 

сахароза 30.000 60.000 30.000 60.000 
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Рис. 2.3. Схема проведення досліджень: Розробка технологій впливу на синтез фенольних сполук в in vitro 

культурах 

 

Комбінування з прекурсором фенілаланіном (0; 1,0; 10 ммоль/л) 

 
 

Вплив еліситорів на ростові та фізіолого-біохімічні параметри  in vitro культур  

Orthosiphon aristatus, Stevia rebaudiana, Vitis vinifera 

Параметри: динаміка накопичення біомаси (в пангоновій культурі вага та довжина листків та коренів), загальний 

вміст фенольних сполук, вміст фенольних кислот та антоціанів  
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Фізичні еліситори                      

Ультрафіолет (UV), ультразвук (US) та імпульсні електричні поля (PEF), 

використовували як фізичні еліситори.  

 

Ультрафіолет  

Як джерело ультрафіолету (UV) використовували UV-генератор 

Paulmann L5 / 7/9 / 11.313 (Paulmann Licht Gmbh, Springe Völksen, Німеччина) 

з UV -лампою Phillips PL-S 9W / 12 / 2P з діапазоном 290-320 нм і піком при 

302 нм (230 Вольт,  50 Герц та 0,17 А) (Phillips Electronics, Піла, Польща).  

З метою отримання відповіді in vitro культур на стресові умови, створені 

завдяки ультрафіолету, вони оброблялися протягом 20 секунд. Тривалість 

обробки була встановлена експериментально в нашій лабораторії (дані 

опубліковані, але не включені в текст дисертації) [192].   

 

Ультразвук  

Обробки in vitro культур ультразвуком (US) використосувалась з метою 

сворення фізичного стресу та з метою екстракції фенольних сполук.  Для цього 

використовувалась ультразвукова установка BANDELIN SONOPULS HD 2070  

Ultrasonic з подвійною автоматичною частотою 35 кГц із напівхвильовою 

частотою та ультразвуковою піковою потужністю 600 Вт. Ультразвуковий 

гомогенізатор SONOPULS використовуються для гомогенізації, 

деагломеризації, емульгування, суспендування, а також прискорення хімічних 

реакцій. Під час обробки руйнуються клітинні стінки бактерій, грибів, а також  

спор. Також ультразвукові гомогенізатор використовується для  подрібнення 

проб перед хімічним аналізом.  

З метою отримання відповіді in vitro культур на стресові умови, створені 

завдяки ультрафіолету, вони оброблялися протягом 20 секунд, для руйнування 

клітинних стінок з метою екстракції фенольних сполук тривалість обробки 

була 3 хв.  Тривалість обробки була встановлена експериментально в нашій 

лабораторії (дані опубліковані, але не включені в текст дисертації) [192].   
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Імпульсні електричні поля  

Для генерації імпульсів електричного поля високої напруги 

використовували  генератор PEF (Lambda-Emi, Neptune, США), який 

складався з джерела живлення високої напруги FUG HCK 800M-20000 (FUG, 

Rosenheim, Німеччина), конденсатора (AFG 320 Sony Tektronix, Beaverton, 

США) та високовольтного вимикача (Behlke, Kronberg, Німеччина). 

Ключовим елементом системи PEF є камера, розміщена між електродами, 

куди подаються генеровані імпульси високої напруги. Генератор високої 

напруги перетворює електроенергію низької напруги (змінний струм 220 В) у 

потужний постійний струм високої напруги. Після генерації високої напруги 

в конденсаторі накопичується енергія, завдяки якій  він заряджається до 

завданого в систему значення. Принцип створення високої напруги 

вконденсаторі та його розрядки представлений на рисунку 2.4.  

 

 

Рис. 2.4 Базовий компонент та обладнання PEF  

Струм проходить через систему резисторів, в результаті чого 

формується певна сила імпульсу, який подається на електроди в обробній 

камері. Генерація імпульсів електричного поля високої інтенсивності 

здійснюється шляхом накопичувальної зарядки та швидкої розрядки 

конденсаторів. Повільна зарядка і регульвана швидка розрядка конденсатора 

забезпечує створення  потрібної кількості та сили електричних імпульсів в 

системі. Схема генератора електричних імпульсів показана на рисунку 2.5. 
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Рис. 2.5. Схема генератора електричних імпульсів  

 

В якості стресового фактору, для досягнення реверсивної 

пермеабілізації мембран стерильні культури обробляли електричними 

імпульсами 0.5 V/см (5 Гц, 36 сек), з метою досягнення повної пермеабілізації 

клітин під час екстракції фенольних сполук використовували електричні 

імпульси 1.5 V/см (5 Гц, 36 сек). 

 

2.3. Біохімічні методи дослідження   

Вимірювання рН та електропровідності середовища вимірювали 

приладом Multiparameter-Messgerät pHenomenal® MU 6100 H (VWR). 

Вимірювання сухої речовини проводили шляхом висушування зразків в 

ліофільній сушці ALPHA 1–4 (CHRIST) протягом 24 годин.  

Загальні фенольних сполук визначали за допомогою методу Фоліна-

Чіокальтеу, як описано Mohdaly А та ін. [295] за допомогою 

спектрофотометра UVVIS AmalyticJena Spekord200Plus. Загальну кількість 

фенольних сполук, виражених як еквівалент галової кислоти, розраховували у 

мг/г сухої речовини. 

Хроматографічний аналіз фенольних кислот проводили за методом 

Riedel Н та ін. [355] за допомогою системи ВЕРХ Dionex Summit P680A HPLC 

з автоматичним пробовідбірником ASI-100 та детектором фотодіодів PDA-

100. Вміст фенольних кислот виражався в мг/г сухої речовини. 
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Для ідентифікації фенольних сполук був проведений аналіз з 

використанням ВЕРХ у поєднанні з мас-спектрометричним детектуванням 

(РХ / МС), яке проводили з використанням Finnigan MAT95S (EI samples) та 

Orbitrap LTQ XL (Thermo Scientific) за методом Ulrichs Ch та ін. [454].  

Визначення антиоксидантного потенціалу проводили за методом 

Mohdaly А та ін. [298] на спектрофотометрі UVVIS AmalyticJena 

Spekord200Plus при довжині хвилі 515 нм.  

Аналіз фенольних кислот проводився за допомогою високоефективної 

тонкошарової хроматографії (HPTLC) на Camag HPTLC Herbal System (Camag, 

Німеччина) з використанням пластин Silica gel G60 (Merck, Німеччина). Для 

ідентифікації фенольних кислот застосовували системи розчинників  

мурашина кислота, MeOH, H2O, етилацетат (2,5:4:4:50) [426]. Проявлену 

хроматограму аналізували на сканері Camag HPTLC Herbal System, а цифрову 

обробку даних здійснювали в програмі за допомогою комп’ютерної програми 

visionCats. Вимірювання концентрації відбувалось за допомогою програми 

Camag visionCats, за допомогою якої порівнювали RТ (розташування на 

хроматограмі) та оптичну щільність референтних фенольних кислот та 

порівнювали її з такою для фенольних кислот в досліджуваних зразках. Для 

орієнтування використовували значення RТ, розраховані методом Stalikas CD 

[421]. Вміст фенольних кислот вираховували в мг/г сухої речовини. 

Для визначення загального вмісту антоціанів був використаний  метод 

Cortell JM та ін. [81]. Вміст антоціанів розраховували у мг/г сухої речовини. 

 

2.4. Методи екстракції фенольних сполук 

В даній роботі особлива увага приділялась розробці методів екстракції, 

спрямованих на виділення фенольних сполук з клітин, зокрема шляхом їх 

ексудації та ферментації тканин бактеріями Lactobacillus, а також шляхом 

пермеабілізаціїї мембран, зокрема під дією дослідженню ультразвуку, 

високого гідростатичного тиску та електричних імпульсів. Схема проведення 

досліджень наведена на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. Схема проведення досліджень: Екстракція фенольних сполук (HP- високий гідростатичний тиск, 

PEF - імпульсні електричні поля, US – ультразвук) 

Вплив методів екстракції на вміст фенольних сполук в in vitro культурах  

Orthosiphon aristatus, Stevia rebaudiana, Vitis vinifera 
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Вилучення фенольних сполук з ексудатів  

З метою отримання фенольних сполук з ексудатів, живильне 

середовище фільтрувалось за допомогою вакуумної пумпи (CarlRoth, 

Німеччина), потім концентрувалось методом реверсивної ультрафільтрації 

системою ProScale TFF (Millipore GmbH, Eschborn, Німеччина) з картріджами 

Helicon-RO-4 та серією мембран Nanomax-95.  

Екстракція за допомогою високого гідростатичного тиску  

Високий гідростатичний тиск (HHP) застосовувася в процесі 

екстракції фенольних сполук з клітинних, кореневих та листових культур з 

метою збільшення ступеню пермеабілізації клітинних мембран. На рисунку 

2.7. показано схематичне зображення генератора високого гідростатичного 

тиску (Дікерс, Крефельд, Німеччина), що використовувалось у дослідженнях.  

 

 

Рис. 2.7. Схематичне зображення генератора високого 

гідростатичного тиску  

Для обробки високим гідростатичним тиском стерильні культури 

поміщали в поліетиленові пакети (Whirl Pak, Nasco, Гамбург, Німеччина). 

Обробку високим гідростатичним тиском 50 та 100 МПа проводили при 

кімнатній температурі протягом 1, 2 та 3 хвилин за допомогою лабораторного 

блоку високого гідростатичного тиску. 

 



128 

 

 

Підготовка інокулятів L. acidophilus та L. plantarum та ферментація 

рослинного матеріалу 

Для приготування інокулятів 10 мкл штамових культур переносили у 

чашки Петрі з 25 мл стерильного твердого MRS середовища та інкубували 

протягом 24 годин при 37 °C для L. acidophilus та 30 °C для L. plantarum. 

Щільність росту, яку вимірювали на довжині хвилі 620 нм за допомогою 

спектрофотометра UVVIS AmalyticJena Spekord200Plus, не повинна була 

перевищувати 5,0, а це означало, що на 1 см2 містилося близько 109 

колонієутворюючих одиниць (КУО) (рис. 2.8). Клітини L. acidophilus та L. 

plantarum, зібрані з 1 см2 поверхні агару, поміщали у 1 мл води та 

перемішували за допомогою Vorteх протягом 30 секунд.  

 

Рис. 2.8. Динаміка росту L. plantarum: кількість клітин на агарі MRS, 

поглинання суспензії клітин при 620 нм та рН суспензії клітин.  

Для точності вимірювання КУО було створено калібраційну криву, де 

кожен наступний зразок був 10-кратно розведений. Оптичну щільності 

суспензії вимірювали при 620 нм (рис. 2.9), 10 мкл супернатанту, що містило 

3.2 x 105- 5.8 x 105 КОЕ/мл клітин додавали до in vitro культур. 
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Plot of the absorbance values at 620 nm of a series of known cell density
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Рис. 2.19. Калібрувальна крива для визначення кількості клітин L. 

plantarum, OD620 

Ферментація проводилась протягом 24, 48 та 72 години при температурі 

37 ºC.  

 

2.5. Статистична обробка даних  

Всі експерименти проводились в троьхкратному повторенні. Зразки з 

кожної колби з обробкою також збирали в троьх повтореннях для визначення 

свіжої та сухої маси, рН, провідності, вмісту загальних фенолів, фенольних 

кислот та антоціанів на 1, 3, 7 та 14 добу після початку експериментів. На 

перших етапах дослідження дослід продовжували до 21 доби, але отримані 

результати показали, що опимальний час досліду становив 14 днів.  

Для статистичної обробки результатів використовували варіаційний 

аналіз ANOVA (з p-похибкою 0.05), Excel та кореляційні тести, 

багатофакторіальне порівняння дослідів з використанням SPSS 17.0 (SPSS Inc. 

Chicago, IL, USA). 
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РОЗДІЛ 3. ОТРИМАННЯ IN VITRO КУЛЬТУР STEVIA REBAUDIANA, 

VITIS VINIFERA ТА ORTHOSIPHON ARISTATUS 

 

3.1. Біохімічний скринінг рослин на вміст фенольних сполук   

 

До стратегій підвищення ефективності отримання метаболітів з in vitro 

культур рослин в першу чергу відноситься скринінг і селекція видів рослин і 

сортів, що містять високі концентрації даних речовин. Рослини з природнім з 

високим вмістом фенолів слід використовувати для створення 

високопродуктивних in vitro культур [417]. 

Генетичний потенціал є одним з найважливіших факторів, що 

впливають на біохімічний статус рослин та їх in vitro культур. Екологічні та 

фізіологічні чинники можуть модифікувати експресію генів, що беруть участь 

в фітохімічному синтезі, але генетичний фон є основним визначальним 

фактором.  

У представлених дослідженнях було проведено скринінг метаболічного 

профілю більш ніж 120 сільськогосподарських і медичних рослин з метою 

вибору таких з найвищим вмістом фенольних кислот [129; 354]. Скринінг 

метаболічного профілю більш ніж 120 рослин показав, що найвищий вміст 

фенольних сполук, зокрема і фенольних кислот відзначався у рослин  Artemisia 

sps., Calendula officinalis, Nicotiana sps., Silybum marianum, Vitis vinifera, O. 

aristatus та S. rebaudiana [183; 355; 354; 357; 356; 389; 402].  Саме тому вони 

були відібрані для подальших досліджень та введені в in vitro культури. 

Листки Silybum marianum містило 32,2 мг/г фенольних сполук та 4,9 мг/г 

фенольних кислот, Artemisia campestris відповідно 43,1 мг/г та 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 в клітинних культурах Silybum 

marianum, A. campestris, V. vinifera, O. aristatus та S. rebaudiana перевищува 

такий у листі рослин у відповідно 2,3, 1,7, 4,3, 2,5 та 2,0 рази, а вміст 

фенольних кислот  у відповідно 5,3, 2,7, 10,3, 4,2 та 4,3 рази (Табл. 3.1).  



 

 

 

1
3
1
 

 

Таблиця 3.1 

Вміст фенольних сполук і фенольних кислот у рослинах та клітинних культурах рослин на 14 добу досліду, мг/г 

Рослини Фенольні сполуки Фенольні кислоти 

Рослини Клітинні 

культури 

Клітинні 

культури/ 

Рослини 

Рослини Клітинні 

культури 

Клітинні 

культури/ 

Рослини 

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

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

Artemisia 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 

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

Nicotiana 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 

Silybum 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 
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Відповідно до отриманих даних, найвищим вмістом фенольних сполук 

характеризуються клітинні культури V. vinifera, S. rebaudiana та O. aristatus, 

для подальших досліджень були відібрані саме ці об´єкти. Також було 

показано, що у багатьох випадках in vitro культури характеризуються більш 

високою концентрацією метаболітів порівняно з інтактними in vivo рослинами. 

Зокрема вміст фенольних сполук в клітинних культурах V. vinifera в 4,3 рази 

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

разів вищим.  

Оскільки метою даних досліджень була розробка комплексної 

біотехнології  отримання фенольних сполук, і при цьому важливу роль 

відігравала стала кількість фенольних сполук та їх індивідуальний склад, на 

початковому етапі важливо було порівняти вміст фенольних сполук в 

рослинах, вирощених за різних природних умов, рослин, вирощених в 

контрольованих умовах та в in vitro клітинних, кореневих та пагонових 

культурах.              

Наприклад для аналізу вмісту фенольних сполук в  S. rebaudiana були 

відібрані промислові зразки висушених листків рослин S. rebaudiana, які 

вирощували в різних кліматичних умовах, а саме в Єгипті, Греції, Індії, 

Парагваї та Іспанії. Промислові зразки листків S. rebaudiana були представлені 

Європейською асоціацією стевії (EUSTAS). За даними, наданих нам Світовою 

метеорологічною організацією (World Meteorological Organization, WMO), 

кліматичні умови під час вегетації рослин S. rebaudiana відповідали 

показникам, у представленим таблиці 3.2. Потрібно відмітити, що протягом 

останніх 15 років середні температури в Парагваї були на +3° C вище, ніж у 

попередні роки, за рахунок чого продукція S. rebaudiana зросла. Проведений 

порівняльний аналіз вмісту фенольних сполук  [427]. 
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Таблиця 3.2.  

Кліматичні умови вирощування S. rebaudiana 

Країна 
Середня температура 

протягом вегетації, ° C  
Вологість, мм/рік 

Єгипет 23,5 40–60  

Індія 33,4  400–750  

Парагвай 28,7 1270  

Греція 32,2 800  

Іспанія 24,5 250  

 

Порівняльний аналіз вмісту фенольних сполук показав, що вміст 

фенольних сполук в нативних рослинах залежав від умов вирощування та 

варіював від 17,6 мг/г в листі стевіі, вирощеної в Єгипті та 27,7 мг/г у рослинах, 

вирощених в Іспанії.  Базуючись на отриманих даних можна зробити висновок, 

що якість сировини варіює в залежності від факторів вирощування. Це 

унеможливлює отримання стабільного врожаю фенольних сполук, що є 

неприпустимим з точки зору виробників харчових добавок та нутрацевтиків. 

Тому початковою задачею досліджень було вивчення можливості досягти 

стабільного урожаю фенольних сполук у рослинах S. rebaudiana, 

культивованої за контрольованих умов. Рослини стерії, вирощені в теплиці, 

містили 34,41 мг/г фенольних сполук. Це переважало вміст речовин в усіх 

рослинах, вирощених у відкритому грунті, але не було економічно 

виправданим (Розділ 6).  

Тому наступною задачею було введення рослин S. rebaudiana в культури 

in vitro, а саме клітинні, кореневі та пагонові та вивчення вмісту у них 

фенольних сполук. Як видно з рисунка 3.1, клітинні культури містили 87,6, 

кореневі - 63,2, а пагонові - 97,6 мг/г фенольних сполук, що у 3.5 разів 

переважало вміст таких в листі рослин, вирощених у польових та тепличних 

умовах.  
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Рис. 3.1. Вміст фенольних сполук у рослинах S. rebaudiana та їх in 

vitro культурах, %  

 

Оскільки загальні фракції фенольних кислот, як і індивідуальні сполуки,  

використовуються як компоненти харчових продуктів, що впливають на 

огранолептичні та технологічні якості [453], важливим етапом дослідження 

був загальний аналіз вмісту фенольних кислот (рис. 3.2).   

 

Рис. 3.2. Вміст фенольних кислот у рослинах S. rebaudiana та їх in 

vitro культурах, %  
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На прикладі S. rebaudiana показано (рис. 3.2), що вміст фенольних 

кислот в рослинах, вирощеної за різних умов коливався від 3,44 мг/г в біомасі 

ролин з Єгипту до 7,66 мг/г в продукції з Парагваю. Відносно високий рівень 

фенольних кислот в листовій масі рослин, вирощених в Парагваї, а саме 32,8% 

від загальної кількості фенольних сполук, порівняно з 14,6 % в продукції з 

Іспанії, свідчить про те, що рослини, вирощені в Парагваї, протягом вегетації 

зазнавали більшого впливу страсових факторів, як наприклад коливання 

добової температури, наявність шкідників та хвороб, ніж рослини, вирощені 

на полях в Іспанії. Зроблені нами висновки були підтверджені і Європейською 

асоціацією стевії. Хоча рослини, вирощені в теплиці та кореневі in vitro 

культури, характеризувалися вищим вмістом фенольних сполук, ніж в усіх 

польових дослідах, вміст фенольних кислот в листовій біомасі був нижчим, 

ніж у рослин, вирощених в Парагваї. Найвищим вміст фенольних кислот був в 

пагоновій культурі S. rebaudiana і сягав 21,60 мг/г, за нею слідувала клітинна 

культура з 16,51 мг/г.    

Наступним кроком у цьому дослідженні було вивчення загального 

вмісту та вмісту окремих фенольних кислот методом ВЕРХ-аналізу. 

Наприклад, аналіз вмісту фенольних кислот у листках вирощеної в різних 

кліматичних умовах  S. rebaudiana  на довжинах хвиль 278 нм показав, що 

профіль метаболітів варіював в залежності від умов культивування (рис. 3.3).  

У екстрактах листків S. Rebaudiana, вирощеної в Парагваї, було 

виявлено високий вміст кавової кислоти, катехіну та камфорної кислоти. В 

екстракті листків S. rebaudiana з Індії також були знайдені кавова кислота, 

катехін та камфорна кислота. В екстракті листків S. rebaudiana, вирощеної в 

Іспанії,  було виявлено високий вміст кавоваї кислоти та катехіну. Такі ж  

сполуки були виявлені і в екстракті листів S. rebaudiana з Єгипту, але їх 

кількість була удвічі меншою порівняно з екстрактами листків з Парагваю.  

З цього досліду можна зробити висновок, що як загальний вміст 

фенольних сполук, зокрема і фенольних кислот, так і їх профіль варіює в 

залежності від умов вирощування.  
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Рис. 3.3. Профіль фенольних кислот рослин S. rebaudiana вирощеної 

в теплиці (a), в Парагваї (b), Індії (c), Іспанії (d), Єгипті (e), Греції (f). Піки 

розділення: (1) кавова кислота RT 2,83; (2) катехін RT 3,83; (3) ванілова 

кислота RT 4,92; (4) епікатехін RT 7,19; (5) галова кислота RT 7,84; (6) р-

кумарова кислота RT 9,55; (7) ферулова кислота RT 10,2; (8) кверцетин 

RT 26,97  
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Оскільки задачею наших досліджень була розробка біотехнології, яка 

дозволяє отримати сталий за кількістю та якістю фенольних сполук рослинний 

матеріал, було вирішено на подальших етапах досліджень використовувати 

рослинні культури, вирощені за контрольованих умов, а саме рослини, 

культивовані в теплиці та рослинні in vitro культури.     

Згідно даних, отриманих в процесі відбору рослин з високим вмістом 

фенольних сполук, а саме Silybum marianum, Artemisia campestris, C. officinalis, 

Vitis vinifera,  S. rebaudiana та O. aristatus (табл. 3.1.), було проведено 

дослідження вмісту індивідуальних фенольних кислот у даних рослинах.   

Індивідуальні фенольні кислоти, зорема розмаринова, кавова, ванільна, 

кминова, завдяки їх смаковим властивостям, використовуються як харчові 

добавки, саме тому тому важливим етапом дослідження був аналіз цих сполук 

в рослинах, відібраних після аналізу загального вмісту у них фенольних 

сполук (згідно схеми досліду, Рис. 2.2) (рис. 3.4).  

 

       1       2        3        4         5         6            7      8  

Рис. 3.4. Тонкошарова хроматограма екстрактів Silybum marianum 

(1) Artemisia campestris  (2), C. officinalis  (3), V. vinifera (4),  S. rebaudiana (5), 

та O. aristatus (6), стандарти галова кислота (7), кверцитин (8a), катехін 

(8в), (система розчинників : хлороформ : крижана оцтова кислота : 

метанол : вода у співвідношенні 60 : 32 : 12 : 8) 
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Аналіз профілю фенольних кислот показав, що клітинна культура O. 

aristatus характеризується високим вмістом розмаринової, Artemisia vulgaris 

хлорогенової та кминової, V. vinifera та S. rebaudiana кофейної, Artemisia 

vulgaris хлорогенової та кминової кислоти (рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5. Профілі фенольних кислот в клітинних культурах рослин, %  

 

У наших дослідженнях було проведено порівняння вмісту фенольних 

сполук в in vitro культурах клітин, коренів та пагонів [358; 407] . Проведені 

дослідження показали, що клітинні культури V. vinifera характеризуютьмя 

високим вмістом фенольних кислот, зокрема кофейної та розмаринової кислот 

[354].  

З літературних джерел також відомо, що суспензійна культура V. vinifera 

накопичує широкий спектр фенольних сполук, зокрема фенольних кислот, 

антоціанів, проантоціанів, катехінів, і жилбенів, зокрема (Е)- і (Z)- 

ресвератролу [369].  

Клітинна культура in vitro V. vinifera характеризується високим вмістом  

антоціанів, що відповідать ща інтенсивне червоне забарвлення культури  (Рис. 

3.6). Результати аналізу антоціанів наведені у розділі 4.   
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Рис. 3.6. Клітинна калюсна (а) та суспензійна (в) культури in vitro 

V. vinifera  

 

Особливістю клітинних культур V. vinifera була присутність de novo 

синтезу сполук, а саме in vitro культури синтезували речовини, яких не було 

виявлено у нативних рослин. Клітинна культура V. vinifera містила два 

нетипових для відповідних рослин феноли, а саме 3-O-глюкозілрескатрол - 

похідну стілбена та гідроксіфенол-4-(3,5-дігідроксіфеніл)-фенол [454] 

(рис. 3.7). 

В літературі існує також ряд прикладів, коли клітинні культури 

синтезували фенольні сполуки, які були нетиповими для рослин. Цей феномен 

отримав назву  de-novo синтез. Наприклад, культура клітин Lithospermum 

erythrorhizon синтезувала розмаринову кислоту, яка не була в наявності в 

тканинах рослин [318].  

Також культури коренів можуть синтезувати спектр вторинних 

метаболітів, яких немає в нативних рослинах рослині [148]. Крім того, 

трансгенна коренева система пропонує несчерпний потенціал для введення 

разом з векторною Ri плазмідою Agrobacterium rhizogenes. Тому кореневі 

культури вважаються корисним інструментом для вивчення біохімічних 

особливостей та профілю експресії генів метаболічних шляхів. Вони також 

можуть бути використані для з'ясування проміжних сполук та ключових 
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ферментів, що беруть участь у біосинтезі вторинних метаболітів, зокрема 

фенольних сполук [421]. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Результати LC-MS аналізу та хімічна структура 3-O-

глюкозілресвератролу (MW 449, а) та гідроксіфенол-4-(3,5-

дігідроксіфеніл)-фенолу (MW 463, в) в клітинній культурі Vitis vinifera  

 

Культури in vitro O. aristatus (рис. 3.8) були також відібрані для 

подальших досліджень, що пов´язано не тільки з високим вмістом фенольних 

сполук, але і з труднощами вирощування цієї тропічної рослини в помірних 
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кліматичних зонах, коливанням якості рослинної біомаси в залежності від 

абіотичних факторів, зокрема таких як хімічний склад грунту та кількість 

опадів. [389].  

  

а в 

Рис. 3.8. Клітинна калюсна (а) та суспензійна (в) культури in vitro 

O. aristatus   

Для ініціації клітинних культур після проростання стерильні листки 

переводились на тверде МС середовище з ауксином (2,4-D), а через 4 тижні 

калюс був субкультурований в  рідке МС+ середовище. На рисунку 3.9. 

показано процес калюсоутворення Orthosiphon aristatus.  

Регулятори росту необхідні для індукування тканин калюсу та сприяння 

росту багатьох клітинних ліній. Оскільки кожен вид рослин потребує різних 

за хімічною природою та концентрацією регуляторів росту для індукції 

калюсу, його росту та синтезу метаболітів, важливо вибрати найбільш 

підходящі для кожної культури регулятори росту та визначити їх оптимальні 

концентрації [449].  

Ауксини, як правило, використовуються в культурі рослинних клітин у 

діапазоні концентрацій від 0,1 до 50 мкМ. Збільшення рівня ауксину в 

середовищі стимулює дедиференціацію клітин, поділ клітин, утворення та ріст 

калюсу. Найчастіше у якості ауксинів використовують 2,4-D або NAA. 
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Стерильні рослини Калюсоутворювання Калюсна культура 

Рис. 3.9. Ініціація калюсної культури O. aristatus  

 

Регулятор росту 2,4-D посилює ріст культур, але у  більшості випадків 

пригнічує синтез вторинних метаболітів. Елімінація 2,4-D або його заміщення 

NAA або IAA посилили синтез антоціанів у суспензії Daucus carota [399], 

нікотину у Nicotiana tabacum [282], шиконіну у Lithospermum erythrorhizon та 

антрахінонів у Morinda citrifolia [485]. Однак, 2,4-D стимулював синтез 

антоціанів у Oxalis linearis [290]. 2,4-D використовували для індукування 

накопичення розмаринової кислоти в Salvia chamelaeagnea [187].  

Цитокініни використовуються в культурі рослинних клітин у діапазоні 

концентрацій від 0,1 до 10 мкМ. Вони сприяють поділу клітин та модулюють 

ініціювання та ріст калюсу. Gan RY та ін. [133] виявили, що введення до 

суспензійної культури Agastache rugosa Kuntze регуляторів росту рослин 2,4-

D у кількості 2 мг/л  та 0,1 мг/л 6-бензиламінопурину (BAP) є найкращою 

комбінацією для отримання розмаринової кислоти. Подібні результати були 

отримані і Kim HK та ін. [223]. Кінетин стимулював вироблення антоціанів в 

Haplopappus gracilus, але пригнічував утворення антоціанів у культурах 

клітин Populus [339].  

Гібереліни представлені понад 90 формами, але гіберелінова кислота 

найчастіше використовується для рослинних клітинних культур. Dicosmo F та 

Misawa M. [95]  повідомили, що ріст калюсу Taxus cuspidata суттєво 

інтенсифікувався після додавання гіберелінової кислоти у тверде живильне 
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середовище. Однак, гіберелінова кислота пригнічувала вироблення антоціанів 

у ряді культур [370]. 

Підбір видів та концентрацій регуляторів росту для ініціації калюсу, а 

також для росту in vitro культур був важливим етапом під час проведення як 

попередньо проведених нами, так і наведених  даній роботі досліджень [213].  

Зокрема проведені нами попередні дослідження з впливу регуляторів 

росту на формування калюсу та накопичення лігнанів культурою калюсу 

Linum usitatissimum показали, що максимальна проліферація калюсу (1,31 г) 

була зафіксована на середовищі, що містило 2,0 мг/л 2,4-D. Однак, калюс, 

вирощений на 1,0 мг/л  2,4-D у поєднанні з подвійною концентрацією GA3 (1,0 

мг/л) характеризувався посиленим ростом (1,46 та 1,39 г) порівняно з калюсом, 

вирощеним на 2,4-D у поєднанні з BA. Калюс, вирощений на середовищах з 

1,0 мг/л  2,4-D та 0,5 або 1,0 мг/л  GA3, був світло-білим і більш пухким. Однак, 

калюс, вирощений на середовищі з додаванням 2,4-D, був жовтуватим і менш 

розсипчастим у порівнянні з іншими варіантами. Застосування ВА в різних 

концентраціях (0,1 або 0,2 мг /л) з 1,0 мг/л  2,4- D утворює темно-жовтуватий 

і компактний калюс [128]. Встановлено, що вміст лігнан-секоізо-

ларицирезинол-диглюкозиду (SECO) вдвічі вищий у коренів, ніж у 

нетрансформованій культурі калюсу. Накопичення SECO було вищим у 

присутності 2,4-D зі значеннями 0,66 та 0,67 мкмоль/г, відповідно. Однак, 

лігнін секоизо-ларицирезинол був виявлений лише в калюсі, отриманому на 

1,0 мг/л  2,4-D та 0,5 мг/л  GA3. Szopa A та Ekiert H. [433] також повідомили, 

що регулятори росту рослин, цитокінін та ауксин стимулюють вироблення 

лігнанів, а саме шисандролів A та B у культурах in vitro Schisandra chinensis. 

Базуючись на результатах попередньо отриманих даних, нами були 

проведені дослідження з впливу регуляторів росту, а саме ауксинів 1-NAA та 

2,4-D, а також цитокініну ВАР на ріст клітинних культур, як це показано на 

прикладі  S. rebaudiana (Таблиця 3.3).  



 

 

1
4
4
 

Таблиця 3.3 

Вплив регуляторів росту на утворення калюсу S. rebaudiana на МС середовищі  

Регулятори росту Морфологія 
Індукція калюсу, 

% 

1,0 мг/л  2,4-D Світлозелений, пухкий 74,52 ± 3,34 

2,0 мг/л 2,4-D Світлозелений з жовтим відтінком, всередині 

компактиний, ззовні пухкий 

80,73 ± 2,50 

1,0 мг/л  1-NAA Жовто-зелений, пухкий 68,30 ± 4,14 

2,0 мг/л  1-NAA Світложовтий з зеленим відтінком, пухкий 62,25 ± 2,68 

1,0 мг/л  2,4-D + 1,0 мг/л 1-NAA Білий з жовтуватим відтінком, розсипчатий 100,00 ± 0,00 

2,0 мг/л 2,4-D + 1,0 мг/л 1-NAA Жовтуватий, пухкий 93,73 ± 5,52 

1,0 мг/л  2,4-D + 2,0 мг/л 1-NAA Жовтуватий, розсипчатий 86,31 ± 6,24 

2,0 мг/л 2,4-D + 2,0 мг/л 1-NAA Жовтуватий, всередині компактиний, ззовні пухкий 81,67 ± 4,73 

1,0 мг/л BAР  Світлокоричневий, зовнішні шари темнішого 

кольору, ніж внутрішні, компактний 

36,15 ± 2,12 

2,0 мг/л BAР  Коричневий, зовнішні шари темнішого кольору, ніж 

внутрішні, компактний 

40,76 ± 3,04 

1,0 мг/л  2,4-D + 1,0 мг/л BAР Нерівномірне забарвлення, світлозелений та 

світлокоричневий,  пухкий 

66,58 ± 2,33 

2,0 мг/л 2,4-D + 1,0 мг/л BAР Нерівномірне забарвлення, світлозелений та 

коричневий,  всередині компактиний, ззовні пухкий 

53,91 ± 3,85 

1,0 мг/л 1-NAA + 1,0 мг/л BAР Нерівномірне забарвлення, від світложовтого до 

світлокоричневого, ззовні пухкий 

49,23 ± 4,90 

2,0 мг/л 1-NAA + 1,0 мг/л BAР Нерівномірне забарвлення, від жовтого до 

коричневого, компактний 

42,47 ± 3,10 
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Додавання 1,0 мг/л 1-NAA та 1,0 мг/л 2,4-D до живильного середовища 

забезпечило найбільш швидку індукцію калюса, тому цей варіант був 

позначений як 100% індукція. Внесення  1 мг/л 2,4-D викликало 74,52 % 

індукцію та формування світлозеленого пухкого калюсу. Збільшення 

концентрації 2,4-D до 2,0 мг/л викликало 80,73% індукцію світлозеленого 

калюсу з жовтим відтінком, який був всередині компактиним, ззовні пухким. 

Внесення в живильне середовище 1,0 та 2,0 мг/л 1-NAA привело до 68,30% та 

62,25% індукції пухкого калюсу, забарвленого у світложовтий колір, з 

зеленуватим відтінком. Застосування 2,0 мг/л 2,4-D та 1,0 мг/л 1-NAA 

викликало 93,73% індукцію жовтуватого, пухкого калюса. Індукція калюсу 

після внесення тільки ВАР, або ВАР разом з 1-NAA та 1 мг/л 2,4-D становила 

42,47-66,58%, при цьому калюс був компактним, частково забарвлений у 

темнокоричневий колір. В послідуючому клітинні культури вирощували на 

середовищах MS та В5 з додванням 1 мг/л 2,4-D, оскільки цей регулятор росту 

позитивно впливав на ріст калюсу та синтез метаболітів. Також були проведені 

дослідження з вивчення впливу регуляторів росту на ріст трансформованих 

кореневих культур. Введення 2,4-D та BAР в живильне середовище, на якому 

вирощували кореневі культури  S. rebaudiana  вплинуло на морфологічний 

розвиток коренів (рис. 4.17). Додавання 1,0 мг/л BAР сповільнювало ріст 

кореневих культур in vitro, додавання 1,0 мг/л  2,4-D викликало появу великої 

кількості тонких корінців, які відокремлювались від культури, але не росли 

автономно, а додавання 1,0 мг/л  2,4-D + 1,0 мг/л BAР викликало потовщення 

корінців, що з одного боку приводило до збільшення біомаси, але корінці при 

цьому ставали склеротичними, що призводило до самоконсервації коренів та 

зупинки їх росту (рис. 3.10).  

Sharma N та ін. [385] повідомив, що оптимальним середовищем для 

індукції калюсу Stevia rebaudiana було MС з 1,0 мг/л 1-NAA та 1,0 мг/л 2,4-D. 

Для суспензійних культур використовували рідке середовищах MС з 1,0 мг/л 

2,4-D, 1,0 мг/л BAP та аскорбіновою кислотою.  
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МС МС + 1,0 мг/л  2,4-D + 1,0 мг/л BAР 

  

МС + 1,0 мг/л BAР МС + 1,0 мг/л  2,4-D  

Рис. 3.10. Вплив регуляторів росту на ріст та морфологічний 

розвиток кореневих культур in vitro S. rebaudiana 

 

Zukiene R та ін. [385] вказали, що рослини S. rebaudiana, які 

культивують у відкритому грунті, як правило, розмножують за рахунок in vitro 

мікророзмноження через низький рівень проростання насіння. Для 

удосконалення процесу мікророзмноження було проведено вивчення впливу 

регуляторів росту, зокрема NAA та ВАР на індукцію калюсної культури in 

vitro S. rebaudiana. Найвищу індукцію калюсу зафіксували у варіанті, де 

експлантати листків вирощували на живильному середовищі МС з 2,0 мкМ 

NAA. Найвищий вміст стевіодгюкозидів, фенолів та флавоноїдів, а також 
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найвища антиоксидантна активність були визначені в калюсах, які 

вирощували в присутності 2,0 мкМ NAA та 2,0 мкМ проліну.  

Lee WL та Chan L. [256] показали, що калюс Orthosiphon stamineus 

можливо індуковати з черешків, листків та тканин стебла, але не з коренів, 

якщо культивувати на середовищі МС, що містить 2,0 мг/л NAA та 2,0 мг/л– 

2,4-D. Найвища свіжа маса калюсу була отримана з експлантатів листків, а 

калюси з найкращою розсипчістю були отримані на середовищі MС з 1,0 мг/л 

2,4-D та 1,0 мг/л NAA. Саме з цих калюсних культур отримували культури 

клітинних суспензій. Культура суспензійних клітин із використанням 

середовища МС, доповненого 1,0 мг/л 2,4-D, накопичувала 8,60 г сирої 

речовини та 0,31 г сухої речовини через 24 діб інокуляції. Клітинні культури 

на  живильному середовищі МС з добавкою 1,0 мг/л 2,4-D досягли 

стаціонарної фази росту за 10 добу, а клітинні культури, які росли на 

середовищі МС з 1,0 мг/л 2,4- D та 1,0 мг/л NAA досягли стаціонарної фази на 

18 добу. Живильне середовище МС з  1,0 мг/л 2,4-D було оптимальним для  

росту клітинних суспензійних культур O. Stamineus, а оптимальний інтервал 

субкультивації становив 2 тижні. 

Можна зробити висновок, що при складаанні протоколів культивування 

в більшості випадків потрібно підбирати концентрації регуляторів росту не 

тільки в залежності від виду рослин та форми культивування in vitro, а і від  

того, чи є кінцевою метою отримання біомаси, чи вторинних метаболітів.    

 

3.2. Дослідження інтенсивності накопичення біомаси in vitro 

клітинними, кореневими та пагоновими культурами ролин  

 

Наступним аспектом, важливим для отримання речовин з in vitro 

культур, є вибір найбільш підходящої форми in vitro культури, а саме суспензії 

клітин, кореневої культури, або культури органів рослин. 

Культури рослинних in vitro культур, особливо це стосується клітинних 

культур, характеризуються відносною генетичною нестабільністю [231]. 
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Варіабельність між клітинами часто призводить до поступового зниження 

продуктивності і може бути пов'язана з генетичними змінами шляхом мутації 

в культурі або епігенетичними змінами, спричиненими фізіологічними 

умовами [105]. Ці небажані зміни можуть бути усунені шляхом скринінгу з 

метою виділення бажаної популяції клітин [246]. 

Кореневі культури S. rebaudiana, O. aristatus та V. vinifera були отримані 

шляхом трансформації рослин Agrobacterium rhizogenes. Вони 

характеризувалися високими темпами росту, генетичноюї стабільністю і 

ростом без додавання регуляторів росту.  

На рисунку 3.11. показано процес утворення кореневої культури на 

прикладі Vitis vinifera.  

 

 

 

Ізольовані корені  Трансформовані корені, 3 доба 

 

 

 

Трансформовані корені, 7 доба  Трансформовані корені, 14 доба 

Рис. 3.11. Ріст кореневої культури Vitis vinifera 
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В даних дослідження спостерігався швидкий ріст трансформованих 

коренів усіх досліджуваних культур. Ці культури відрізнялись  за 

морфологічною будовою (рис. 3.12). Культури ізольованих коренів 

характеризувались наявність основного та адвентивних корінців, основний 

корів бів більш товстим та темнішим за забарвленням. Корінці культур 

трансформованих коренів були однаковими на вигляд та світлозабарвленими.    

На 14 день культивації маса трансформованих коренів S. rebaudiana становила 

36,8 г (рис. 3.14), в той час як маса ізольованих коренів 5,6 г. 

Кореневі культури рослин є перспективною формою in vitro для 

отримання важливих вторинних метаболітів. Наші попередні дослідження з  

кореневими культурами Fagopyrum escullentum Moench показали, що вони 

накопичували фенольні сполуки у більшій кількості, ніж інтактні рослини 

[426]. Також Liu CZ та ін. [264] підтвердив, що артемізинін накопичується у 

кореневих культурах Artemisia annua, хоча в рослинах ця сполука може 

накопичуватися лише в надземній частині. 

 

  

 М 1 2  

 

 

 

 

 

 
Ізольовані корені Трансформовані корені ПЛР ампліфікація rolB генів 

ДНК  

1: ізольованих коренів  

2. трансформованих коренів  

 

Рис. 3.12. Ізольовані та трансформовані кореневі культури Stevia  

rebaudiana 

 



150 

 

 

Трансформовані A. rhizogenes in vitro кореневі культури 

характеризуються швидкими темпами росту та біохімічною стабільністю та  

вважаються цінним джерелом вторинних метаболітів, в тому числі  і 

фенольних сполук [281]. Зокрема і в наших дрослідженнях було показано 

накопичення глюкозинолатів як у кореневих культурах Brassica oleracea, так і 

в культуральному середовищі [215]. Проведені нами дослідження з порівняння 

ефективності синтезу лігнан-секоізо-ларицирезинол-диглюкозида у 

нетрансформованій культурі калюсу та в кореневій культурі Linum 

usitatissimum показали, що в кореневій культурі був вдвічі вищим, ніж в 

культурі клітин [127]. 

Причиною посиленого синтезу фенольних речовин у трансформованих 

кореневих культурах порівняно з нетрансформованими культурами може бути 

причина зміна гормонального метаболізму та транспорту, що зазвичай 

відбувається під час трансформації генами rol [459]. Гени RolA, rolB та rolC є 

важливими для індукції фенотипу кореневих культур. Незважаючи на 

більшість досліджень, проведених протягом багатьох років, біохімічні та 

молекулярні функції цих генів у модифікації розвитку рослин залишаються 

недостатньо вивченими [433]. 

Bulgakov та ін. [50] повідомили, що rolC є найбільш важливим геном 

для біотехнологічних досліджень, оскільки він здатний стимулювати як ріст 

трансформованих клітин, так і біосинтез вторинних метаболітів. У 

трансформованих культурах рослинних клітин ген rolC індукує продукцію 

фітоалексину антрахінону [50], хлорогенової кислоти, кофеїлхінінової 

кислоти та дикафеоїлхінової кислоти [456]. Експресія rolB позитивно 

корелювала зі збільшенням експресії ключового гена для біосинтезу 

антрахінону, що призводило до високого рівня продукування антрахінону 

[49]. Крім того, rolB стимулював біосинтез ресвератролу в культурах клітин 

Vitis amurensis більш ніж у 100 разів [229] та фенольних сполук кореневих 

культурах Nepeta cataria [310]. 
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Культури пагонів, отримані в результаті прямого органогенезу, зазвичай 

кращі для отримання біомаси з високим вмістом метаболітів, оскільки вони 

генетично стабільні і мають профіль метаболітів, схожий на такий у інтактних 

рослин [409]. Роль генетичного потенціалу щодо профілю вторинних 

метаболітів можна продемонструвати на прикладі рослин із родини 

Brassicaceae, яка охоплює приблизно 350 родів та 3500 видів і включає овочі, 

декоративні види та олійні культури [417]. Вміст фенольних сполук у 

рослинах Brassicaceae варіює, зокрема у Brassica oleracea L. var. capitata alba 

переважає такий у Brassica rapa L. var. rapa у 3,2 рази [185]. Проведене у 

наших дослідженнях поріняльне вивчення вмісту фенольних сполук у 

пагонових культурах показало, що  культури Brassica rapa L. var. rapa містили 

у 4,8 разів більше метаболітів, ніж культури Brassica oleracea L. var. capitata 

alba [185].  

На рисунку 3.13. показано процес утворення пагонової культури на 

прикладі Stevia rebaudiana.  У цьому дослідженні було показано, що культури 

пагонів, на відміну від клітинних культур Stevia rebaudiana, 

характеризувалися сталим профілем фенолів і антиоксидантів (розділи 4 та 6), 

а також високою інтенсивністю росту без додавання регуляторів росту. 

 

 

   

стерильні 

рослини 

1. доба 7. доба 14. доба 

Рис. 3.13. Культура in vitro пагонів S. rebaudiana 
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Порівняння інтенсивності накопичення біомаси in vitro культурами S. 

rebaudiana, O. aristatus та V. vinifera показало, що ріст пагонових культур був 

більш інтенсивним порівняно з таких в клітинних та кореневих культурах у 

всіх випадках (рис. 3.14).  

 

 

Рис. 3.14. Накопичення біомаси in vitro культурам S. rebaudiana, O. 

aristatus та V. vinifera протягом 14 добової культивації (CC – клітинні 

культури, HR кореневі культури, SC - пагонові культури) 

 

 На початку експерименту в колби вводилось 1 г інокуляту, а на 14 добу 

біомаса  пагонових культур S. rebaudiana становила 52,6 г, кореневих 38,6 г, а 

клітинних 20,5 г.  

Стерильні культури O. aristatus та V. vinifera характеризувалися більш 

повільним ростом. Біомаса клітинних культур O. aristatus сягла на 14 добу 9,82 

г, кореневих культур 15,01 г, а пагонових 22,13 г. Відповідно біомаса 

клітинних культур V. vinifera становила 17,35 г, кореневих культур 12,25 г, а 

пагонових 20,71 г.  На відміну від V. vinifera та O. aristatus для кореневих 

культури S. rebaudiana спостерігалась швидша динаміка росту, ніж у випадку 

з клітинними культурами. 
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В пагонових in vitro культурах окрім приросту біомаси вимірювали 

фізіологічні показники росту, зокрема довжина пагону, кількість листків, 

кількість корінців та їх маса. Результати вимірювань наведені в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Фізіологічні параметри росту пагонових in vitro культур  

на 14 добу культивування 

Культура Довжина 

пагона, см 

Кількість 

листків 

Маса 

листків, г 

Кількість 

корінців 

Маса 

корінців, г 

S. rebaudiana 11,35 ± 0,94 17,27 ± 1,79 51,13 ± 3,34 5,70 ± 0,89 3,17 ± 0,18 

O. aristatus  7,02 ± 0,58 11,40 ± 2,88 19,82 ± 1,44 4,40 ± 1,14 1,12 ± 0,03 

V. vinifera 6,46 ± 0,37 8,24 ± 1,35 19,51 ± 2,37 3,22 ± 1,56 1,26 ± 0,12 

 

За темпами росту пагонів, кількістю листків та їх вагою пагонові 

культури S. rebaudiana обганяли O. aristatus та  V. vinifera. Як видно з рисунку 

3.15. в пагоновій культурі на 10 добу досліду з´являлись корінці, які на 10 добу 

становили 5% , а на 14 добу 7% від пагонової маси.  

 

Рис. 3.15. Динаміка росту пагонової in vitro культури S. rebaudiana  

Ріст листкової та кореневої частини пагонових культур показано на 

рисунку 3.16. 
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Листкова маса Формування корінців 

Рис. 3.16. Пагонові культури S. rebaudiana на 14 добу дослідів 

  Kikowska M та ін. [220] встановили, що у пагонових культур in vitro 

Eryngium alpinum L., які культивували на МС середовищі, приріст біомаси 

тісно корелював з кількістю пагонів одного експлантату та у 12,5 разів 

перевищував приріст біомаси калюсних культур.  

Król A та ін. [243] також показали, що in vitro культури пагонів можуть 

ефективно використовуватись для виробництва фенольних сполук та 

антиоксидантів. Особливо цінними вони є тому, що на відміну від клітинних 

та кореневих in vitro культур зберігають тканинну диференціацію 

материнської рослини та часто здатні біосинтезувати вторинні метаболіти, 

яких немає в недиференційованих культурах. При цьому пагоновіі культури 

характеризуються більш швидким ростом порівняно з клітинними культурами 

та в багатьох випадках порівняно з таким у нативних рослин.  

 

Висновки до розділу 3 

Базуючись на отриманих результатах доведено, що рослини S. 

rebaudiana, V. vinifera та O. aristatus характеризуються високим вмістом 

фенольних сполук. Тому вони були інтродуковані в in vitro клітинні, кореневі 

та пагонові культури для подальшого вивчення.   
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З метою збільшення ефективності отримання метаболітів з in vitro 

культур рослин було проведено скринінг і селекція видів рослин, що містять 

високі концентрації фенольних сполук. З досліджених більш ніж 120 

сільськогосподарських і медичних рослин найвищим вмістом фенольних 

сполук, зокрема  фенольних кислот та антоціанів, були відібрані  Vitis vinifera, 

S. rebaudiana та Orthosiphon aristatus. Вміст фенольних сполук і фенольних 

кислот у їх клітинних культурах становив  відповідно 20,2 та 3,5 мг/г, 34,4 та 

3,9 мг/г, а 48,2 та 6,0 мг/г. При цьому вміст фенольних сполук у клітинних 

культурах перевищував такий у листовій масі рослин у 4,3, 2,0 та 2,5 рази, а 

вміст фенольних кислот  у відповідно 10,3, 4,3 та 4,2 рази.  

Аналіз профілю фенольних кислот показав, що клітинна культура O. 

aristatus характеризується високим вмістом розмаринової, а V. vinifera та S. 

rebaudiana кофейної кислоти. 

В клітинних культурах V. vinifera відбувався de novo синтез 3-O-

глюкозілрескатролу та гідроксіфенол-4-(3,5-дігідроксіфеніл)-фенолу. 

Вивчення динаміки накопичення біомаси в in vitro культурах S. 

rebaudiana, V. vinifera та O. aristatus показало, що пагонові культури є більш 

продуктивними, ніж клітинні та кореневі, однак, відмінність у прирості 

біомаси між пагоновими та клітинними культурами V. vinifera було 

незначною.  Протягом 14 діб культивування біомаса клітинних культур S. 

rebaudiana становила 20,5 г, кореневих 38,6 г, а пагонових 52,6 г, що 

перевищувало біомасу нативних рослин в чотири рази.  

In vitro культури O. aristatus та V. vinifera характеризувалися більш 

повільним ростом. На відміну від V. vinifera та O. aristatus для кореневих 

культури S. rebaudiana спостерігалась швидша динаміка росту, ніж у випадку 

з клітинними культурами. 

Бонітування пагонових культур показало, що S. rebaudiana 

характеризувалась  швидшим ростом пагонів, більшою кількістю та вагою 

листків порівняно з O. aristatus та  V. vinifera.  



156 

 

 

Важливим етапом дослідження було визначення продуктивності синтезу 

фенольних сполук, зокрема фенольних кислот та антоціанів, культурами in 

vitro.    

Найбільша концентрація фенольних сполук спостерігалась у пагонових 

культурах S. rebaudiana та V. vinifera, а саме 97,6 та 51,5 мг/г. Клітинні 

культури S. rebaudiana містили 87,6 мг/г фенольних сполук, що було втричі 

більше, ніж в клітинних культурах V. vinifera. Тому як джерело загальної 

фракції фенольних сполук слід використовувати пагонові або клітинні 

культури S. rebaudiana.  

Найвищий вміст фенольних кислот спостерігався на 14 добу в клітинних 

культурах V. vinifera і становив 36,1 мг/г, в клітинних культурах O. aristatus 

містилось 25,8 мг/г. Пагонові та кореневі культури V. vinifera і O. aristatus 

характеризувалися нижчим вмістом фенольних кислот. Вміст фенольних 

кислот у пагонових культурах S. rebaudiana сягав 21,6 мг/г, чим перевищував 

такий у відповідних клітинних та кореневих культурах. Тому для отримання 

фенольних кислот слід використовувати клітинні культури V. vinifera.  

Вивчення профілю фенольних кислот показало, в усіх in vitro культурах 

S. rebaudiana були присутні кофейна та розмаринова кислоти, але клітинні 

культури містили  кминову, а кореневі та пагонові синапову кислоти. В 

культурах O. aristatus основною кислотою була розмаринова, за нею слідувала 

кофейна. Кофейна кислота домінувала в in vitro культурах Vitis vinifera,  

розмаринова та ванільна також були присутні у високих концентраціях. Тому  

як джерело розмаринової кислоти можливо використовувати культури O. 

aristatus та S. rebaudiana,  а кофейної кислоти V. vinifera.  

Вивчення вмісту антоціанів показало, що клітинні культури V. vinifera  

синтетизують  в 3,5 разів більше сполук, ніж клітинні культури S. rebaudiana 

та 4,5 разів більше, ніж такі Orthosiphon aristatus. Кореневі та пагонові 

культури накопичують менше антоціанів, ніж клітинні. Тому для отримання 

антоціанів найкраще підходять клітинні культури Vitis vinifera.   
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Дані результати підтверджують, що технологія отримання фенольних 

сполук з рослинних in vitro культур є індивідуальною в кожному окремому 

випадку і вимагає вивчення особливостей кожної культури.  
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РОЗДІЛ 4. ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ВПЛИВУ НА ЕКСПРЕСІЮ 

СИНТЕТИЧНИХ ШЛЯХІВ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК В IN VITRO 

КУЛЬТУРАХ   

 

Після того, як були отримані  in vitro клітинні, кореневі та пагонові 

культури S. rebaudiana, V. vinifera та Orthosiphon aristatus, було досліджено 

синтез фенольних сполук. Зокрема нами було показано, що біосинтез 

фенольних сполук, як правило, ініціюється шикімічним шляхом, який 

продовжується з виробленням фенілаланіну. Пізніше фенілаланін та тирозин 

дезамінуються ферментом фенілаланіліназою (PAL) у похідні циннамату (рис. 

4.1) [192].  

Інший шлях, шлях полікетиду, також відповідає зп синтез деяких 

фенольних речовин, наприклад орцинолів та хінонів. Фенольні сполуки, 

отримані з обох шляхів, є досить поширеними, наприклад флавоноїди, 

стильбени, пірони та ксантони. 

Обидва шляхи синтезу фенольних сполук пов´язані як з синтезом 

первинних метаболітів завдяки їх ролі у метаболізмі піруватів та з синтезом 

інших вторинних метаболітів, зокрема ізопреноїдів та алкалоїдів, завдяки 

присутності в синтетичних шляхах амінокислот в якості прекурсорів, зокрема 

фенілаланіну, та медіаторів синтезу, зокрема саліцилової кислоти [46].  

Фенілпропаноїдний шлях призводить до синтезу великого різноманіття 

фенольних сполук у рослинах. Структурне розмаїття фенілпропаноїдів 

обумовлено великим розмаїттям модифікацій, таких як гідрооксилювання, 

глікозилювання, ацилювання, сульфатування та метилювання [87]. При цьому 

утрорюються хінони, які відіграють ключову роль у транспорті електронів [37] 

та флавоноїдні пігменти, які відповідають за забарвлення квітів та плодів [87] 

та захист від ультрафіолетового опромінення [244], ефіри коричної кислоти та 

фітоалексини, які беруть участь у механізмах захисту рослин, а також у 

стійкості до хвороб [98].  
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Рис. 4.1. Схематичний шлях первинних та вторинних метаболітів [192]



160 

 

 

Саліцилова кислота як сигнальна молекула бере участь у системному 

захисті рослин після механічного пошкодження тканин. Лігнін, як основний 

полімер клітинної стінки, є метаболічно кінцевим продуктом 

фенилпропаноидного шляху [268]. 

Саме тому задачею даних досліджень було вивчення можливостей 

впливу на вміст фенольних сполук в in vitro культурах шляхом модифікації 

синтетичних процесів за рахунок оптимізації живильного середовища, 

внесення прекурсорів,  застосування медіаторів відповіді клітин на 

несприятливі умови, зокрема біологічні, хімічні та фізичні стресові фактори. 

Проведені експерименти показали, що на 14 добу культивування ріст 

культур стабілізувався, переходив у лаг-фазу, що водночас супроводжувалось 

збільшенням вмісту фенольних сполук. Зорема у випадку зі S. rebaudiana та V. 

vinifera найбільша концентрація фенольних сполук спостерігалась у 

пагонових культурах, а саме 97,6 та 51,5 мг/г, тоді як клітинні культури S. 

rebaudiana містили 87,6 мг/г, що було втричі більше, ніж в клітинних 

культурах V. vinifera (рис. 4.2). 

В даній роботі не влючені дані про синтез речовин після 14 для 

культивування, оскільки концентрація речовин in vitro в зазвичай 

знижувалась, що пояснюється старінням культури. Проведені нами 

експерименти з визначення живих клітин в культурах підтверджують цей факт 

[198; 414].  

Отримані результати підтверджують тезу, що технологія отримання 

метаболітів з рослинних in vitro культур є індивідуальною в кожному 

окремому випадку і вимагає вивчення особливостей кожної культури. Вміст 

фенольних сполук в клітинних культурах O. aristatus був вищий на 30% за 

такий в клітинних культурах S. rebaudiana та на 450% у Vitis vinifera.  

Дослідження динаміка накопичення фенольних сполук показали, що цей 

процес проходить однотипно в залежності від способу культивування 

(табл. 4.1).  
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В усіх клітинних культурах спостерігалось зменшення вмісту фенольних 

сполук на 3 добу росту, що може пояснюватись переходом культури в 

інтенсивну фазу росту. 

 

Рис. 4.2. Вміст фенольних сполук в in vitro клітинних, кореневих та 

пагонових культурах S. rebaudiana, V. vinifera та O. aristatus на 14 добу 

культивування (CC - клітинні культури, HR - кореневі культури, SC - 

пагонові культури) 

 

Вміст фенольних сполук in vitro клітинній культурі S. rebaudiana 

протягом перших трьох днів зменшився з 44,6 до 32,8 мг/г, в культурі O. 

aristatus з 53,2 до 46,7 мг/г , а в клітинній культурі V. vinifera з 43,5 до 35,5 мг/г 

. Однак, починаючи з 3 доби синтез фенольних сполук стрімко зростав і на 14 

добу становив 87,6 мг/г  в культурах S. rebaudiana, 96,5 мг/г в культурі O. 

aristatus та 115,4 в культурі Vitis vinifera. 

Для кореневих культур було типово рівномірне накопичення фенольних 

сполук. Їх вміст в in vitro кореневій культурі S. rebaudiana зріс протягом 14 

днів з 33,8 до 63,2 мг/г, в культурі O. aristatus з 18,7 до 43,4 мг/г, а в культурі 

V. vinifera з 5,6 до 23,1 мг/г. Однак, починаючи з 3 доби синтез фенольних 

сполук стрімко зростав і на 14 добу становив 87,6 мг/г в культурах S. 
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rebaudiana, 96,5 мг/г в культурі O. aristatus та 115,4 в культурі Vitis vinifera. 

Усі кореневі культури на 14 добу містили менше фенольних сполук, ніж 

відповідні клітинні на пагонові культури.  

 

Таблиця 4.1 

Динаміка накопичення фенольних сполук в in vitro культурах  

S. rebaudiana, O. aristatus та V. vinifera  

протягом 14 добової культивації (мг/г) 

Рослини Культура 
Доба культивації 

1 3 7 14 

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 

 

Припускається, що не дивлячись на те, що синтез багатьох метаболітів в 

коренях нативних рослині часто пов'язаний з диференціацією тканин, in vitro  

кореневі культури накопичують метаболіти, присутні і в листовій частині 

рослин [129]. Наприклад, лаусон зазвичай накопичується лише в надземній 

частині рослини Lawsonia inermis, однак, кореневі культури також продукують 

цю речовину [305]. Артемізинін накопичується лише в надземній частині 

рослини Artemisia annua, але кореневі культури також виробляють його [103]. 



163 

 

 

Пагонові культури S. rebaudiana характеризувалися вищим вмістом 

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

культури цієї рослини.  

Пагонові культури O. aristatus та V. vinifera синтезували протягом 14 

днів 51,5 та 35,3  мг/г фенольних сполук, що було на  18 % та 52% більше, ніж 

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

у відповідних клітинних культурах.  

 

Вміст фенольних кислот в in vitro культурах 

Фенольні кислоти належать до класу фенольних сполук та 

характеризуються високою антиоксидантною активністю, завдяки чому їх 

використовують як природні консерванти в харчовій промисловості [290]. 

Окрім того, фенольні кислоти впливають на смакові характеристики харчових 

продуктів і можуть використовуватись  як природні добавки. 

Причина використання фенольних сполук, синтезованих in vitro 

культурами рослин,  як харчових добавок, полягає не тільки в тому, що їх 

важко або неможливо синтезувати хімічним шляхом, споживачі також краще 

сприймають природний продукт, ніж штучно виготовлений [392]. Харчові 

добавки сприяють покращенню харчових якостей продуктів, вони 

покращують смак, колір і текстуру. Потреба розробляти продукти, що 

характеризуються сталим смаком та ароматом не тільки під час виробництва, 

а і протягом зберігання, спонукає виробників харчових продуктів до  

використання додаткових природних або штучних добавок.  

Наші дослідження з додавання фенольних кислот з обліпихи викликали 

реологічні зміни в молочних продуках, завдяки чому збільшилась густота 

йогуртів [45]. Фенольні кислоти призводили до коагулації казеінів, тим самим 

викликаючи структурні зміни матриксу продукту.   

Як було показано в наших дослідженнях [192] прекурсором фенольних 

кислот є амінокислота фенілаланін, який синтезується з хоризмату, кінцевого 

продукту в шикіматного шляху (рис. 4.3).  
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−OH   H H H a 2 o − кумарова кислота 

H   H −OH H a 3 p−кумарова кислота  

H   −OH H H a 4 m− кумарова кислота  

H   −OCH3 −OH H a 5 ферулова кислота 

H   −OCH3 −OH −OCH3 a 6 синапінова кислота 

H   −OH −OH H a 7 кавова кислота 

H   H H H b 8 бензойна кислота 

−OH   H H H b 9 саліцилова кислота 

H   H −OH H b 10 p−гідроксибензойна 

кислота 

H   −OCH3 −OH H b 11 ванілова кислота 

H   −OCH3 −OH −OCH3 b 12 сирингова кислота 

H   −OH −OH H b 13 протокатехінова 

кислота 

−OH   H H −OH b 14 гентизова кислота 

−OH   −OH −OH −OH b 15 галова кислота 

H   −OCH3 −OCH3 H b 16 вератанова кислота 

H   −OCH3 −OH −OCH3 c 17 сірінальдегід 

H   −OCH3 −OH H c 18 ванілін  

Рис. 4.3. Хімічна структура фенольних кислот [192]. 
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Трансформація  фенілаланіну в різні гідроцинатні кислоти проходить в 

три послідовних етапи, які називаються загальним шляхом фенілпроноїдів 

[373]. На початку відбувається дезамінування фенілаланіну, що призводить до 

утворення транс-подвійних зв’язків в молекулах. Надалі відбувається 

гідроксилювання ароматичного кільця в положенні 4 та утворюється р-

кумарат, після цього відбувається гідроксилювання ароматичних кілець та 

метилювання, в результаті чого утворюються такі похідні як кофеат, ферулат 

та синапат. В подальшому утворюється ефір КоА (активована форма ефіру).  

Що стосується кон’югації з іншими метаболітами рослини, фенольні 

кислоти можна класифікувати як вільні фенольні кислоти та зв’язані фенольні 

кислоти. Однак, у формі вільної кислоти існує лише їх незначна частка. 

Dong J та ін. [105] вивчали можливості отримання фенольних кислот з 

клітинних культур Salvia miltiorrhiza. Наші дослідження вмісту фенольних 

кислот в клітинних, кореневих та пагонових культурах Fagopyrum esculentum 

M [429] також підтвердили перспективність отримання цих метаболітів з in 

vitro культур з метою подальшого їх використання в якості компонентів 

функціональних харчових продуктів та фармацевтичних препаратів.    

Отримані в рамках даної роботи результати підтвердили що вміст 

фенольних кислот в культурах S. rebaudiana, V. vinifera та O. aristatus 

переважає їх вміст в нативних рослинах [194; 357; 415] (Табл. 3.1). 

Вивчення динаміки накопичення фенольних кислот показало, що на 14 

добу найбільша їх концентрація 36,1 мг/г спостерігалась у клітинних 

культурах V. vinifera, тоді як клітинні культури O. aristatus накопичували 25,8 

мг/г (табл. 4.2). 

Кореневі культури V. vinifera та O. aristatus містили 2,57 та 4,03 мг/г 

фенольних кислот. А вміст фенольних кислот у пагонових культурах S. 

rebaudiana сягав 21,6 мг/г, чим перевищував такий у відповідних клітинних 

культурах на 5,1 мг/г та в кореневих культурах на 14,03 мг/г. 
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Таблиця 4.2 

Динаміка накопичення фенольних кислот в in vitro культурах 

S. rebaudiana, O. aristatus та V. vinifera 

протягом 14 денної культивації (мг/г) 

Рослини Культура Доба культивації 

1 3 7 14 

S. rebaudiana Клітин 12,3 ± 0,3 6,5 ± 0,5 14,4 ± 0,2 16,5 ± 0,6 

Коренів 2,3 ± 0,1 4,1 ± 0,3 6,1 ± 0,3 7,5 ± 0,1 

Пагонів 12,4 ± 0,7 19,2 ± 1,4 16,6 ± 0,7 21,6 ± 0,6 

O. aristatus  Клітин 17,6 ± 0,5 11,2 ± 1,0 23,0 ± 0,4 25,8 ± 0,7 

Коренів 1,3 ± 0,0 1,8 ± 0,0 3,3 ± 0,1 4,0 ± 0,2 

Пагонів 9,8 ± 0,1 14,3 ± 0,4 11,2 ± 0,2 13,9 ± 0,4 

V. vinifera Клітин 18,8 ± 1,5 14,3 ± 0,2 28,8 ± 0,9 36,1 ± 1,5 

Коренів 1,5 ± 0,3 2,06 ± 0,1 2,6 ± 0,0 2,5 ± 0,1 

Пагонів 7,8 ± 0,6 9,6 ± 0,7 7,5 ± 0,1 8,5 ± 0,8 

 

Загалом для клітинних культур було типовим зменшення вмісту 

фенольних кислот на 3 добу росту, що корелювало і з загальним вмістом 

фенольних сполук, однак, відмінність між варіантами була більш вираженою. 

Це пояснюється тим, що окрім фенольних кислот клас фенольних сполук 

включає інші метаболіти, такі як антоціани, лігнани, флавони, флавоноїди, 

деякі з яких характеризуються більш сталим синтезом протягом росту як 

рослин, так і їх in vitro культур [358]. Вміст фенольних кислот в in vitro 

культурі клітин S. rebaudiana протягом перших трьох днів росту зменшився з 

12,3 до 6,5 мг/г, проте на 7 добу досяг початкового рівня і на 14 добу становив 

16,5 мг/г. Аналогічна динаміка спостерігалась і в клітинній культурі Vitis 

vinifera,, де на 3 добу культивації рівень кислот зменшився на 4,5 мг/г 

порівняно з 1 днем, потім зріс на 7 добу на 14,5 мг/г порівняно з 3 добою, а на 

14 добу перевищував рівень 7 доби на на 7,4 мг/г та становив 36,1 мг/г.  

Пагонові культури S. rebaudiana містили більше фенольних кислот, ніж 

клітинні та кореневі. Вміст цих сполук в пагонових культурах S. rebaudiana на 

14 добу росту сягав 21,6 мг/г, тоді як в клітинних культурах 16,5 мг/г, а в 
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кореневих  7,57 мг/г. Проте пагонові культури O. aristatus та  V. vinifera на 14 

добу культивації накопичували відповідно 13,9 та 8,5 мг/г фенольних кислот, 

що було відповідно на 11,8  та 23,6 мг/г менше, ніж у клітинних культурах цих 

рослин.  

Кореневі культури характеризувалися нижчим рівнем фенольних 

кислот, ніж клітинні та пагонові культури.  

Дані результати підтверджують, що технологія отримання фенольних 

кислот з рослинних in vitro культур є індивідуальною в кожному окремому 

випадку і вимагає вивчення особливостей кожної культури.  

Аналіз динаміки індивідуальних фенольних кислот показав, що 

основними фенольними кислотами в in vitro клітинних культурах S. rebaudiana 

на 14 добу росту були кофейна, розмаринова та кминова кислоти,  в in vitro 

кореневих та пагонових культурах кофейна, розмаринова та синапова кислоти. 

Тільки в культурі пагонів була присутня р-кумаринова кислота (Табл. 4.3).  

В культурах in vitro клітин, коренів та пагонів O. aristatus на 14 добу 

росту 70% фракції фенольних кислот становила розмаринова кислота, за нею 

слідувала кофейна. Тільки  в культурі пагонів була присутня ізохлорогенова 

кислота. Подібні дані були отримані і Ho SC та ін. [171] в ході аналізу 

нативних рослин.  

В пагонових in vitro культурах Orthosiphon аristatus також було 

ідентифіковано фенольних кислоти, зокрема ванілінову, хлорогенну, кавову, 

р-кумарову, синапінову та розмаринову [185]. Встановлено, що в цих 

культурах накопичується розмаринова кислота як основна фенольна кислота, 

потім слідує кофейна кислота як друга основна фенольна кислота. Це 

узгоджувється з дослідженнями відповідних рослин в роботі Lee WL та ін. 

[256], які також визначили розмаринову та кавову кислоти як основні фенольні 

складові.  
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Таблиця 4.3 

Вміст фенольних кислот в in vitro культурах на 14 добу культивування (мг/г) 

 

Рослини Культура 

Фенольні кислоти 

ванільна 
хлоро-

генова 
кофейна 

p-кума-

ринова 
синапова 

розма-

ринова 
кминова 

ізохлоро-

генова 

S. 

rebaudiana 

Клітин 0,50±0,02 n.a. 5,94±0,27 n.a. 2,31±0,14 3,30±0,15 4,46±0,20 n.a. 

Коренів 0,11±0,01 n.a. 3,34±0,31 n.a. 1,88±0,53 1,68±0,10 0,56±0,02  n.a. 

Пагонів 1,25±0,11 0,38±0,01 4,54±0,25 0,34±0,02 5,50±0,28 7,83±0,08 1,76±0,41   n.a. 

O. aristatus  Клітин 2,32±0,25 0,77±0,03 3,61±0,30 0,52±0,03 1,03±0,06 17,54±0,69 n.a.   n.a. 

Коренів 0,31±0,04 0,07±0,01 0,58±0,03 0,04±0,00 0,14±0,01 2,89±0,11 n.a.   n.a. 

Пагонів 1,16±0,10 0,39±0,03 1,44±0,07 0,26±0,02 1,52±0,07 8,77±0,47 n.a. 0,43±0,02 

V. vinifera Клітин 3,97±0,30 1,81±0,15 15,16±0,12 3,97±0,35 n.a. 8,30±0,16 2,54±0,12 0,33±0,03 

Коренів 0,23±0,02 0,36±0,02 0,69±0,02 0,19±0,02 0,33±0,02 0,49±0,03 0,17±0,00 0,11±0,02 

Пагонів 1,32±0,05 0,60±0,03 2,12±0,10 1,32±0,08 0,43±0,01 1,60±0,22 0,96±0,04 0,15±0,00 
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Кавова кислота домінувала в in vitro культурах Vitis vinifera,  вміст 

розмаринової, ванільної,  р-кумаринової та кминової кислот також був 

високим порівняно з іншими фенольними кислотами (рис. 4.4). 

 

 

 

Рис. 4.4. ВЕРХ хроматограма фенольних кислот в клітинній in vitro 

культурі V. vinifera на 14 добу культивації  

 

Як видно з отриманих даних, в усіх культурах була присутня 

розмаринова кислота [65]. В літературі вказується, що саме розмаринова 

кислота стає однією з найбільш цільових фенольних сполук для формування 

функціональних продуктів харчування та добавок завдяки своїй високій 

антиоксидантній активності [227].  

В дослідження Kurata H та ін. [258]  було показано, що характерні 

аромати какао та кави, що складаються із суміші хлорогенної та розмаринової 

кислот, продукуються культурами клітин Tlaeobroma cacao та Coffea arabica. 

Однак, проведені нами дослідження з Linum usitatissimum [127] 

показали, що клітинні культури накопичували меншу кількість фенольних 

кислот, ніж трансформовані та не трансформовані кореневі культури. Вміст 

фенольнизх кислот в калюсі Linum usitatissimum сягав 11, 84 µмоль/г, тоді як в 

трансформованій кореневій культурі 22,92 µмоль/г.  
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В дослідженнях Kikowska M та ін. [220] також було показано, що 

пагонові культури in vitro Eryngium alpinum L. накопичували від 19,59 до 32,95 

разів більше фенольних кислот (загальний вміст коливався від 272,52 до 458,38 

мг/100 г сухої маси) та від 3,02 до 4,43 рази більше флавоноїдів (загальний 

вміст коливався від 100,03 до 146,98 мг / 100 г РВ), тоді як інтактної рослини 

містили  13,91 та 33,16 мг/100 г речовин, відповідно. 

В багатьох випадках було показано, що фенольні кислоти в рослинних 

in vitro культурах можуть накопичуватися більш інтенсивно, ніж у 

нативнихрослинах. Наприклад, синтез розмаринової кислоти в культурах 

клітин Coleus blumei був у 9 разів вищим, ніж у інтактної рослини [328].  

 

Вміст антоціанів в in vitro культурах 

В наших попередніх роботах були проведені дослідження структури та 

хімічних властивостей антоціанів (рис. 1.4 та 1.6). Було зокрема показано, що 

Їх колір залежить від кількості гідроксильних груп на B-кільці: чим більша 

кількість груп, тим синіший колір.  Базуючись на результатах наших 

досліджень, було висунено припущення, що відмінність в структурних 

варіаціях антоціанів впливає на антиоксидантну активність цих речовин [346]. 

Наприклад, мальвідин показав вищу антиоксидантну активність у порівняннні 

з пеларгонідином. 

Біосинтез антоціанів є продовженням шляху флавоноїдів (рис. 4.5). 

Флавоноїдна 3’-гідроксилаза (Е4) та флавоноїдна 3’5’-гідроксилаза (Е3), які є 

ферментами Р450, каталізують гідроксилювання дигідрокемпферолу (DHK) з 

утворенням - відповідно дигідрокверцетину та дигідромірицетину. 

Флавоноїдна 3’-гідроксилаза та флавоноїдна 3’,5’-гідроксилаза визначають 

картину гідроксилювання B-кільця флавоноїдів та антоціанів і задіяні у 

процесах синтезу ціанідину та дельфінідину. Вони є ключовими ферментами, 

які визначають структури антоціанів і, отже, їх колір [96].  
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Підклас 

флавоноїдів 

Ступінь 

ненасиченості 

C-кільця 

Функціональна 

група C-кільця 
Флавоноїди 

Флаваноли відсутня 

3-гідрохі 

(+) - катехін (C) 

(-) - Галлокатехін (ГХ) 

(-) - Епікатехін (ЕС) 

(-) - епігалокатехін (EGC) 

3-O-галати 

(-) - Епікатехін-3-галлат 

ECG(-)– Епігалокатехін -

3-галат (EGCG) 

Флаванони відсутня 4-оксі 
Еріодиціол, гесперетин 

Нарінгенін 

Флавони 
2-3 подвійних 

зв´язки 
4- оксі Апігенін, лютеолін 

Ізофлавони  
2-3 подвійних 

зв´язки 
4- оксі 

Дайдзейн, геністеїн, 

гліцитеїн, біоханін А 

Формононентин 

Флавоноли 
2-3 подвійних 

зв´язки 

3- гідрохі, 

4- оксі 

Ізорамнетін, кемпферол, 

міріцетин, кверцетин 

Антоціани 

1-2, 3-4 

подвійних 

зв´язки 

3- гідрохі 

Ціанідин, дельфінідин, 

мальвідін, пеларгонідин, 

петунідін, пеонідин 

Рис. 4.5. Хімічна структура та схема нумерації рослинних 

флавоноїдів [3; 415]  

Примітки: положення кільця B на кільці C дорівнює 2 у всіх випадках, 

за винятком ізофлавонів, де воно становить 3. Для більшості флавоноїдів R4 = 

H, R5 = OH і R6 = H. Винятки включають біоханін А, R4 = СН3; формононетин, 

R4 = СН3, R5 = R6 = Н; гліцитеїн, R5 = H, R6 = OH; і гесперитин, R4 = СН3. 

Додаткові окремі флавоноїди в кожному підкласі характеризуються 

функціональними групами при R3, R3 та R5.  
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Синтетичний шлях антоціанів ініціюється халконсинтазою (CHS), яка 

каталізує конденсацію трьох молекул ацетатних залишків з малонліл-КоА з 

однією молекулою 4-кумароїл-КоА з утворенням основної структури 

флавоноїдів (тетрагідроксихалкону), яка швидко ізомеризується до 

безбарвний нарінгенін за допомогою халькон-ізомерази (CHI). Флаваноновий 

нарінгенін згодом перетворюється в дигідрофлавонол за допомогою 

флаванон-3-гідроксилази (F3H). Дигідрофлавонол-4-редуктаза (DFR) 

допомагає каталізувати вироблення лейкоантоціанідинів з дигідрофлавонолів, 

які можуть гідроксилюватися на 5'-позиції виведення за допомогою 

флавоноїдної 3'гідроксилази (F3'H) для отримання дигідрокверцетину або 

флавоноїду 3'5'-гідроксилази. F3'5'H) з утворенням дигідромірицетину. 

Антоціанідинсинтаза, тип лейкоантоціанідиноксидази (LDOX / ANS), 

відповідальна за утворення антоціанідинів з безбарвного лейкоантоціанідину. 

Ферменти GT (глюкозилтрансферази) представляють завершальний етап 

біосинтезу, де антоціанідини перетворюються в молекули антоціанів [426]. З 

огляду на великий попит харчових барвників із природних джерел, 

виробництво антоціанів стерильними культурами рослинних клітин привертає 

значний промисловий інтерес [81]. Кольори антоціанів, починаючи від 

рожевого, закінчуючи червоним, фіолетовим або темно-синім. Антоціани 

застосовуються в багатьох харчових продуктах, як наприклад напої, 

кондитерські вироби та мають номер Е163 [96]. Недоліком при використанні 

антоціанів є їх нестабільність до зміни рН та температурного режиму матриксу 

харчових продуктів. Ці зміни можуть зумовлюватись не тільки процесомами 

під час переробки продукції, але і процесами «старіння» продуктів під час їх 

зберігання.  

Окрім того, в літературі наведено багато прикладів, коли синтез 

вторинних метаболітів в in vitro культурах переважає такий у нативних 

рослинах. Наприклад, у клітинних культурах Euphorbia milii вміст антоціанів 

переважав такий у рослинах в 13,3 рази і становив 4,2%  [240], а в клітинних 
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культурах  Perilla frutescens становив відповідно 24%, що було в 16 разів 

більше, ніж у рослинах [342].  

Тому важливим аспектом наших досліджень стало вивчення можливості 

отримання не тільки загальної фракції антоціанів з in vitro культур рослин, а і 

дослідження  розподілу в ній антоціанів. Працюючи насамперед з інтенсивно 

забарвленими завдяки присутності антоціанів  in vitro культурами Vitis vinifera, 

ми дослідили вміст цих фенольних сполук та порівняли його з таким в інших 

in vitro культурах [379]. Хімічна структура та характеристики забарвлення 

антоціанів, які характерні  дл я in vitro культур Vitis vinifera наведені на (рис. 

4.6). 

 
 

Антоціан Колір R3 R5  

Пеларгонідин Помаранчевий H H  

Пеонідин Червоний  Н ОН  

Ціанідин Рожевий OH H  

Дельфінидин Блакитний OH OH  

Цианідин Синій OCH3 Н  

Петунідин Темносиній OCH3 OH  

Мальвідин Фіолетовий OCH3 OCH3  

 

Рис. 4.6. Cтруктура та колір антоціанів [415]. 

 

Як показано на ВЕРХ хроматограмі (рис. 4.7), культури клітин, коренів 

та паростків V. vinifera характеризувалися схожими профілями, але різними 

концентраціями антоціанів. 
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Рис. 4.7. ВЕРХ-хроматограма антоціанів культури клітин (а), 

коренів (в) та паростків V. vinifera на 14 добу культивування. Пік 1 = 

дельфінідин-3-О-глюкозид(10,49 хв), пік 2 = ціанідин-3-О-глюкозид (10,77 

хв), пік 3 = петунідин-3-О-глюкозид (10,99 хв), пік 4 = пеонідин-3-O-

глюкозид (11,48 хв), пік 5 = дельфінідин-3-Оп-кумарилглюкозид (13,58 

хв), пік 6 = ціанідин-3-Оп-кумарилглюкозид (14,34 хв), пік 7 = пеонідин-3-

Оп-кумарілглюкозид (14,94)  
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Як показали дослідження, на 14 добу досліду основними антоціанами в 

клітинних культурах був пеонідін та ціанідин V. vinifera в концентраціях 0,963 

та 0,486 мг/г [61], в той час коли в кореневих культурах  переважав пеонідін в 

кількості 0,344 мг/г, а в пагонових культурах дельфінідин разом з пеонідіном 

в концентраціях 0,328 та 0,445 мг/г були основними складовими антоціанової 

фракції (рис. 4.8).  

   

Рис. 4.8. Клітинні культури V. vinifera, S. rebaudiana та O. aristatus на 

14 добу 

 

Аналізуючи динаміку синтезу антоціанів, потрібно відмітити, що на 

початку культивації їх вміст в клітинних культурах V. vinifera  становить 1,892 

мг/г, до 3 доби знижується до 1,353 мг/г (Табл. 4.4). Це можна пояснити 

швидким ростом культур та так званим процесом розведення, коли синтез 

вторинних сетаболітів відбувається повільніше, ніж різ біомаси [61]. На 14 

добу вміст антоціанів в в клітинних культурах V. vinifera  становить 1,761 мг/г, 

що у 1,8 так 3,1 рази більше, ніж у пагонових та кореневих культурах.  Отже, 

дя отрмання антоціанів з in vitro культур V. vinifera  варто використовувати 

клітинні культури після 14 діб культиваціїї. 

В культурах клітин O. aristatus також спостерігається збільшення 

концентрації антоціанів 1 до 7 доби росту, з 0,124 мг/г до 0,232 мг/г, а потім 

відмічається його зниження і на 14 добу культури містять 0,183 мг/г 

антоціанів. Однак цей ефект не спостерігається у культурах клітин S. 

rebaudiana, вміст антоціанів збільшується під час росту культур.  
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Таблиця 4.4  

Динаміка вмісту антоціанів в in vitro культурах, мг/г 

Рослини Культура 
Доба культивації 

1 3 7 14 

S. rebaudiana Клітин 0,332 ± 0,035 0,543 ± 0,047 0,467 ± 0,043 0,523 ± 0,038 

Коренів n.a. 0,124 ± 0,018 0,345 ± 0,027 0,409 ± 0,024 

Пагонів 0,347 ± 0,048 0,437 ± 0,019 0,968 ± 0,085 1,123 ± 0,055 

O. aristatus  Клітин 0,124 ± 0,020 0,232 ± 0,014 0,223 ± 0,014 0,183 ± 0,010 

Коренів n.a. 0,146 ± 0,025 0,117 ± 0,009 0,165 ± 0,050 

Пагонів 0,163 ± 0,015 0,256 ± 0,037 0,375 ± 0,013 0,424 ± 0,029 

V. vinifera Клітин 1,892 ± 0,194 1,353 ± 0,062 1,354 ± 0,085 1,761 ± 0,112 

Коренів 0,108 ± 0,017 0,180 ± 0,018 0,358 ± 0,051 0,553 ± 0,033 

Пагонів 0,612 ± 0,087 0,856 ± 0,027 0,837 ± 0,067 0,932 ± 0,08 
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Протягом 14 днів  in vitro культури V. vinifera  накопичували 1,761 мг/г 

антоціанів, що було в 3,5 рази більше, ніж клітинні культури S. rebaudiana та 

в 4,5 рази більше, ніж клітинні культури O. aristatus (рис. 4.8). 

Альтернативним до клітинних  in vitro культур V. vinifera джерелом антоціанів 

можливо використовувати культури пагонів S. rebaudiana, хоча вміст 

антоціанів у них на 14 добу в 1,6 разів нижчийю в усіх in vitro культурах O. 

aristatus вміст антоціанів був нижчим, ніж у культурах V. vinifera та  S. 

rebaudiana.    

Феномен появи антоціанів в кореневих культурах може бути пояснений 

гіпотезою Sora J та TaeKyung H [418], згідно якої PAP1 ген з A. rhizogenes як 

відомий позитивний регулятор генів, що бере участь у синтетичному шляху 

фенілпропаноїдів. Надмірна експресія PAP1 призводить до підвищення 

регуляції дигідрофлавонол-4-редуктази та лейкоантоціанідин-діоксигенази. 

Більше того, підвищений рівень фенілаланін-аміако-ліази (PAL), 4-

гідроксилази коричної кислоти (C4H), флаванону 3-гідроксилази та 

транскрипції DFR спостерігався у надмірно експресованих квітках петунії з 

PAP1. Коренева культура Panax ginseng C.A. Meyer з PAP1 191-341-кратне 

підвищення рівня антоціану у порівняннні з контролем.  

Характерним для пагонових культур було і те, що на відміну від 

клітинних та кореневих вміст антоціанів поступово збільшувався з початку 

експеримету до 14 доби. Особливо інтенсивний синтез антоціанів відмічався 

на 7 та 14 добу у пагонових культурах S. rebaudiana. В зв´язку з цим нами було 

проведено вивчення залежності між вмістом антоціанів та приростом біомаси 

(рис. 4.9).  

Опираючись на отримані дані стосовно динаміки росту культур, вмісту антоціанів 

та фенольних кислот, а також загального вмісту фенольних сполук та їх взаємодії, 

нами було встановлено, що швидкість приросту біомаси, суха маса та вміст 

антоціану демонструють високий статистично значущий вплив (р <0,01) на 

продукцію фенольних кислот у культурах клітин. Результати статистичної 

обробки даних на прикладі клітинних культур V. vinifera наведені у Табл. 4.5.               
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7. доба культивування 

 

14. доба культивування 

Рис. 4.9. Кореляція між вмістом антоціанів та приростом біомаси  в 

пагоновій культурі S. rebaudiana (вказана маса листків стосується одного 

пагона) 

                                                                                        

Таблиця 4.5 

Факторіальний тест параметрів, що впливають на синтез  

фенольних  кислот 

 Фактори тесту 

 Умови Доба Біомаса Антоціани 

p-value <.0001 <.0001 0.0189 0.0012 

Рівень вірогідності p ≤ 0.05 
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Кореляційний тест 

Співвідношення між експериментальними параметрами 

Матриці багатофакторіального досліду (Scatter plot matrixes) були 

розраховані для  експериментальних параметрів, таких як вміст фенольних 

кислот, доба експерименту, рН, свіжа маса та вміст антоціанів) були складені 

з метою визначяення можливої  кореляції між параметрами за допомогою SAS 

“ProcCorr”. Для кожного параметра верхня діагональ графіків кореляції 

містить значення p, а у відповідному нижньому - коефіцієнти кореляції, як 

показано на рисунку 4.10. 

 

Рис. 4.10. Матриця розсіяного графіку, що показує кореляцію 

експериментальних параметрів для культури клітин V. vinifera (PhenolicA 

≡ вміст фенольної кислоти, FreshW ≡ свіжа маса; значення p знаходяться 

у верхній діагоналі, а коефіцієнти кореляції (R2) у нижній діагоналі) 
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На основі нашого кореляційного аналізу вміст фенольних кислот мав 

статистично значущу (р-значення <0,0001 та 0,04), але негативну кореляцію з 

днем експеримента та свіжою вагою (54,4% та 15,8%) та позитивний 

коефіцієнт кореляції 28,4% із вмістом антоціаніну (р <0,007). Це свідчить про 

той факт, що вміст фенольних кислоти зменшувався протягом експерименту. 

Крім того, збільшення рослинної біомаси (свіжої маси) позитивно корелювало 

із вмістом антоціанів, днем експерименту та рН (р <0,0001). У 46% випадків 

підвищення рН було пов'язане зі збільшенням вмісту антоціанів (р <0,0001). 

 

4.1. Дослідження впливу живильного середовища на накопичення 

біомаси in vitro культур та синтез фенольних сполук  

 

Живильними середовищами, які найчастіше використовуються для 

рослинних in vitro культур є МС, B5 або LС, однак, вони не є опримальними 

для всіх культур [79; 356]. Тому в даних дослідженнях живильні середовища 

були порівняні та модифіковані з метою забезпечення оптимальних умов для 

приросту біомаси та синтезу вторинних метаболітів.  

Для in vitro клітинних та кореневих культур необхідна добавка 

вуглеводів до живильних середовищ для задоволення енергетичних потреб. В 

залежності від потреби культури, сахароза використовується в різних 

концентраціях [312]. Її нестача сповільнює ріст культур, але її надмірна 

концентрація викликає осмотичний стрес клітин та підвищує ризик 

інфікування культури мікроорганізмами [424].  

Рослинні культуральні середовища, зокрема МС та B5, містять азот як в 

нітратній формі (NO3
-), так і в формі амонію (NH4

+). Джерело азоту відіграє 

важливу роль в суспензійних культурах V. vinifera для синтезу антоціанінів 

[356].  
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Yang та ін. [480] встановили, що культура клітин Glycyrrhiza inflata 

продукує 36,4 мг/л флавоноїдів при додаванні 10 ммоль/л азоту в середовище 

МС, тоді як вміст флавоноїдів при вмісті азоту 120 ммоль/л досягає 73,1 мг/л . 

Показано, що співвідношення NH4 + / NO3- та рівень загального азоту 

помітно впливають на вироблення флавоноїдів та фенольних кислот у 

кореневій культурі Coleus blumei [36]. Зменшення нітрат-іонів у середовищі 

для вирощування до критичного рівня та збільшення амонію посилили 

вироблення антоціаніну в суспензії клітин Vitis Bailey Alicant [424]. Саме тому 

метою досліджень, описаних в даному розділі було виявити оптимальний 

склад живильного середовища, який стимулював би ріст in vitro культур та 

синтез фенольних сполук.  

На початку експериментів живильним середовищем для усіх культур 

було МС, однак, культури  V. vinifera на цьому середовищі росли набагото 

повільніше за інші культури, а також характеризувалися низьким вмістом 

фенольних сполук, зокрема антоціанів. При цьому культури забарвлювались в 

коричневий колір, як показано на рисунку 4.11. 

 

 

 
 

 

Рис. 4.11. Клітинні культури V. vinifera на середовищах В5 та МС на 

14 добу  
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Зміна компонентів живильного середовища (концентрація, пропорція та 

форма сполук) впливає на ріст культур in vitro та синтез таких метаболітів як 

фенольні сполуки. Ananga та ін. [14] повідомили, що перенесення суспензії 

клітин Vitis vinifera, що продукує антоціанін, із вихідної середовища B5 у 

середовище LS повністю змінило кольорову картину від червоної до жовтої та 

структуру росту клітин від дрібних кольорових агрегатів до одиничних 

безбарвних клітин. 

Вуглеводи, особливо сахароза, є важливими джерелами вуглецю та 

енергії для більшості рослинних ліній in vitro. Було продемонстровано, що 10 

г/л сахарози в середовищі МС призвело до посилення синтезу фенольних 

сполук, зокрема синтезу 18,8 мг/л флавоноїдів у культурі клітинної суспензії 

Glycyrrhiza inflate, тоді як 50 г/л сахарози збільшило вміст флавоноїдів до 72,3 

г / л [497]. Тому для in vitro культур S. rebaudiana та O. aristatus 

використовували середовище МС, а для V. vinifera В5. Збільшення 

концентрацій поживних речовин у середовищах, зокрема азоту та сахарози, 

стимулювала ріст біомаси (Табл. 4.6). 

У наших дослідженнях з in vitro культурами S. rebaudiana, O. aristatus та 

V. vinifera також було показано, що клітинні кульутури Vitis vinifera, на відміну 

від інших, краще росли на В5 середовищі. Для інших культур ми 

використовували МС. 

Отримані результати вказують на те, що не всі культури однаково 

реагують на зміни живильного середовища. Наприклад, пагонова культура S. 

rebaudiana характеризувалась інтенсивним накопиченням біомаси в 

результаті дії підвищених концентацій азоту, зокрема протягом 14 діб 

культивації на  МС її біомаса становила 52,6 г, на  МС2N  76,7 г. Подвійна 

концентрація сахарози несуттєво впливала на ріст культури. Таку ж тенденцію 

спостерігали і для пагонових культур O. aristatus та V. vinifera. 
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Таблиця 4.6 

Вплив живильного середовища на накопичення біомаси на 14 добу росту, г (МС - середовище для S. rebaudiana та 

O. aristatus, В5 - середовище для V. vinifera) 

Рослини 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 
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Кореневі культури відповідали на збільшення сахарози в живильному 

розчині. Це може пояснюватись відсутністю у них фотосинтетичної системи 

[13]. Приріст біомаси в кореневій культурі S. rebaudiana у варіанті з 

додаванням сахарози перевищував контроль на 6,9 г, тоді як додавання азоту 

не позначалось на рості. Для кореневої культури V. vinifera подвійна 

концентрація сахарози результувала в прирості біомаси на 11,8 г, а для O. 

aristatus на 8,3 г (рис. 4.11, 4.12). 

Клітинні культури відповідали на збільшення азоту в живильному 

середовищі за рахунок збільшення біомаси на 7,5 г для S. rebaudiana, на 4,8 г 

для O. aristatus та на 7,2 г для Vitis vinifera. Для клітинних культур додавання 

сахарози в живильне середовище негативно впливало на ріст, що може 

пояснюватись реакцією культур на осмотичний стрес [317].  

Культури рослинних клітин зазвичай вирощують гетеротрофно з 

використанням простих цукрів як джерела вуглецю. Рівень сахарози впливав 

на продуктивність вторинних метаболітів у культурах [129]. Сахароза або 

глюкоза від 2 до 4% є придатними джерелами вуглецю, які додаються до 

базального середовища. Фруктоза, мальтоза та інші цукри також підтримують 

ріст різних рослинних клітин. Вибір найбільш підходящого джерела вуглецю 

та його оптимальна концентрація залежить від виду рослин та продуктів. 

Концентрація джерела вуглецю в багатьох випадках впливає на ріст 

клітин та вихід вторинних метаболітів. Підвищення концентрації сахарози з 

2,5% до 7,5% у середовищі для кореневих культур Coleus blumei призвела до 

збільшенню виходу розмаринової кислоти з 0,8 та 3,3 г/л відповідно [36].  

Наші попередні дослідження показали, що клітинні культури Lepidium 

sativum накопичували на 27% більше фенолів, зокрема за рахунок збільшення 

вмісту флавоноїдів на 56% та флавонолів на 112% в порівннянні з контролем 

після створення умов штучної посухи за рахунок додавання до живильного 

середовища 0,5%  поліетилен-гліколю та 0,2 %, маніту [7].  
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Рис. 4.11. Вплив живильного середовища на біомасу пагонових (А), 

кореневих (В) та клітинних (С) культур S. rebaudiana, O. aristatus та  V. 

vinifera на 14 добу досліду (МС2N -  МС з подвійною концентрацією азоту, 

МС2S - МС з подвійною концентрацією сахарози, МС2NS - МС з 

подвійною концентрацією азоту  та сахарози на 14 добу культивування 
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Рис. 4.12. Кореневі культури O. aristatus на середовищах МС, МС2N 

– МС з подвійною концентрацією азоту, МС2S – МС з подвійною 

концентрацією сахарози, МС2NS – МС з подвійною концентрацією азоту  

та сахарози на 3 та 14 добу культивування 

 

Sarab AA [499] застосовував поліетиленгліколь  як фактор, що викликав 

осмотичний стрес в калюсній культурі Papaver somniferum. Було показано, що 

цей фактор негативно впливав на накопичення біомаси. У контролі вона 

становила 483,7 мг/г живильного середовища, тоді як після застосування 30 г/л 

поліетиленгліколя вона становила 148,9 мг/г. Комбіноване застосування 20 г / 

л поліетиленгліколю в поєднанні з 60 мг/л тирозину, як прекурсору, викликало 
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незначне сповільнення росту калюсу, проте вміст алкалоїдів зріс у 1,5 рази 

порівняно з контролем.  

Також було виявлено, що джерело вуглецю є важливим фактором 

метаболізму рослинних клітин, що впливає на накопичення алкалоїдів 

суспензійними культурами Holarrhena antidysenterica та шиконіну культурами 

клітин Lithospermum erythrorhizon [496]. Для накопичення індольного 

алкалоїду в культурі клітин Catharanthus roseus, 8% сахарози було визнано 

оптимальним у досліджуваному діапазоні концентрацій 4–12% [239]. Вихід 

алкалоїдів бензофенантридину у суспензійних культур Eschscholtzia 

californica збільшилась у 10 разів до 150 мг/ л, при підвищенні концентрації 

сахарози до 8% [42].  

Встановлено, що осмотичний стрес, що створюється сахарозою та 

іншими осмотичними агентами, регулює вироблення антоціанів у V. vinifera 

[88], накопичення нікотину у суспензійних культурах Nicotiana tabacum [282] 

та синтез лігнанів [31]. Однак, більш високі концентрації сахарози при 5% 

зменшували синтез антоціанів в культурах суспензій клітин Aralia cordata, 

тоді як 3% сахарози сприяли накопиченню антоціанінів [265]. 

Додавання в середовище манітолу також підвищує осмотичний тиск, і 

виявлено, що рівень антоціанів, накопичений у культурі Vitis vinifera, після 

додавання 3 г/л даної речовини був збільшений до 1,5 разів і досяг 55 мкг/ 

клітин [88]. 

Kerdchoechuen O та Laohakunjit N. [262] використовували NH4NO3 як  

джерело азоту для стимулювання росту клітинних культур Vitis vinifera cv. Pok 

Dum, а також для індукування синтезу вторинних метаболітів. До MС 

середовища додавали  NH4NO3 в кількості  0,5; 1,0; 5,0; та 10,0 мг/л. 

Оптимальним було МС середовище, збагачене на 0,5 мг/л NH4NO3. На 14 день 

досліду біомаса клітинних культур становила 27,8 г/л, що у 5,6 разів 

перевищувало контрольний варіант. Вміст фенольних речовин становив 71,91 

мг/г,  що  у 15,9 разів перевищувало контроль, а вміст ресвератролу 

перевищував такий у контролі у  8,8 разів та становив 86,6 г/л. Більше того, 
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антиоксидантна активність клітинних кульутр позитивно корелювала з 

вмістом фенольних та становила 176,11 ммоль / 100 г. 

Sharma N та ін. [385] повідомив, що використання живильного МС 

середовища з подвійною концентрацією NH4NO3 та 4,5% сахарози 

стимулювало ріст клітинних культур in vitro Stevia rebaudiana та синтез у них 

стевіолглікозидів. Проте вміст стевіолглікозидів в клітинних культурах 

становив 2,99 мг/г, тоді як у листі нативних рослин 40,0 мг/г.  

 

4.2. Регулювання синтезу фенольних сполук шляхом застосування 

прекурсорів  

 

Отримання метаболітів з рослинних in vitro культур обмежується 

відсутністю синтезу певних прекурсорів в клітинах, особливо якщо регуляція 

синтетичних шляхів залежить від диференціації тканин та присутності 

регуляторів росту, як було показано на прикладі синтезу стилбенів та впливу 

на нього прекурсору фенілаланіну в суспензійній культурі V. vinifera [497]. 

Використанням екзогенних прекурсорів може суттєво посилити синтез 

речовин в культурах in vitro [369]. Додавання ферулової кислоти як 

прекурсору до культур Vanilla planifolia призвело до збільшення накопичення 

ваніліну [161]. Подібним чином синтез гідроксибензойної кислоти в кореневих 

культурах Daucus carota був відновлений додаванням дигідрокварцетину 

[399]. Додавання фенілаланіну як одного з біосинтетичних прекурсорів 

розмаринової кислоти до суспензійних культур Salvia officialis стимулювало 

синтез розмаринової кислоти [328]. 

Внесення прекурсорів в живильне середовище стимулювало синтез і 

інших метаболітів. У багатьох випадках амінокислоти використовували як 

прекурсори вторинних метаболітів. Амінокислоти були додані до середовищ 

для культивування клітинних суспензій для виробництва тропаналкалоїдів та 

індолалколоїдів. Fontanel і Tabata [126]  повідомили, що додавання 500 мМ 

тропічної кислоти до середовища Scopolia japonica збільшило кількість 
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алкалоїдів до 14 разів.Також додавання лейцину призвело до збільшення 

вмісту антоціанів у культурах Perilla frutescens [159]. Крім того, додавання 

гераніолу до культур клітин Catharanthus roseus призвело до накопичення 

неролу та цитронелолу [253]. А використання віддаленого прекурсора 

фенілаланіну ізокапрінової кислоти викликало еакопичення капсаїцину в 

культурах клітин Capsicum frutescens [206].  

Наші дослідження також показали, що фенілаланін також може бути 

використаний як прекурсор антоціанів [377] (рис. 4.13). 
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Рис. 4.13. Роль фенілаланіну як прекурсора в синтезі фенольних 

сполук [402]  

 

У даній роботі були досліджені синтетичні шляхи фенольних сполук та 

вплив фенілаланіну як біосинтетичного прекурсора в in vitro S. rebaudiana, O. 

aristatus та V. vinifera [352; 395; 417].  

Додавання до культурального середовища 1 mmol/L фенілаланіну 

викликало посилення синтезу фенольних кислот в клітинних культурах. Вплив 
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фенілаланіну на синтез метаболітів в культурах клітин Vitis vinifera, S. 

rebaudiana та O. aristatus найбільш інтенсивно проявився на третю добу після 

його внесення в середовище (рис. 4.14). Вивчення впливу фенілаланіну на 

синтез фенольних сплук показало, що істотний його вплив проявлявся на 3 

добу після введення його в культуральне середовище. В той час, коли у 

варіантах без фенілаланіну вміст фенольних сплук знижувався (ефект 

розведення), в усіх культурах, до яких додавали прекурсор, цього феномену не 

відзначалось.  

 

 

Рис. 4.14. Вплив прекурсора фенілаланіну на динаміку синтезу 

фенольних сполук в клітинних культурах S. rebaudiana, O. aristatus та V. 

vinifera   

На 3 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% .  
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Внесення фенілаланіну в середовище клітинних культурах мало 

більший вплив на вміст фенольних кислот, ніж на загальний вміст фенольних 

сполук.  Вивчення впливу прекурсора фенілаланіну на динаміку накопичення 

фенольних кислот в клітинних культурах показало, що вплив амінокислоти 

істотно проявлявся на 3 добу після її внесення в середовище (рис. 4.15). У 

контрольних варіантах усіх клітинних культур на 3 добу росту відзначалось 

зниження вмісту фенольних кислот, але на всіх варіантах з фенілаланіном 

концентрація метаболітів збільшувалась. Вміст фенольних кислот в клітинних 

культурах S. rebaudiana у варіанті з фенілаланіном був у 4 рази вищий, ніж на  

контролі, а в культурах O. aristatus та V. vinifera у 3 рази. На 14 добу досліду 

клітинна культура V. vinifera містила 36,1 мг/г фенольних кислот, тоді як 

культура, до якої було додано прекурсор фенілаланін 43,4 мг/г цих сполук. 

 

 

Рис. 4.15. Вплив прекурсора фенілаланіну на динаміку синтезу 

фенольних кислот в клітинних культурах S. rebaudiana, O. aristatus та V. 

vinifera   
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В ході росту клітинних культур стимулюючий вплив фенілаланіну на 

синтез фенольних кислот  спостерігався на всіх варіантах, але з часом бум 

менш вираженим. Так на 14 добу росту культур вміст фенольних кислот в 

клітинних культурах S. rebaudiana у варіанті з фенілаланіном був у 1,75 рази 

вищий, ніж на  контролі, а в культурах O. aristatus та V. vinifera  у 1,2 та 1,3 

рази, відповідно. 

В дослідженнях, проведених Nazir R та ін. [309] було також показано, 

що введення прекурсорів в живильне середовище стимулювало синтез 

діосгеніну в культурах пагонів Dioscorea deltoidea. Введення 200 мкМ β-

ситостерину викликало накопичення 1,006% діосгеніну, а введення 100 мкМ 

сквалену 0,947% на 5 добу досліду, що відповідно перевищувало вміст 

сполуки у контролі у 2,5 та 2,4 рази.  При цьому попередник холестерин не 

впливав на продукцію діосгеніну. Відповідно можна зробити висновок, що не 

всі речовини, задіяні в синтетичних процесах вторинних метаболітів, можуть 

бути використаними як прекурсори.  

 

Кореляційний тест співвідношення між експериментальними 

параметрами. 

За результатами кореляційного аналізу після обробки in vitro культури 

V. vinifera етефоном-прекурсором виявлено єдину статистично значущу 

(р <0,0001) кореляцію з коефіцієнтом 95,8% між вмістом фенольних кислот та 

еакопиченням біомаси (рис. 4.16). 
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Рис. 4.16. Графік кореляції між параметрами після внесення фенілаланіну 

(PhenolicA - вміст фенольних кислот, FreshW - свіжа маса; значення p 

знаходяться на верхній діагоналі, а коефіцієнти кореляції (R2) на нижній 

діагоналі) 

 

4.3. Дослідження впливу хімічних та фізичних еліситорів на синтез 

фенольних сполук   

 

In vitro культури реагують на стресові фактори мікробного, фізичного 

або хімічного походження шляхом біохімічних, фізіологічних і 

морфологічних відповідей. Еліситорами є речовини, які симулюють стан 

стресу і відповідно здатні в низьких концентраціях впливати на експресію 

генів, які відповідають за синтез речовин, що захищають рослини від 
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біотичних та абіотичних стресів [139]. Як і деякі інші метаболіти, фенольні 

сполуки є біохімічним пристосуванням рослин до стресових факторів 

навколишнього середовища, таким чином вони виконують функції  захисту від 

мікроорганізмів, комах та вищих рослиноїдних тварин. При зараженні 

патогенними мікроорганізмами рослини реагують швидкою активацією 

біохімічних захисних реакцій [41]. Ці відповіді включають окислювання білків 

клітинної стінки, вироблення фітоалексинів, гідролітичних ферментів та 

інкрустацію в білки клітинної стінки фенолів. Стерильні культури рослин 

також проявляють фізіологічні та морфологічні реакції на мікробні, фізичні 

або хімічні фактори, відомі як еліситори. Еліситор може в низьких  

концентраціях ініціювати або покращити біосинтез сполук в клітинах.  

Введення еліситорів в живильне середовище можна вважати однією з 

найбільш ефективних стратегій, що приводять до посиленного синтезу 

багатьох вторинних метаболітів, зокрема і фенольних сполук [140]. Оскільки 

фенольні сполуки захищають рослини від змін навколишнього середовища, 

спосіб стимулювати їх синтез полягає у застосуванні несприятливих факторів, 

тобто за рахунок моделвання атак патогенів, травоїдних тварин, важких 

металів, тощо. Тип і структура еліситорів сильно варіюються. Залежно від їх 

походження вони класифікуються як біотичні або абіотичні. 

Абіотичні еліситори – це речовини небіологічного походження. 

Причини абіотичного стресу можуть бути хімічними речовинами фізичної 

природи; серед них: 

- хімічні речовини, такі як неорганічні солі та важкі метали, які у високих 

концентраціях порушують цілісність клітинних мембран [484], 

- фізичні фактори, такі як механічне пошкодження, УФ-опроміння [336], 

висока солоність [124], високий або низький осмотичний стан, екстремальні 

температури [280], неорганічні іони, такі як Ca 2
+, Mn2

+, Zn2
+ [165; 430], 

заморожування, танення [124]. Наприклад, ортованадат натрію та сульфат 

ванадилу індукували накопичення глюкозидів ізофлавонів в культурах Vigna 
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angularis та накопичення індольних алкалоїдів у культурах Catharanthus 

roseus [33]. 

Рослини пристосовуються для вирощування в субоптимальних умовах, і 

однією із стратегій виживання є підвищення концентрації фенолів у тканинах. 

Наші попередні дослідження показали, що біотичний стрес може бути 

викликаний широким спектром еліситорів, зокрема саліциловою кислотою, 

метилжасмонатом [383] та  фрагментами мікроорганізмів [403]. Внесення 

метилжасмонату в середовище, на якому культивувались корені Brassica rapa 

викликало 2,75 кратне збільшення вмісту глюкозинолатів та 1,4 кратне 

зростання вмісту фенольних сполук, а введення в живильне середовище 

фрагментів мікроорганізмів відповідно 3,1 та 1,55 кратне збільшення вмісту 

цих речовин [403].  

Gueven A та. ін. [153] застосовували  метилжасмонат до клітинної 

культури сої. Було показано збільшення біосинтезу ізофлавоноїдів у 5–6 разів 

після введення еліситора в живильне середовище. Також синтез 

ізофлавоноїдів у 7-денній культурі зростав у 3,4 рази із застосуванням 

імпульсних електричних полів.  

В наших попередніх дослідженнях [212] з кореневими культурами 

Arabidopsis thaliana також було використано 50 та 100 µмоль/л 

метилжасмонату в якості еліситора. Це викликало посилення експресії генів, 

що відповідають за синтез глюкозинолатів і, відповідно, збільшення вмісту 

вторинних метаболітів в 2,3 та 3,6 рази порівняно з контролем. При цьому суха 

речовина зменшилась на 12 та 26% в порівнянні до контрольного варіану.   

Етефон - рослинний регулятор росту, який може метаболізуватися до 

етилену, газоподібного фітогормону дозрівання, контролюючого старіння. 

Біосинтез етилену в рослинах індукується стадією розвитку рослин, 

фітогормональною активністю та змінами навколишнього середовища [334]. 

Kim EB та. ін. [262] повідомили, що після обробки L. paucicostata етефоном у 

концентраціях 0,05, 0,1, 0,2, 0,5 або 1 мМ, було відмічено зменшення загальної 

сухої речовини на всіх варіантах порівняно з контролем. Однак, аналіз 
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метаболічних профілів показав, що в результаті обробки етефоном вміст 

фенольних сполук збільшився суттєво, в основному завдяки збільшенню 

вмісту γ-аміномасляної та ферулової кислот.  

Мікробні інфекції інтактних рослин часто викликають синтез 

специфічних вторинних метаболітів [323]. Найбільш вивченими є грибкові 

патогени, у цьому випадку регуляторними  молекулами є як полімерглюкани, 

глікопротеїни та низькомолекулярні органічні кислоти.  

Більшість стратегій використання грибкових еліситорів використовують 

автоклавні гомогенати або фільтрати грибкових культур. Dicosmo та  Misawa 

[95]  описали, що клітинна лінія Papaver somniferm посилено  синтезувала та 

накопичувала 3% сухої речовини сангвінарину під впливом гомогенату грибів 

Botrytis. Частина сангвінаріну виводилась в живильне середовище.  

Balasa A [28] пояснила, що основним фізіологічним ефектом ряду різних 

зовнішніх стресових факторів є дестабілізація клітинної мембрани, що може 

бути досягнуто застосуванням імпульсних електричних полів низької 

інтенсивності. Після обробки клітинних культур Malus domestica 0.5 V/cм (5 

Гц, 36 сек) вміст фенольних сполук зріс на 157%  порівняно з контролем.   

Застосування важких металів Cu 2+, Cd 2+, Al3+, Zn 2+, Cu 2+, Va 2+ при 

вирощуванні клітинних культур V. vinifera викликало посилення синтезу 

ресвератролу на 25-126% [59] та призвело до 1,5-4,7 разового посилення 

синтезу фенольних кислот в клітинних культурах  Fagopyrum esculentum M 

[431]. 

Для проведення представлених у даній роботі досліджень були відібрані 

такі біотичні еліситори, як саліцилова кислота, жасмонова кислота, етефон та 

екстракт S. cerevisiae.  При цьому екстракт S. cerevisiae складався з фрагментів, 

які отримували шляхом руйновання клітин за допомогою ультразвуку. Як  

абіотичні еліситори застосовували ультрафіолет (UV), ультразвук (US) та 

імпульсні електричні поля (PEF). Вони не тільки викликають появу захисних 

реакцій рослин на стресову умови, але також спричиняють реверсивну 

пермеабілізацію мембран, і, таким чином, збільшують перенесення фенолів з 
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клітин культур in vitro в екстрагуючий розчин або в середовище для 

вирощування.                

    Було вивчено вплив цих факторів на біомасу, загальний вміст 

фенольних сполук, вміст фенольних кислот та антоціанів.  

 

Впилив еліситорів на ріст in vitro культур 

Як видно з рисунку 4.17, біомаса клітинних культур V. vinifera  в перший 

день експерименту становла 2,3 г,  а до 14 доби поступово зростала до 17,3 г.  

 

 

Рис. 4.17. Вплив еліситорів на приріст біомаси клітинних культур V. 

vinifera  (С – контроль, SA - саліцилова кислота, JA - жасмонова кислота,  

Et – етефон,  YE - екстракт S. cerevisiae, PEF - електричні імпульси, US -

ультразвук, UV – ультрафіолет). 

 

Вивчення інтенсивності накопичення біомаси in vitro культурами V. 

vinifera під впливом еліситорів показало, що протягом  перших 24 годин 

експерименту всі еліситори, за виключенням екстракту S. cerevisiae, негативно 

вплинули на ріст клітинних культур. Однак, починаючи з 3 доби експерименту 
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проявився стимулюючий ефект екстракту S. cerevisiae, на цьому варіанті маса 

клітинних культур V. vinifera  становила 5,8 г, що на 1,0 г перевищувало таку 

у контролі. Починаючи з 7 доби біомаса клітинних культур у варіантах, де 

вносили саліцилову кислоту, етефон, екстракт S. cerevisiae та застосовували 

ультрафіолет біомаса клітинних культур перевищувала таку у контролі на 2,0, 

1,0, 3,9 та 1,2 г, відповідно.В кінці експерименту найбільш інтенсивним було 

накопичення біомаси у варіанті, де застосовували екстракт S. cerevisiae, а саме 

22,2 г, тоді як у контролі на 4,9 г менше. Це може пояснюватись тим, що S. 

cerevisiae окрім полісахаридів, які викликають стресову реакцію рослинних 

клітин також містять речовини, які подібно регуляторам росту стимулюють 

ріст рослинних клітин [499]. Також до кінця експерименту зберігався 

стимулюючий ефект на ріст культур після внесення саліцилової кислоти, 

етефону та застосування ультрафіолету. 

Wu J та Lin L [474] висловили думку що ультрафіолетові промені діють 

як абіотичні еліситори, що викликають захисну реакцію рослин, яка 

призводить до стимулювання біосинтезу вторинних метаболітів рослинних 

клітин. Механічний стрес є первинною  причиною виникнення еліситорних 

ефектів ультрафіолетових променів, що викликає посилене накопичення 

вторинних метаболітів. Викликаний в результаті дії ультрафіолетових 

променів стрес пригнічує ріст рослини та in vitro культур рослин, що 

призводить до сповільнення накопичення біомаси [336].  

Отримані результати вказують на те, що ультрафіолет є потужним 

фактором для індукції вторинних метаболітів. У порівнянні з іншими 

механічними стимуляторами, такими як високий гідростатичний тиск та 

імпульсне електричне поле, ультрафіолет може бути ефективнішим, тому що 

використання його не призводить до руйнування рослинних тканин та клітин 

[210]. Окрім того, параметри його експозиції, такі як тривалість та 

інтенсивність, можна контролювати [173]. Тому ультрафіолетові промені муть 

бути простим та ефективним методом для вивчення реакцій рослин на 

фізичний стрес, а також для стимулювання виробництва вторинних 
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метаболітів в культурах рослин [193]. Натомість у варіантах з жасмоновою 

вислотою, ультразвуком  та електричними імпульсами біомаса клітинних 

культур була нижчою, ніж у контрольному варіанті.  Не зважаючи на те, що 

дані еліситори негативним чином впливали на ріст in vitro культур, ми 

продовжували досліджувати дію цих речовин на синтез фенольних сполук.  

Оскільки жасмонова кислота позитивно впливала на приріст біомаси, 

було вирішено провести вивчення комбінованого впливу цього еліситора з 

прекурсором фенольних сполук фенілаланіном.  

Зокрема в наших дослідженнях було показано вплив еліситора 

жасмонової кислоти в концентраціях 50 та 100 µмоль/л та прекурсору 

фенілаланіну в концентраціях 1, 5 ти 10 µмоль/л  на морфологічний розвиток 

кореневих культур S. rebaudiana (табл. 4.7, рис. 4.18). Зокрема були досліжено 

комбінований вплив еліситора та прекурсора в трьох різних концентраціях. 

Кількість варіантів в даному двохфакторіальному досліді становила 16. 

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

фенілаланіну були найбільш сприятливими для росту коренів. Приріст біомаси 

на 14 добу культивації становив 173,3 мг/г, що на 450% перевищувало 

контроль. Збільшення концентрації прекурсора та еліситора не приводило до 

покращення росту коренів. 

Таблиця 4.7 

Вплив еліситора жасмонової кислоти та прекурсору фенілаланіну на 

накопичення біомаси кореневими культурами S. rebaudiana на 14 добу 

експерименту, г (JA - жасмонова кислота в концентраціях 0, 50 або 100 

µмоль/л та PheAla – фенілаланін у концентраціях 0, 1 або 10 ммоль/л) 

  Варіанти Контроль JA10 JA50 Ja100 

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

PheAla1 78,2 ± 4,2 144,6 ± 3,5 173,7 ± 3,7 124,7 ± 2,3 

PheAla5 104 ± 4,6 142,4 ± 4,0 152,5 ± 6,4 98,6 ± 2,0 

PheAla10 111,3 ± 5,0 64,3 ± 3,2 50,5 ± 3,0 42,1 ± 1,2 
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Рис. 4.18. Вплив еліситора жасмонової кислоти та прекурсору 

фенілаланіну на морфологічний розвиток кореневих культур S. 

rebaudiana (JA - жасмонова кислота в концентраціях 0, 50 або 100 µмоль/л 

та PheAla – фенілаланін у концентраціях 0, 1 або 10 ммоль/л)   

 

Досліджували і вплив еліциторів на ріст та морфологічний розвиток 

пагонових культур. Як видно з табл. 4.8, пагонові культури S. rebaudiana 

характеризувалися більш інтенсивним ростом, ніж пагонові культури O. 

aristatus та Vitis vinifera. На 14 добу росту довжина стебла на контоль цих 

культур була відповідно 11,35, 7,02 та 6,46 см.  

В усіх культурах дія ультрафіолету та саліцилової кислоти викликали 

видовження пагона, а інші еліситори, особливо жасмонова кислота, 

сповільнювали ріст. Кількість листків була більшою, ніж у контрольному 

варіанті тільки після обробки культур ультрафіолетом.  
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Таблиця 4.8  

Вплив еліситорів на фізіологічні параметри розвитку пагонових in vitro культур на 14 добу 

(SA – саліцилова кислота, JA – жасмонова кислота, Et –етефон, YE – екстракт S. cerevisiae, PEF – електричні імпульси, 

US – ультразвук, UV – ультрафіолет) 

 

Культура Еліситор 
Довжина 

пагона, см 

Кількість 

листків 
Маса листків, г Кількість корінців Маса корінців, г 

1 2 3 4 5 6 7 

S. rebaudiana 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 

PEF n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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. 
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Закінчення таблиці 4.8 

1 2 3 4 5 6 7 

O. aristatus  Контроль 7,02 ± 0,58 11,40 ± 2,88 24,22 ± 1,44 4,40 ± 1,14 1,12 ± 0,03 

SA 8,45 ± 0,05 9,55 ± 0,50 28,71 ± 3,45 1,21 ± 0,03 0,88 ± 0,02 

JA 4,38 ± 0,41 8,80 ± 1,30 17,23 ± 0,86 3,80 ± 2.17 0,08 ± 0.05 

Et 6,40 ± 0,06 9,51 ± 0,18 34,33 ± 2,88 1,45 ± 0,14 0,76 ± 0,09 

YE 4,10 ± 0,40 7,20 ± 0,53 15,40 ± 1,18 3,60 ± 1.95 0,15 ± 0.04 

PEF n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

US 9,22 ± 0,87 6,3±0,29 12,8± 1,00 n.a. n.a. 

UV 11,4 ± 0,70 10,5±0,13 22,1± 1,58 n.a. n.a. 

Vitis vinifera Контроль 6,46 ± 0,37 8,24 ± 0,35 32,17 ± 2,37 3,22 ± 1,56 1,26 ± 0,12 

SA 8,02 ± 0,64 7,55±0,25 38,7 ± 2,15 1,04 ± 0,07 0,25 ± 0,01 

JA 4,44 ± 0,32 7,33 ± 0,59 21,10 ± 2,03 1,67 ± 0,59 0,87 ± 0,08 

Et 5,45± 0,44 8,32 ± 0,32 36,32 ± 0,28 1,25 ± 0,12 0,67 ± 0,32 

YE 5,30 ± 0,43 7,27 ± 0,70 26,71 ± 1,93 2,70 ± 0,10 1,12 ± 0,03 

PEF n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

US 5,31 ± 0,05 6,31 ± 0,06 16,7 ± 0,14 n.a. n.a. 

UV 10,5 ± 0,27 8,33 ± 0,33 29,7 ± 0,28 n.a. n.a. 
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Етефон та ультразвук на всіх варіантах сповільнював майже вдвічі утворення 

нових листків. Однак, порівнюючи кількість листків та їх вагу необхідно 

відзначити, що при внесенні  етефону маса листків значно перевищувала таку 

в інших варіантах. Так в пагоновій культурі  S. rebaudiana кількість листків у 

контролі становила 17,27, а після внесення етефону 11,60, тоді як їх маса 

становила 59,13 та 67,7 г відповідно. Обробка культур ультразвуком та 

ультрафіолетом в усіх культурах зупиняла ріст корінців (рис. 4.19).  

 

 

 

 

 

 

 

Контроль  SA  JA  Et 

 

 

 

 

 

 

 

 YE  US  UV  

Рис. 4.19. Вплив еліситорів на розвиток пагонових in vitro культур S. 

rebaudiana на 7 добу (SA - саліцилова кислота, JA – жасмонова кислота, Et 

–етефон, YE - екстракт S. cerevisiae, US -ультразвук, UV – ультрафіолет, 

*PEF – електричні імпульси - лізис тканин) 



204 

 

 

 

Обробка пагонових культур електричними імпульсами призводила до 

лізісу тканин. Жасмонова кислота та ультразвук також викликали частковий 

некроз тканин. 

 

Вплив еліситорів на вміст фенольних сполук в in vitro культурах  

Як рослини, так і їх in vitro культури реагують на фактори стресу шляхом 

інтенсифікації синтезу вторинних метаболітів, зокрема і фенольних сполук. 

Введення еліситорів в культуральне середовище імітує стресові фактори, в 

результаті чого в рослинних клітинах виникає захисна реакція, що індукує 

фенілпропаноїдний шлях [62]. Зазвичай максимальна дія еліситорів 

проявляється  протягом перших трьох днів після їх введення в культуральне 

середовище [417].   

Результати експерименту показані на прикладі пагонових культури S. 

rebaudiana.  Вплив еліситорів, внесених в середовище, на якому культивували 

пагонові in vitro культури S. rebaudiana, проявлявся протягом першої доби 

після їх внесення.  

У варіантах, де вносили  саліцилову кислоту, жасмонову кислоту, а 

також застосовували ультрафіолет та ультразвук, концентрація фенольних 

сполук була нижчою, ніж у контрольному варіанті. Етефон та екстракт S. 

cerevisiae проявляли позитивний ефект (рис. 4.20).  

На 3 добу експерименту більшість еліситорів стимулювали синтез 

фенольних сполук в пагоновій in vitro культури S. rebaudiana. У варіантах, де 

вносили саліцилову та жасмонову кислоти, екстракт S. cerevisiae та етефон  

вміст фенольних сполук становив 98,7, 90,7, 70,2 та 67,8  мг/г, що на 43,3, 45,3, 

14,8 та 12,4  мг/г перевищувало такий у контрольному варіанті. Обробка 

пагонових in vitro культур S. rebaudiana ультрафіолетом та ультразвуком 

призводила до нижчої концентрації фенольних сполук, ніж у контрольному 

варіанті і становила 35,7 та 48,8 мг/г відповідно.  

 



205 

 

 

 

Рис. 4.20. Динаміка накопичення фенольних сполук в  in vitro 

пагонових культурах S. rebaudiana під впливом еліситорів (SA - 

саліцилова кислота, JA – жасмонова кислота, Et –етефон, YE - екстракт S. 

cerevisiae, US -ультразвук, UV – ультрафіолет) 

 

Наступні 4 доби експерименту показали, що культури, оброблені 

ультра-фіолетовими променями, активували синтез фенольних сполук та їх 

вміст сягнув 97,3 мг/г, що перевищувало вміст метаболітів у контрольному 

варіанті на на 18,9 мг/г. Хоча вміст фенольних сполук у варіанті з саліциловою 

кислотою на 3 добу експерименту переважав такий у варіанті, обробленому 

ультрафіолетовими променями на 41,9 мг/г, на 7 добу досліду цей показник 

зрівнявся. В подальшому, на 14 добу експерименту, вміст фенольних сполук у 

варіанті з саліциловою кислотою був на 35,5 мг/г нижчим, ніж після обробки 

ультрафіолетовими променями. Починаючи з 7 доби експерименту, найбільш 

впливовий ефект проявився після застосування екстракту S. cerevisiae. Вміст 

фенольних сполук на цьому варіанті сягнув 123,5 мг/г, що було на 8,0 мг/г 

більше, ніж на другому за ефективністю варіанті, де до культури S. rebaudiana 

додавали жасмонову кислоту, на 49,7 мг/г більше, ніж у контролі та на 59,2 

мг/г більше, ніж у варіанті з саліциловою кислотою. 
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Cvikrová [86]  показала, що обробка ембріогенної культури 

суспензійних клітин Medicago sativa L. етефоном призвела до п´ятикратного 

збільшення активності ферменту фенілаланін-аміак-ліази та 

супроводжувалася значним накопичення фенольних кислот, особливо 

метокси-заміщених кислот, протягом перших трьох днів після внесення 

еліситору.  

Узагальнюючи отримані результати, можна зробити висновки, що 

еліситори позитивно впливають на синтез фенольних сполук в пагонових in 

vitro культурах S. rebaudiana, що застосування екстракту S. cerevisiae, 

жасмонової кислоти та ульрафіолету дає можливість отримати культури з 

високим вмістом метаболітів після 14 денної культивації. У випадку, якщо 

буде економічно більш виправдано скоротити час культивування пагонових in 

vitro S. rebaudiana, наприклад до 3 діб, має сенс використовувати в якості 

еліситорів жасмонову та саліцилову кислоти.   

Наші дослідження профілю фенольних сполук в кореневих культурах 

O. aristatus показали зростання вмісту флавоноїдів з 6,09 до 8,02 мг/г та 

флавонолів з 4,86 до 7,12 мг/г після застосування ультрафіолетових променів 

[192]. 

Дослідження Dodds JH та Roberts LW [103] довели збільшення 

фенольних сполук в культурі клітин Morinda citrifolia під впливом екстрактів 

S. cerevisiae, зокрема вміст антрахінонів збільшився на 27% порівняно з 

контролем. Petersen та  Simmond [328] підтвердили двократне зростання вмісту 

антрахінонів в клітинній культурі Coleus blumei після застосування екстракту 

S. cerevisiae.  

Вивчення еліситорів на вміст фенольних сполук в клітинних  культурах 

S. rebaudiana показало, що після 24 годин від початку досліду клітинні 

культури, які вирощувались без додавання еліситорів, містили 44,6 мг/г 

(рис. 4.21).  
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Рис. 4.21. Вплив еліситорів на вміст фенольних сполук в in vitro 

клітинних культурах S. rebaudiana на 14 добу (SA - саліцилова кислота, JA 

– жасмонова кислота, Et –етефон, YE - екстракт S. cerevisiae, PEF – 

електричні імпульси, US -ультразвук, UV – ультрафіолет) 

 

В наших попередніх дослідження також було показано, що застосування 

етефону для кореневих культур  Cynara scolymus призвело до збільшення 

вмісту фенольних сполук з 3,86 до 15,18 мг/г [125]. Також вміст фенолів, 

зокрема флавоноїдів зріс з 0,35 до 0,60 мг/г після застосування осмотичного 

стресу шляхом введення в культуральне середовище Lepidium sativum хлориду 

натрію [7]. 

Застосування еліситорів призводило до збільшення фенольних сполук 

відносно такого на всіх варіантах протягом перших 24 годин, особливо у 

варіанті, де вносили екстракт S. cerevisiae та застосовували жасмонову 

кислоту. На 3 добу експериментів вміст фенольних сполук в клітинних 

культурах зменшувався на усіх варіантах, що може пояснюватись як 

переходом клітинних культур в фазу і нтенсивного росту, так і виділенням 

частини фенольних сполук у культуральне середовище (Розділ 5). 
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Moradi A та ін. [297] також повідомляли про стимулюючий вплив 

еліситорів на синтез фенольних сполук в клітинній культурі шафрану. Зокрема 

додавання саліцилової кислоти до суспензійної культури шафрану 

збільшувало вміст фенольних сполук в 4 рази на 4 день після внесення в 

середовище.   

Nazir R та ін. [309] було також показано, що саліцилова кислота та 

метилжасмонат стимулювали синтез діосгеніну в культурах пагонів Dioscorea 

deltoidea. Застосування 200 мкМ саліцилової кислоти найбільшим чином 

впливало на синтез діосгеніну, його концентрація сягла 0,912% після 4 годин 

інкубації, тоді як 100 мкМ метилжасмонату викликало накопичення 0,814% 

діосгеніну, що у 2,3 та 2,1 разів  переважало такий у контролі.  

Застосування імпульсних електричних полів низької інтенсивності 

викликає стресову реакцію клітин та можливу стимуляцію синтезу 

вторинних метаболітів. На відміну від пагонових культур, клітинні культури 

не втрачали життєдіяльності після застосування PEF. Вміст фенольних 

сполук у них перевищував такий у контролі на 25% на 7 добі експерименту, 

однак, на 124 добу сягав рівня контрольного варіанту.   

Wang C та ін. [464] також використовували метил жасмонат та 

ультразвук у якості хімічного та механічного факторів, що посилюють синтез 

таксолу клітинами Taxus chinensis у суспензійній культурі. Вихід таксолу 

збільшувався в 1,5-1,8 рази при 2 хвилинній обробці ультразвуком у першу 

добу досліду порівняно з контролем та в 5 разів після двох тижнів 

культивування.  

Ye H та ін. [482] повідомляли, що PEF стимулює  вироблення 

таксуюннаніну С у суспензійних культурах Taxus chinensis. PEF індукує 

захисну реакцію в рослинних клітинах, а також може змінювати діелектричні 

властивості клітин, зокрема, клітинних мембран, і таким чином виступати в 

ролі еліситору в синтетичних процесах вторинних метаболітів у культурах 

рослинних клітин.  
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Gueven та Knorr D [153] дослідили, що застосування PEF напругою 1,6-

2,0 кВ /см (5 Гц, 36 с) індукує зворотню проникність мембрани та підвищує 

концентрацію ізофлавоноїдів у культурі клітин Glycine max, але подальше 

збільшення напруги призводить до зменшення концентрації ізофлавоноїдів. 

Застосування PEF низької напруги електричного поля та / або малої 

кількості імпульсів, ініціює проходження сполук через клітинну мембрану, 

проте не призводить до загибелі клітин.  

Вплив еліситорів на вміст фенольних кислот в in vitro культурах  

Нами були проведені численні дослідження, що стосуються впливу 

еліситорів на синтез фенольних кислот в  in vitro культурах [357; 393; 408]. 

Вміст фенольних кислот в клітинних культурах S. rebaudiana був 

меншим, ніж у контролі на 3 добу після внесення еліситорів, окрім варіанті, де 

вносили екстракт S. cerevisiae (рис. 4.22).   

 

Рис. 4.22. Вплив еліситорів на вміст фенольних кислот в  in vitro 

клітинних культурах S. rebaudiana на 14 добу (SA - саліцилова кислота, JA 

– жасмонова кислота, Et –етефон, YE - екстракт S. cerevisiae, PEF – 

електричні імпульси, US -ультразвук, UV – ультрафіолет) 

 



210 

 

 

На 7 добу дослідів концентрація фенольних сполук в клітинних 

культурах після дії еліситорів зростала порівняно з контролем у варіантах, де 

вносили саліцилову кислоту та екстракт S. cerevisiae, а також застосовували 

ультрафіолет. В кінці досліду клітинні культури містили  більшу кількість 

фенольних кислот ніж контрольний варіант після внесення жасмонової 

кислоти та екстракту S. cerevisiae. 

Однак, вивчення впливу еліситорів на накопичення фенольних кислот в 

клітинних культурах Оrthosiphon aristatus та V. vinifera показали інші 

результати.  

Вплив еліситорів на синтез фенольних кислот проявлявся вже протягом 

першої доби після їх внесення. Короткочасови ефект від внесення саліцилової 

кислоти та екстракту S. cerevisiae були позитивними, на відміну від інших 

еліситорів, як це показано на прикладі кореневих культур Оrthosiphon aristatus 

(табл. 4.8). 

Таблиця 4.8 

Вплив еліситорів на динаміку вмісту фенольних  кислот в кореневій 

культурі Оrthosiphon aristatus, мг/г (С – контроль, SA - саліцилова кислота, 

JA - жасмонова кислота,  Et – етефон,  YE - екстракт S. cerevisiae, PEF – 

електричні імпульси, US -ультразвук, UV – ультрафіолет) 

Еліситор / Доба 1 3 7 14 

C 1,3 ± 0,1 1,8 ± 0,1 3,3 ± 0,1 4,0 ± 0,0 

SA 4,4 ± 0,2 8,7 ± 0,3 12,3 ± 0,1 14,5 ± 0,3 

JA 0,4 ± 0,0 1,1 ± 0,1 9,3 ± 0,2 12,9 ± 0,4 

Et 1,7 ± 0,1 5,6 ± 0,1 9,8 ± 0,1 10,5 ± 0,6 

YE 3,4 ± 0,1 9,8 ± 0,1 14,5 ± 0,5 17,9 ± 0,9 

PEF 0,3 ±0,0 1,8 ± 0,1 4,7 ± 0,4 6,6 ± 0,5 

US 0,8 ± 0,0 3,3 ± 0,2 7,1 ± 0,1 8,8 ± 0,4 

UV 0,6 ± 0,0 2,2 ± 0,1 8,2 ± 0,2 10,5 ± 0,2 
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Еліситори саліцилова кислота, етефон та екстракт S. cerevisiae 

позитивно впливали на синтез фенольних кислот, а еліситори жасмонова 

кислота, електричні імпульси, ультразвук та ультрафіолет пригнічували його.  

На 3 добу після початку експерименту всі еліситори, окрім жасмонової 

кислоти, електричних імпульсів та ультрафіолету викликали збільшення 

кількості фенольних кислот в кореневй культурі Оrthosiphon aristatus. 

Ефект від внесення S. cerevisiae екстракту, саліцилової кислоти та 

жасмонової кислоти максимально проявлявся на 14 добу після внесення і 

призводив відповідно до накопичення 17,9, 14,5 та 12,9 мг/г фенольних кислот 

в кореневій культурі Оrthosiphon aristatus, що було на 13,1, 10,5 та 8,9 мг/г 

більше, ніж у контролі.  

Petersen M та Simmonds МС [328] продемонстрували 1,5 кратне 

збільшення вмісту  розмаринової кислоти в суспензійній культурі клітин 

Coleus blumei під впливом  S. cerevisiae екстракту. Dong J та ін. [105] довели, 

що вміст  фенольних кислот в клітинних культурах Salvia miltiorrhiza зріс на 

36% порівняно з контролем  після введення в середовище саліцилової 

кислоти.Szabo E та ін. [432] підтвердили, застосування метилжасмонату 

підвищило рівень фенольних кислот на 45%, зокрема за рахунок розмаринової 

кислоти в суспензійних культурах Coleus blumei.  Згідно попередньо 

отриманих нами даних, застосування ультрафіолетових променів викликало 

накопичення 56,0 мг/г кавової кислоти в клітинних культурах  Echinacea 

purpurea, в той час як у контролі вміст цієї речовини становив 35,0 мг/г [359]. 

Ogata та ін. [318] повідомили, що внесення S. cerevisiae екстрактів в кількості 

5 г/л як еліситору індукувало збільшення вмісту розмаринової кислоти в 

культурах суспензійних клітинах Lithospermum erythrorhizon у 4 рази у 

порівняннні з групою контролю. Так само Кім та ін. (2001) повідомили, що 

стимуляція біосинтезу розмаринової кислоти в Agastache rugosa О. Kuntze у 

відповідь на додавання S. cerevisiae екстракту може підвищити вміст 

розмаринової кислоти до 5,7-кратного порівняно з клітинами, що не 

викликаються суспензією. Sumaryono та ін. [425]  також повідомляли про 
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більш збільшення вмісту розмаринової кислоти в 7 разів порівняно з 

контролем  в клітинній суспензії O. aristatus екстракту після внесення S. 

cerevisiae. Вміст розмаринової кислоти в культивованих клітинах 

Lithospermum erythrorhizon зростав після додавання S. cerevisiae екстракту 

[328]. При цьому максимум був досягнутий через 24 години. Коли рослинні 

клітини обробляли S. cerevisiae екстрактом на 6-ту добу вирощування, рівень 

розмаринової кислоти зріс у 2,5 рази. 

Багатофакторіальне порівняння дослідів  

Проведений статистичний аналіз підтвердив високу значущість (р 

<0001) внесення прекурсора фенілалану, етефону, жасмоновою кислотою, 

саліциловою кислотою, та контрольними зразками для культур клітин 

суспензії S. rebaudiana (табл. 4.9).  

Таблиця 4.9 

Багатофакторіальне порівняння дослідів 

Ефект Варіант Варіант 
Фенольні 

кислоти 
С.П. 

p-

значення 

Оптимальне 

p-значення 

Варіант 1 2 -6.4482 5.5433 0.2485 0.8527 

Варіант 1 3 -23.3430 4.6410 <.0001 <.0001 

Варіант 1 4 -0.1690 6.1626 0.9782 1.0000 

Варіант 1 5 -2.1731 5.1255 0.6728 0.9982 

Варіант 1 6 0.7018 4.8372 0.8850 1.0000 

Варіант 2 3 -16.8948 5.5429 0.0032 0.0362 

Варіант 2 4 6.2792 6.4370 0.3325 0.9243 

Варіант 2 5 4.2752 5.8362 0.4662 0.9772 

Варіант 2 6 7.1500 5.8338 0.2242 0.8230 

Варіант 3 4 23.1739 5.7591 0.0001 0.0018 

Варіант 3 5 21.1699 4.9578 <.0001 0.0008 

Варіант 3 6 24.0447 4.8497 <.0001 <.0001 

Варіант 4 5 -2.0040 5.1240 0.6968 0.9988 

Варіант 4 6 0.8708 5.7620 0.8803 1.0000 

Варіант 5 6 2.8748 4.9148 0.5604 0.9917 
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(С.П. - стандартна помилка, 1-екстракт S. cerevisiae; 2-саліцилова кислота; 3-

етефон; 4- жасмонова кислота; 5-фенілаланін; 6. контроль) 

 

Оримані результати свідчать, що екстракт S. cerevisiae та жасмонова 

кислота є ефективними стимулятороми синтезу фенольних сплук. Тим часом, 

для клітин, оброблених саліциловою кислотою, спостерігалося збільшення 

вмісту фенолів до 7 доби вегетації, а потім інтенсивність їх накопичення  

знижувався до кінця експерименту. 

Вміст фенольних кислот в культурах суспензійних клітин на всіх 

варіантах досліду з застосуванням прекурсора фенілаланін та еліситорів 

показав позитивні відмінності у порівняннні з контролем. Найбільш 

статистично значущим був вплив екстракту S. cerevisiae (р <0,0001). Наші 

результати свідчать про те, що вміст фенольних кислоти можна знащо 

збільшити, якщо обробляти in vitro культури еліситорами та прекурсорами. 

Вплив еліситорів на вміст та профіль фенольних кислот в in vitro 

культурах  

Аналіз профілю індивідуальних фенольних кислот в in vitro кореневих 

культурах Оrthosiphon aristatu на 14 добу показав, що основною сполукою у 

контрольному варіанті була розмаринова кислота в концентрації 2,89 мг/г 

(табл. 4.10). Найбільш істотний вплив еліситорів виявлявся у варіантах, де 

використовували жасмонову кислоту та екстракт S. cerevisiae. Вміст 

розмаринової кислоти у цих варіантах відповідно збільшувався до 10,84 та 

14,31 мг/г. Кофейна кислота найбільшою мірою підвищувалась у варіантах, де 

вносили саліцилову кислоту та екстракт S. cerevisiae, а ванільна кислота після 

внесення саліцилової  кислоти та після обробки електричними імпульсами.   

Жасмонова кислота викликала посилений синтез фенольних кислот в 

кореневій культурі in vitro O. aristatus до 12,98 мг/г  та екстракту Sacchromyces 

cerevisia 17,99 мг/г, в той час як в контрольному варіанті 4,03 мг/г. Загалом 

внесення екстракту Sacchromyces cerevisia проявляло більший позитивний 

ефект на синтез фенольних кислот, ніж застосування жасмонової кислоти.  
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Таблиця 4.10 

Вплив еліситорів на профіль фенольних  кислот в кореневих культурах Оrthosiphon aristatus на 14 добу 

культивації, мг/г  (С – контроль, SA – саліцилова кислота, JA – жасмонова кислота,  Et – етефон,  YE – екстракт S. 

cerevisiae, PEF – електричні імпульси, US – ультразвук, UV – ультрафіолет)  

Еліситор розмаринова ванільна хлорогенова кофейна p-кумаринова синапова 

C 2,89 ± 0,11 0,31 ± 0,04 0,07 ± 0,01 0,58 ± 0,03 0,04 ± 0,00 0,14 ± 0,01 

SA 7,47 ± 0,09 2,11 ± 0,10 1,80 ± 0,09 2,35 ± 0,34 0,35 ± 0,02 0,50 ± 0,03 

JA 10,84 ± 0,12 0,87 ± 0,07 0,08 ± 0,00 0,75 ± 0,08 0,10 ± 0,00 0,35 ± 0,01 

Et 5,56 ± 0,03 1,88 ± 0,12 0,50 ± 0,01 1,33 ± 0,14 0,87 ± 0,01 0,42 ± 0,02 

YE 14,31 ± 0,76 1,15 ± 0,10 0,13 ± 0,02 2,01 ± 0,21 0,14 ± 0,01 0,25 ± 0,01 

PEF 2,48 ± 0,03 2,56 ± 0,21 0,06 ± 0,02 0,77 ± 0,03 0,13 ± 0,02 0,65 ± 0,02 

US 4,69 ± 0,26 1,48 ± 0,14 0,76 ± 0,05 0,83 ± 0,04 0,35 ± 0,02 0,77 ± 0,03 

UV 5,15 ± 0,29 1,75 ± 0,11 0,77 ± 0,06 1,52 ± 0,11 0,81 ± 0,12 0,50 ± 0,12 

 



215 

 

 

Проте використання таких еліситорів як екстракти Sacchromyces 

cerevisia може бути неекономічним, тому що мікроорганізми повинені 

культивуватись окремо від рослинних in vitro культур. 

Оскільки еліситори в різній мірі впливають на рослинні in vitro культури, 

в низьких концентраціях вони стимулюють синтез метаболітів, у високих 

інгібують процеси росту. Для їх правильного застосування потрібно вибрати 

необхідну концентрацію а також підходящу стадію росту культури [400]. 

Отримані результати показали, що еліситори жасмонова кислота та екстракт 

S. cerevisiae були досить ефективними для стимулювання синтезу 

розмаринової кислоти в in vitro пагоновій культурі Оrthosiphon aristatus 

(табл. 4.13).  

Ці результати узгоджувалися з результатами, описаними раніше Ogata A та 

ін. [318], який з’ясував, що додавання S. cerevisiae екстракту та 

метилжасмонату сприяє швидкому накопиченню розмаринової кислоти в in 

vitro культурі Lithospermum erythrorhizon. Peng L та ін. [327] також показали, 

що S. cerevisiae мав значний вплив на накопичення фенольних сполук, зокрема 

флавоноїдів, у пагонових культурах Fagopyrum tataricum і стимулюючий 

ефект залежав від концентрації еліситора. При цьому даний еліситор не 

впливав суттєво на морфологічні та фізіологічніі показники пагонової 

культури. На 6 день після застосуванні 400 мг/л S. cerevisiae загальний вміст 

рутину та кверцентину був збільшений до 42,8 мг/г, що перевищувало 

контроль у 1,4 рази, біомаса при цьому збільшувалась у 1,3 рази. Проте 

застосування  800 мг/л S. cerevisiae викликало збільшення біомаси на 8% у 

порівняннні з контрольною культурою. Більше того, це дослідження показало, 

що накопичення цих фенольних сполук під впливом S. cerevisiae було 

результатом стимуляції фенілпропаноїдного шляху.  

Вивчення динаміки накопичення фенольних кислот в кореневих 

культурах під дією еліситорів показало, що початку експерименту у 

контрольному варіанті їх вміст в культурах Оrthosiphon aristatus становив 1,35 

мг/г, а  на 14 добу культури накопичували 4,03 мг/г метаболітів (табл. 4.12). 



 

 

 

2
1
6
 

Таблиця 4.12 

Вплив еліситорів на профіль фенольних кислот в кореневих in vitro культурах Orthosiphon aristatus 

Фенольна 

кислота 
Хімічна структура 

Контроль,  

мг/г  

Жасмонової кислота Saccharomices cerevisia 

мг/г  Контроль : 

ЖК  

мг/г  Контроль : Sc 

1 2 3 4 5 6 7 

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 
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Закінчення таблиці 4.12 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

Сума  4,03 ± 0,22 12,99 ± 1,11 3,22 17,99 ± 1,35 4,46 
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Особливо інтенсивний синтез фенольних кислот відмічався між 3 та 7 

днем експерименту.Застосування S. cerevisiae екстракту спричинило також 

збільшення вмісту ванільної, кавової та р-кумарової кислоти у 3,72, 3,46 та 

3,50 рази відповідно.  

Як було показано в наших попередніх дослідженнях, в клітинних 

культурах Malus domestica р-кумарова та хлорогенова кислота були більш 

чутливими до впливу S. cerevisiae екстракту у порівняннні з впливом 

жасмонової кислоти [58]. Kim HK та ін. [227] також повідомили, що 

стимуляція біосинтезу розмаринової кислоти в Agastache rugosa була сильно 

вираженою після додавання S. cerevisiae екстракту в середовище. Вміст 

розмаринової кислоти в культурах був у 5,7 разів вищим порівняно з 

контролем. Yousefian S та ін. [485] розробляли технологію отримання    

фенольних кислот з кореневої культури Mentha spicata L з застосуванням 

метилжасмонату як еліситору. Було показано, що  метилжасмонат впливає на 

експресію ключових генів фенілпропаноїдного шляху, пов’язаних з 

біосинтезом фенольних кислот. Зокрема, вміст розмаринової кислоти після 6-

годинного впливу еліситору в живильне середовище становив 55,44 мкг/г, що 

було в  11,8 разів бульше, ніж у контролі. Збільшився також і вміст кавової, 

хлорогенової кислоти та коричної кислоти. Збільшення вмісту розмаринової 

кислоти при обробці S. cerevisiae екстрактом пояснювали збільшенням 

активності фенілаланінової аміак-ліази (PAL), що вказує на важливу роль 

активності PAL у регуляції біосинтезу розмаринової кислоти [174; 384]. 

Вивчення впливу еліситорів на профіль індивідуальних фенольних 

кислоти в in vitro клітинних культурах V. vinifera на 14 добу показав, що 

основними сполуками у контрольному варіанті  були кофейна та розмаринова 

кислоти в концентраціях 15,16 та 8,30 мг/г (табл. 4.13). Найбільш істотний 

вплив еліситорів виявлявсяя у варіантах, де використовували саліцилову 

кислоту та екстракт S. cerevisiae. На 14 добу досліду вміст кофейної та 

розмаринова кислоти у цих варіантах перевищував такий у контролі на 7,44 та  
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Таблиця 4.14 

Вплив еліситорів на профіль фенольних кислот в in vitro клітинних культурах V. vinifera на 14 добу, мг/г  

(С – контроль, SA – саліцилова кислота, JA – жасмонова кислота,  Et – етефон,  YE – екстракт S. cerevisiae, PEF – 

електричні імпульси, US – ультразвук, UV – ультрафіолет)  

Еліситор розмаринова ванільна хлорогенова кофейна 
p-

кумаринова 
синапова кминова 

ізо-

хлорогенова 

C 8,30 ± 0,32 3,97 ± 0,30 1,81 ± 0,15 15,16 ± 0,12 3,97 ± 0,35 n.a. 2,54 ± 0,12 0,33 ± 0,03 

SA 17,60 ± 0,88 7,78 ± 0,45 3,62 ± 0,25 22,60 ± 1,00 5,15 ± 0,07 0,47 ± 0,01 1,17 ± 0,08 n.a. 

JA 11,61 ± 0,76 1,72 ± 0,09 1,60 ± 0,12 10,66 ± 0,56 5,25 ± 0,34 n.a. 1,57 ± 0,07 1,15 ± 0,13 

Et 5,55 ± 0,30 2,15 ± 0,02 4,14 ± 0,35 13,20 ± 0,48 4,50 ± 0,02 n.a. 4,40 ± 0,05 0,86 ± 0,05 

YE 21,20 ± 1,06 5,31 ± 0,03 2,15 ± 0,17 24,62 ± 1,14 4,25 ± 0,47 0,33 ± 0,00 2,12 ± 0,02 0,81 ± 0,01 

PEF 6,61 ± 0,08 8,23 ± 0,49 2,44 ± 0,05 17,70 ± 0,80 5,10 ± 0,25 0,90 ± 0,02 3,56 ± 0,16 1,66 ± 0,03 

US 13,3 ± 0,43 6,80 ± 0,05 4,77 ± 0,09 13,41 ± 0,92 5,55 ± 0,27 0,84 ± 0,13 2,1 ± 0,02 1,00 ± 0,05 

UV 15,5 ± 0,76 4,88 ± 0,02 4,45 ± 0,06 18,7 ± 0,79 4,15 ± 0,21 0,83 ± 0,16 4,14 ± 0,72 1,13 ± 0,04 
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9,30 мг/г у випадку з саліциловою  кислотою і на 9,46 та 12,90 мг/г у 

випадку з екстрактом S. cerevisiae (рис. 4.23).   

 

 

саліцилова кислота 

 

екстракт S. cerevisiae 

Рис. 4.23. Вплив еліситорів саліцилової кислоти та екстракту  S. 

cerevisiae на вміст фенольних кислот в в in vitro клітинних культурах V. 

vinifera на 14 добу 

 

Ogata A та ін. [318] також повідомляв, що екстракти S. cerevisiae, додані 

до  суспензійних культур клітин Lithospermum erythrorhizon в кількості 5 г/л як 

еліситор, викликали збільшення вмісту фенольних кислот у у 4 рази у 

порівняннні з групою контролю. Так само Kim та ін. [222] повідомили, що 

стимуляція біосинтезу розмаринової кислоти в Agastache rugosa О. Kuntze у 

відповідь на додавання S. cerevisiae екстракту може підвищити вміст 
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фенольних кислот до 5,7 разів порівняно з клітинами суспензії, що не 

підлягають впливу еліситору. Більш різке збільшення накопичення фенольних 

кислоти, а саме в 7 разів до контролю повідомлялося в експериментах 

Sumaryono W та ін. [425] в клітинній культурі Orthosiphon aristatus. Вміст 

розмаринової кислоти в культивованих клітинах Lithospermum erythrorhizon 

збільшувався після додавання S. cerevisiae екстракту: максимум був 

досягнутий через 24 години [245]. Коли рослини клітини обробляли S. 

cerevisiae екстрактом на 6 добу вирощування, рівень розмаринової кислоти 

зріс у 2,5 рази. В дослідженнях Gonçalves S та ін.  [148] також було показано, 

що загальний вміст фенольних сполук в пагонових культурах Thymus 

lotocephalus збільшувався з 95,49 до 118 мг/г після додавання екстракту S. 

cerevisiae в культуральне середовище. При цьому вміст флавоноїдів не 

відрізнявся від такого у контрольному варіанті, а вміст фенольних кислот зріс, 

в основному за рахунок збільшення вмісту розмаринової вислоти на 185% 

порівняно з контролем.  Збільшення біосинтезу ізофлавоноїдів у 5–6 разів 

спостерігалося за рахунок додавання жасмонової кислоти до суспензійної 

культури калюсної рослини сої [153]. 

 

Вплив еліситорів на вміст антоціанів в in vitro культурах 

Наші дослідження показали, що всі еліситори одразу після застосування 

і протягом усього періоду культивації впливали на синтез антоціанів в in vitro 

культурах. Оскільки, як було показано в Розділі 3, з досліджуваних клітинних 

культур найвищий рівень антоціанів відмічався у Vitis vinifera та становив 

1,892 мг/г, тоді як у  S. rebaudiana 0,332 мг/г, а у O. aristatus 0,124 мг/г.   

Пагонові та кореневі культури V. vinifera  містили у 1,8 так 3,1 рази менше 

антоціанів, ніж клітинні культури V. vinifera.    

Як видно з рисунку 4.24, вміст антоціанів в клітинні культурах V. vinifera  

в перший день експерименту був майже таким же, як на 14 добу досліду. 

Оскільки біомаса клітинних культур зростала, загальний вміст антоціанів 

також збільшувався.  
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Рис. 4.24. Вплив еліситорів на вміст антоціанів в клітинній культурі 

V. vinifera  (С - контроль, SA - саліцилова кислота, JA - жасмонова 

кислота,  Et - етефон,  YE - екстракт S. cerevisiae, PEF - електричні 

імпульси, US - ультразвук, UV - ультрафіолет) 

 

Внесення еліситорів викликало швидку реакцію клітин на наступний 

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

різкого зменшення вмісту антоціанів в клітинах. Виникнення цього феномену 

більш детально пояснюється в підрозділі «Ексудація», оскільки еліситори 

впливають на проникність клітинних стінок та мембран і частина метаболітів 

виділяється з клітин у живильне середовище [417]. Застосування електричних 

імпульсів протягом перших 24 годин викликало збільшення вмісту антоціанів 

на 0,703 мг/г порівняно з контролем, однак, на 7 добу експерименту вміст 

антоціанів дорівнявся до такого у контрольному варіанті, а ще через 7 діб був 

вдвічі нижчий за такий в контролі. Ефект від внесення саліцилової кислоти, 

етефону та S. cerevisiae екстракту був негативним на початку експерименту, 

але проявлявся на 3 добу та зберігався до 14 доби. На 3 добу досліду клітини 

V. vinifera у варіанті з саліциловою кислотою містили 3,311 мг/г антоціанів, що 



223 

 

 

було на 1,942 мг/г більше, ніж у контролі. В цей час  клітини  V. vinifera у 

варіанті з етефоном містили 2,453 мг/г антоціанів, що було на 1,196 мг/г 

більше, ніж у контролі. В  клітинах  V. vinifera у варіанті з S. cerevisiae 

екстрактом вміст антоціанів становив 2,665 мг/г, що було на 1,304 мг/г більше, 

ніж у контролі. На 14 добу експерименту вміст антоціанів в клітинах V. vinifera 

у варіантах з саліциловою кислотою, етефоном та S. cerevisiae екстрактом був 

на 2,107, 1,390 та 1,224  мг/г вищим, ніж у контрольному варіанті. Жасмонова 

кислота проявляла сильний вплив на синтез антоціанів на 3 добу досліду, при 

цьому вміст метаболітів сягав 2,978 мг/г, що в 2,3 рази перевищувало такий у 

контролі. Проте цей ефект був короткочасним і вже на 7 добу вміст антоціанів 

після внесення еліситора несуттєво перевищував такий у контролі, а на 14 добу 

зменшувався нижче контрольного рівня. Вплив ультразвуку та ультрафіолету 

на початку експерименту виражався у зменшенні вмісту антоціанів порівняно 

з контролем, але починаючи з 3 доби експерименту був позитивним і 

зберігався до кінця досліду. Однак, цей ефект був не таким вираженим, як у 

випадку з саліциловою та жасмоновою кислотою і екстрактом S. cerevisiae.  

 

Кореляційний тест впливу екстракту S. cerevisiae та жасмонової 

кислоти на вміст фенольних кислот та антоціанів в клітинних культурах 

Vitis vinifera 

Оскільки еліситори екстракт S. cerevisiae та жасмонова кислота 

найбільшим чином активували синтез фенольних кислот у культурах клітин 

Vitis vinifera, був проведений кореляційний аналіз між експериментальними 

параметрами. Графіки розсіювання параметрів після обробки екстракт S. 

cerevisiae показані на рисунку 4.25. Значення р знаходяться у верхній правій 

діагоналі, а коефіцієнти кореляції – у нижній лівій діагоналі.Вміст фенольних 

кислот в клітинній кульутрі показує сильну статистично значущу (р <0,0001) 

та позитивну кореляцію із вмістом антоціанінів та рН з коефіцієнтами 

кореляції 85,97 та 84,81% відповідно. 
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Рис. 4.25. Графік кореляції між параметрами після обробки 

екстрактом S. cerevisiae та етефоном (PhenolicA - вміст фенольних кислот, 

FreshW - свіжа маса; значення p знаходяться на верхній діагоналі, а 

коефіцієнти кореляції (R2) в нижній діагоналі) 

 

Кореляція між днями експерименту та вмістом фенольних кислот була 

значущою (р <0,0004), але негативно корелювала (R2 = 79,7%), що відповідало 

тому факту, що вміст фенольних кислоти зменшувався в процесі росту після 

обробки жасмонова кислота. Крім того, дні експерименту позитивно 

корелювали із вмістом антоціану, рН та вагою (р-значення; <0,0001, <0,0001 

та 0,027) з коефіцієнтами кореляції 83,64, 84,3 та 56,77% відповідно. 

Параметри рН позитивно корелювали із вмістом антоціану (R2 = 91,48; р 

0.0004 

<.0001 0.0581 

<.0001 0.0273 0.0001 

<.0001 0.0562 

0.50257 
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-
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-

0.83636 

0.91483 0.35611 

0.1926 

0.49940 
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<0,0001), що свідчить про те, що вміст антоціаніну збільшувався із 

збільшенням рН після обробки жасмоновою кислотою. На початку 

експерименту вміст антоціанів в пагонових культурах S. rebaudiana становив 

0,35 мг/г, а  на 14 добу культури накопичували 1,12 мг/г метаболітів (Табл. 

4.10). Характерним для пагонових культур було те, що вміст антоціанів 

поступово збільшувався з початку експеримету до 14 доби. Особливо 

інтенсивний синтез антоціанів відмічався на 7 та 14 добу у пагонових 

культурах S. rebaudiana. 

Як видно з табл. 4.15, внесення еліситорів на відміну від клітинних 

культур, максимально впливало на синтез антоціанів в пагонових культурах 

на 3 добу експерименту. Потрібно зауважити, що дані з застосування 

електричних імпульсів не наведені з тієї причини, що цей чинник викликав 

лізис тканин і, таким чином призводив до загибелі пагонової культури.  

 

Таблиця 4.15 

Вплив еліситорів на вміст антоціанів в in vitro культурі пагонів S. 

rebaudiana, мг/г (С – контроль, SA – саліцилова кислота, JA – жасмонова 

кислота,  Et – етефон,  YE – екстракт S. cerevisiae, PEF – електричні імпульси, 

US – ультразвук, UV – ультрафіолет) 

Еліситор 1 доба 3 доба 7 доба 14 доба 

C 0,35 ± 0,02 0,44 ± 0,02 0,97 ± 0,03 1,12 ± 0,10 

SA 0,22 ± 0,01 2,45 ± 0,27 2,14 ± 0,15 1,66 ± 0,12 

JA 0,15 ± 0,01 1,66 ± 0,08 1,45 ± 0,10 1,28 ± 0,11 

Et 0,10 ± 0,01 2,25 ± 0,18 1,24 ± 0,08 1,3 ± 0,06 

YE 0,22 ± 0,02 2,15 ± 0,09 1,76 ± 0,09 1,5 ± 0,05 

US 0,15 ± 0,01 1,49 ± 0,05 1,76 ± 0,12 1,36 ± 0,10 

UV 0,12 ± 0,00 1,36 ± 0,06 1,89 ± 0,16 1,80 ± 0,09 
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Ефект від внесення саліцилової кислоти, етефону та S. cerevisiae 

екстракту максимально проявлявся на 3 добу та зберігався до 14 доби. На 3 

добу досліду пагонові культури S. rebaudiana у варіанті з саліциловою 

кислотою містили 1,66 мг/г антоціанів, що було на 1,22 мг/г більше, ніж у 

контролі. В цей час культури у варіанті з етефоном містили 2,25 мг/г 

антоціанів, що було на 1,81 мг/г більше, ніж у контролі. В  культурах у варіанті 

з S. cerevisiae екстрактом вміст антоціанів становив 2,15 мг/г, що було на 1,71 

мг/г більше, ніж у контролі. На 14 добу експерименту вміст антоціанів у 

варіантах з саліциловою кислотою, етефоном та S. cerevisiae екстрактом 

переважав контроль на 0,54, 0,28 та 0,24  мг/г.  

Жасмонова кислота проявляла вплив на синтез антоціанів на 3 добу 

досліду, при цьому вміст метаболітів сягав 1,66 мг/г, що в 3,8 разів 

перевищувало такий у контролі. Проте на 7 добу відмінність між даним 

варіантом та контрольним зменшилась, але на відміну від клітинних культур 

ефект впливу еліситору зберігся до кінця досліду. Вплив ультразвуку та 

ультрафіолету на початку експерименту, на відміну від клітинних культур, був 

позитивним, хоча і не таким значним, як ефект інших еліситорів.  Однак, на 14 

добу експерименту вплив ультрафіолету виявився найбільш сильним 

чинником. Це може пояснюватись тим, що ультрафіолетові промені 

відіграють роль в процесі синтезу пігментів, зокрема антоціанів.    

 

Висновки до розділу 4 

В процесі підбору оптимального живильного середовища з метою 

забезпечення оптимальних умов для приросту біомаси та синтезу вторинних 

метаболітів було показано, що для in vitro культур S. rebaudiana, O. aristatus  

підходило середовище  МС, а для V. vinifera В5.  

Збільшення концентрацій поживних речовин у середовищах, зокрема 

азоту та сахарози, стимулювало ріст біомаси. Під впливом подвійної 

концентрації азоту біомаса пагонової культури S. rebaudiana на 14 добу 

становила 76,7 г, що  на 46 % перевищувала таку у контролі, а подвійна 
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концентрація сахарози несуттєво впливала на ріст культури. Таку ж тенденцію 

спостерігали і для пагонових культур O. aristatus та V. vinifera. 

Клітинні культури також відповідали на підвищення азоту в 

живильному середовищі за рахунок збільшення біомаси на 7,5 г для S. 

rebaudiana, на 4,8 г для O. aristatus та на 7,2 г для Vitis vinifera. 

Кореневі культури відповідали на збільшення сахарози в живильному  

розчині. Приріст біомаси в кроневій культурі S. rebaudiana у варіанті з 

додаванням сахарози перевищував контроль на 6,9 г, тоді як додавання азоту 

не позначалось на рості. Для кореневої культури V. vinifera подвійна 

концентрація сахарози результувала в прирості біомаси на 11,8 г, а для O. 

aristatus на 8,3 г . 

Виявлено, що прекурсор фенілаланін стимулює синтез фенольних 

сполук в in vitro культурах, однак, ступінь та тривалість його впливу різниться 

в залежності від культури. Його вплив на синтез метаболітів в усіх культурах 

клітин найбільш інтенсивно проявився на третю добу досліду, коли у 

контрольних варіантах вміст фенольних сплук знижувався, а у варіантах з 

фенілаланіном цього не відзначалось. Клітинні культури S. rebaudiana, до яких 

додавали фенілаланін, містили 54,6 мг/г фенольних сполук, що на 67% 

перевищувало такий у контрольному варіанті.  

Внесення фенілаланіну викликало збільшення вмісту фенольних сполук 

в усіх клітинних культурах.  На 3 добу досліду вміст фенольних кислот в S. 

rebaudiana у варіанті з фенілаланіном був у 4 рази вищий, ніж на  контролі, а 

в O. aristatus та V. vinifera у 3 рази. Ефект від внесення фенілаланіну найбільше 

проявлявся на 3 добу після внесення, а потім поступово знижувався до 14 доби 

досліду.  

Біотичні еліцитори, зокрема, етефон та фрагменти S. cerevisiae, 

медіатори шляхів стресових відповідей клітин, зокрема, саліцилова та 

жасмонова кислоти, а також абіотичні еліцитори, такі як  імпульсні електричні 

поля, ультразвук та ультрафіолет викликають біохімічні, фізіологічні та 

морфологічні відповіді в in vitro культурах.  
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Ефект від внесення еліситорів проявлявся вже протягом перших 24 

годин досліду, при цьому всі еліситори, за виключенням екстракту S. 

cerevisiae, негативно впливали на ріст культур. Застосування S. cerevisiae на 

26% посилило накопичення біомаси клітинних культур S. rebaudiana 

порівняно з контолем. Натомість у варіантах, де in vitro культури обробляли 

жасмоновою кислотою, ультразвуком та електричними імпульсами біомаса 

клітинних культур була нижчою, ніж у контролі.   

Еліцитори впливали ріст та морфологічний розвиток пагонових культур. 

В усіх культурах ультрафіолет та саліцилова кислота викликали 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 на всіх варіантах 

сповільнював майже вдвічі утворення нових листків. Однак, при внесенні 

етефону маса листків значно перевищувала таку в інших варіантах. Маса 

пагонової культури S. rebaudiana у контролі становила 59,13 г, а після 

застосування етефону зростала на 13%.  

Еліситори S. cerevisiae, жасмонова кислоти та ульрафіолет позитивно 

впливали на синтез фенольних сполук, зокрема, фенольних кислот та 

антоціанів, в in vitro культурах. Внесення екстракту S. cerevisiae викликало 

збільшення вмісту фенольних сполук в пагонових культурах S. rebaudiana до 

123,5 мг/г, що було на 67% більше контролю.  

Під впливом екстракту S. cerevisia збільшився і вміст фенольних кислот 

в in vitro культурах, зокрема до 17,99 мг/г в кореневій культурі O. aristatus, в 

той час як в контрольному варіанті він становив 4,03 мг/г. Особливо цей ефект 

проявлявся у випадку з розмариновою кислотою, вміст якої збільшився до 

14,31 мг/г, що у 5 разів перевищувало її вміст у контролі.    

Еліситори на 1-3 добу після внесення викликали  зменшувався вмісту 

антоціанів, однак,  на 14 добу їх вміст в клітинних та кореневих культурах був 

вищим, ніж на котролі. Вміст антоціанів в клітинних культурах V. vinifera у 
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варіантах з саліциловою кислотою, етефоном та S. cerevisiae екстрактом був 

на 2,11, 13,90 та 1,22 мг/г вищим, ніж у контролі.    

Характерним для пагонових культур було те, що вміст антоціанів під 

дією еліситорів поступово збільшувався і на 14 добу експерименту у варіантах 

з саліциловою кислотою, етефоном та S. cerevisiae екстрактом переважав 

такий у контролі. Найбільш впливовим на синтез антоціанів еліситором для 

пагонових культур був ультрафіолет, що може пояснюватись його значенням 

для синтезу антоціанів.    

Комбінування прекурсорів та еліситорів може викликати стимулюючий 

ефект на ріст культур при підборі підходящих концентрацій. Було показано, 

що застосування 1 µмоль/л фенілаланіну та 50 µмоль/л жасмонової кислоти 

викликало збільшення приросту біомаси кореневої культури S. rebaudiana на 

450% порівняно з контролем. Зменшення або збільшення концентрації 

прекурсора та еліситора не приводило до покращення росту культур. 
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РОЗДІЛ 5. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСТРАКЦІЇ ФЕНОЛЬНИХ 

СПОЛУК   

 

У промисловому процесі екстракції фенольних сполук використовують 

технологію  Сокслета [363]. Цей процес включає використання розчинників, 

таких як метанол, гексан та етанол, у поєднанні з нагріванням та 

перемішуванням. Однак застосування високих температур під час процесу у 

поєднанні з токсичними розчинниками є критичним параметром як для 

безпеки людини так і для довкілля. Отже, для зменшення ризиків, 

спричинених застосуванням традиційної технології отримання фенольних 

сполук необхідно розробити ефективні технології, які дозволяють зменшити 

кількість хімічних розчинників.  

Саме тому в основі технологій виробництва вторинних метаболітів 

одним з найбільш перспективних шляхів може бути розробка методів, що 

викликають вивільнення продуктів у позаклітинний простір. Для цього 

необхідно також встановити, в яких внутрішньоклітинних огранелах 

відбувається синтез та накопичення метаболітів. В багатьох випадках, як 

наприклад з антоціанами та фенольними кислотами, речовини 

транспортуються до вакуолі для зберігання [338]. Накопиченню фенольних 

сполук у вакуолях можна запобігти шляхом стимуляції вивільнення речовини 

в культуральне середовище. Запобігти розкладанню фенольних сполук можна 

шляхом вилучення їх  з клітин у живильне середовище. 

З метою ефективної екстракції речовин, що накопичуються у 

внутрішньоклітинному просторі, зокрема, у вакуолях клітин in vitro культур, 

нами були розроблені методи для індукованого вивільнення фенольних сполук 

з мембранних компартаментів, що привело до зменшення необхідної для 

екстракції кількості хімічних розчинників. Для виведення метаболітів з 

вакуолей, їм необхідно пройти через два мембранні бар'єри, плазматичну 

мембрану та топопласт. Пермеабілізація клітинних мембран призводить до 
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утворення пор у мембранах, чим спрошує вихід фенольних сполук у 

міжклітинний простір [63]. 

Також в даній роботі було досліджено можливість ефективного 

отримання вторинних метаболітів з тканин рослин та in vitro культур в процесі 

їх ферментації. Цей процес зазвичай використовується для поліпшення 

терміну зберігання та покращення смакових якостей харчових продуктів 

рослинного походження [187]. Однак, в літературі приділяється все ще 

недостатньо уваги впливу ферментації на вторинні метаболіти рослин, 

зокрема, фенольні речовини. Ферментація спричиняє структурний розпад 

рослинних клітин через зменшення рН та тургору, пом'якшення тканини 

завдяки розпаду полісахаридів клітинної стінки. Сукупність цих процесів 

також впливає на розкладання, вторинний синтез, або ексудацію різних сполук 

з рослинних тканих [186].  

Як показали проведені нами попередні дослідження, фенольні кислоти 

проявляють сильні  антиоксидантні властивості завдяки реакційній здатності 

фенольної частини (гідроксильний радикал ароматичного кільця).  

Хоча існує кілька механізмів знешкодження вільних радикалів, 

переважним способом вважається поглинання радикалів через донорство 

атомів водню. Тому різні фенольні кислоти мають різну антиоксидантну 

активність [288]. 

Також нами було встановлено [344], що термічна, ультразвукова та 

мікрохвильва обробка, а також ферментація, впливають на вміст та профіль 

фенольних кислот. Burgos та ін. [53] повідомили, що кофеїнова кислота різко 

знижується після термічної обробки. Це може пояснюватись тим, що під час 

переробки їжі вільні фенольні кислоти вивільняються з їх зв’язаних з ними 

глікозидів [198].  

Тому в представлених у даній роботі дослідженнях ми вивчали вплив 

обробки ультразвуком, молочнокислими бактеріями, високим тиском та 

електричними імпульсами на вміст та профіль фенольних сполук, особливо 
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фенольних кислот та на їх антиоксидантні властивості в in vitro культурах S. 

rebaudiana, O. aristatus та Vitis vinifera. 

В даній роботі ми порівняли ефективність отримання речовин з 

ексудатів, після ферментації тканин та вивчили їх роль у зменшенні кількості 

розчинників, що застосовуються для екстракції фенольних сполук.  

5.1. Технологія отримання фенольних сполук з ексудатів in vitro 

культур  

В ході досліджень було розроблено технологію отримання вторинних 

сполук з ексудатів. Оскільки ексудати є відносно простими сумішами 

порівняно з рослинними тканинами, щя технологія дозволяє зменшити 

витрати на виробництво вторинних метаболітів. Більше того, однією з переваг 

ексудації є її безперервність. Ексудація пропонує новий та ефективний спосіб 

«фітовиробництва» вторинних метаболітів не тільки з коренів рослин, а і з 

кореневих та клітинних культур [400]. Культури in vitro активно виділяють як 

первинні так і вторинні метаболіти у середовище росту (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Шляхи проходження метаболітів через клітинні мембрани 

in vitro культур [410]  
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Таким чином, середовище росту може також використовуватись як 

позаклітинне джерело метаболітів. Ексудати є відносно простими сумішами 

речовин у порівнянні з цитозолем, що спрощує методику виділення з них 

цінних метаболітів та подальшої очистки фракцій. Інтенсивність процесу 

ексудації можна регулувати, не руйнуючи при цьому клітини in vitro культур. 

Таким чином цей метод є стійким, забезпечує збереження життєздатності in 

vitro культур та надає можливість отримувати метаболіти  протягом усього 

часу культивування [410].  

Наші експерименти показали, що застосування еліситорів викликає  не 

тільки до накопичення фенольних сполук у клітинах in vitro культур, але і в їх 

ексудатах. Посиленння виділення сполук з клітин в культуральне середовище 

шляхом додаткового застосування хімічних або екологічних агентів спрощує 

технологію отримання фракції кінцевого продукту.  

Важливою технологічною перевагою використання ексудатів для 

отримання метаболітів є простота процесу виділення та очищення продукту 

порівняно з отриманням його з рослинних тканин [462]. Ексудати є відносно 

простими сумішами порівняно з рослинними тканинами, що дозволяє 

зменшити витрати та процедуру їх вилучення та очищення. Більше того, до 

переваг ексудації належить її безперервність. Ця технологія пропонує новий 

та ефективний спосіб «фітовиробництва» [343].  

В рамках представленої роботи була вивчена  здатність різних in vitro 

культур виділяти метаболіти, в тому числі фенольні сполуки у середовище, 

була розроблена та запатентована технологія  отримання фракцій  метаболітів 

(рис. 5.2). Нами було з´ясовано, що рослинні in vitro культури активно 

виділяють такі метаболіти, як глюкозинолати [212], ресвератрол [58], 

алкалоїди [61] та фенольні кислоти  [412] в середовище росту.  

У наших дослідженнях [405] було доведено, що багато функціональних 

метаболітів, таких як фенольні сполуки та ферменти можуть постійно 

виділятись з клітин у середовище культивування. Зокрема, ексудати 
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хрестоцвітних містять глюкозинолати, які можуть бути видалені з  живильного 

середовища рослин, що культивуються в гідропоніці або аеропоніці. Проте 

концентрація глюкозинолатів у ексудатах досить низька, тому необхідно 

концентрувати їх за допомогою копмлексної системи фільтрів, шляхом 

реверсивної ультрафільтрації, сублімаційної сушки або ротаційним 

випаровуванням (рис. 5.2).  
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Рис. 5.2. . Технологія отримання метаболітів з ексудатів in vitro культур  

[405]  

 

 

Отримання метаболітів з ексудатів рослин є сталою технологією, яка 

може забезпечити високий вихід метаболітів протягом усього життєвого 

циклу in vitro культур та спростити технологію їх подальшого очищення [413]. 

Окрім того, зазвичай ексудати не містять пігментів і дубильних речовин, які 

заважають процесам екстракції. 

Оскільки хімічний склад ексудатів відрізняється від хімічного складу 
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випадку необхідно аналізувати ексудати, щоб дати оцінку перспективності їх 

використання [409]. Технологія отримання цінних метаболітів з 

культваційного середовища може ефективно використовуватись і для in vitro 

клітинних та кореневих культур. 

Zamboni A та ін. [488] повідомили, що у середовищі було виявлено 

набагато більше ресвератролу, ніж у суспензійних клітинних культурах Vitis 

vinifera. Секреція ресвератролу у середовище росту може бути пов’язана з 

активними транспортними механізмами, що залучають транспортери ABC, 

або механізмами, що залежать від градієнта H + [101].  Jeong YJ та ін. [205] 

дослідили, що імобілізовані культури тканин Vitis sp. ексудують 80% 

стильбенів від їх вмісту у біомасі у живильне середовище. Після внесення 

метилжасмонату та стеввіозидів у якоссті еліситорів цей процес зростав у 3.6 

та 1.7 разів.   

В наших дослідженнях було також виявлено як ресвератрол так і 

фенольні кислоти в ексудатах клітинних культур Vitis vinifera. Метаболіти 

виділялисьу середовище живлення протягом усього періоду культивації. 

Інтенсивність ексудації посилювалась під впливом низьких концентрацій 

важких металів, які невпливали на життєздатність клітин суспензійної 

культури [58]. Було висунуто припущення, що механізм виведення 

ресвератролу з клітин зумовлений локалізацією ферменту стильбенсинтази на 

поверхні клітинної стінки клітин Vitis sp. [59; 121]. Tassoni A та ін. [437] також 

повідомляли, що суспензійні культури клітин V. vinifera cv. Barberaвивільняли  

в культуральне середовище близько 60% транс-ресвератролу від вмісту такого 

в клітинах, а культури, що вирощувались у  1 л біореакторі виділяли 95% 

транс-ресвератролу. Ексудати з клітинних суспензій Solanacearum tuberosum 

та Nicotiana tabacum, характеризувалися антиоксидантною активністю, що 

становила 95% від такої в клітинах, що зумовлювалось високим вмістом 

фенольних речовин у ексудатах [27].  
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Також результати, отримані Donnez D та ін. [101], підтвердили, що 

культура суспензії клітин V. vinifera cv. Chasselas, що росла в 2 л біореакторі, 

виділяла 90% загального ресвератролу в рідке середовище. 

Існують також численні дослідження ексудації фенольних сполук у 

кореневими культурами. Zhang HC та ін. [493] виявили, що до 98% загальних 

флавоноїдів секретувалось у живильне середовище кореневою культурою 

Glycyrrhiza uralensis. У культурі коренів Arachis hypogaea понад 90% 

загального ресвератролу накопичувалось у середовищі [2].  

Антиоксидантні ферменти, супероксиддисмутаза (SOD), гваякол-

пероксидаза типу (POD) та глутатіонпероксидаза (GPX) секретувались у 

високих концентраціях в культуральне середовище Batatas іpomoea. 

Позаклітинна активність трьох ферментів у культуральному середовищі була 

набагато вищою, ніж внутріклітинна [228]. 

Для in vitro клітинних та кореневих культур живильне середовище 

виконує не тільки функції джерела поживних речовин, але і являється 

резервуаром для речовин, що виділяються з клітин, так званою екстерною 

вакуолею [240]. Ряд вторинних метаболітів, що зберігається у вакуолях 

рослинних клітин, починає виділятись з клітин у випадках, коли їх 

концентрація у вакуолях зростає до певного максимуму. Можна припустити, 

що середовище росту функціонує як позаклітинна вакуоля.  

Abbott JA та ін. [2]  підтвердили, що більша частина ресвератролу, 

виробленого в кореневих культурах арахісу (Arachis hypogaea), може бути 

виділена з ексудатів.В літературі повідомлялося, що в ексудатах клітинних 

культур Taxus chinensis  були виявлені фенольні речовин в кількості, що 

становили 25% від їх вмісту в клітинах, а в ексудатах клітинних культур V. 

vinifera до 90% ресвератролу [488]. Kim BJ та ін. [221]  повідомили, що майже 

весь таксол, вироблений культурами клітин Taxus brevifolia, був виявлений у 

фільтраті культури. Ye H та ін. [482]  повідомили, що до 5,3% таксуюннаніну 

С і 25,1% фенольних речовин у культурі клітин Taxus chinensis потрапляло в 

живильне середовище, а після обробки PEF його вміст збільшився до 10,8% . 
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Понад 70% пламбагіну, продукованого культурами клітин Plumbago rosea, 

виводилось з клітин в середовище [238]. Культури клітин Lithospermum 

erythrorhizon характеризуються високим вмістом шиконіну, проте з ексудатів 

клітинних культур можна виділити до 60-70% шиконіну [258].  

Наші дослідження також підтвердили наявність антоціанів та 

ресвератролу у ексудатах культурах клітин Vitis vinifera, до яких додавали 

попередники інданіол-ізолейцин та N-ліноленол-L-глутамін [352].  

Вплив еліситорів на вміст фенольних сполук в ексудатах 

На процес ексудації впливають численні біотичні та абіотичні фактори, такі 

як наявність поживних речовин, інтенсивність світла, температура, активність 

механізмів вилучення та сорбційні характеристики середовища росту. Для 

збільшення виходу ексудатів розробяються кілька стратегій, до яких належить 

зокрема, збільшення площі поверхні кореневих культур, підвищення вмісту 

сполук у клітинах, що, відповідно, приводить до збільшення їх вмісту в ексудатах 

[271]. Еліцитори стимулюють захисні механізми в рослинних клітинах, 

спричинюючи вироблення вторинного метаболіту, а також їх ексудацію [135].  

Gleba D та ін. [145] довели, що еліcистори суттєво стимулюють ексудацію 

метаболітів з коріння рослин порівняно з рослинами, не обробленими 

еліситорами. Більше того, коріння рослин, до яких додавали еліситори, може 

виділяти сполуки, які не виявляються в ексудатах не оброблених рослин. Це було 

встановлено і у випадку з ексудацією розмаринової кислоти з коренів Ocimum 

basilicum, була індукована після додавання екстракту клітинних стінок 

Phytophthora [25].  

Вивчення вмісту фенольних сполук в ексудатах клітинних культур S. 

rebaudiana показало, що у контрольному варіанті їх вміст в ексудатах зростав 

до 3 доби, а потім поступово сповільнювався до кінця досліду. Використання 

еліситорів приводило не тільки до посиленого синтезу фенольних сполук 

(Розділ 4), а і до виділення їх у позаклітинний простір (рис. 5.3). Аналіз 

ексудатів показав, що у варіантах, де культури клітин обробляли 

ультразвуком, найбільше фенольних сполук виділялось з клітинних культур in 
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vitro S. rebaudiana після 24 годин від початку досліду а саме 21,0 мг/г, потім їх 

кількість зменшувалась до нижчого рівня, ніж у контролі. 

 

 

Рис. 5.3. Вплив еліситорів на вміст фенольних сполук в ексудатах 

клітинних культур in vitro S. rebaudiana  (С - контроль, SA - саліцилова 

кислота, JA - жасмонова кислота,  Et - етефон,  YE - екстракт S. cerevisiae, 

PEF - електричні імпульси, US - ультразвук, UV - ультрафіолет) 

 

У варіантах, де клітинні культури обробляли саліциловою та 

жасмоновою кислотами, екстракт S. cerevisiae та ультрафіолетом, 

максимальний вміст фенолів спостерігався на 3 добу досліду. При цьому 

обробка жасмоновою кислотою спонукала виділення 52,7 мг/г  фенольних 

сполук, але вже на 7 добу кількість виділених сполук зменшувалась до 16,6 

мг/г, а потім практично припинялась.  

Введення в культуральне середовище екстракту S. cerevisiae викликало 

ексудацію 61,8 мг/г фенолів, що було в 4 рази більше за вміст фенолів в 

ексудатах на у контролі. Така ж тенденція зберігалась до кінця досліду, а саме 
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на 7 добу вміст фенолів в ексудатах становив 22,9 мг/г  та на 14 добу 21,7 мг/г, 

що було вдвіче більше за контроль.  

Фенольні сполуки виділялися з клітинних та кореневих in vitro культур 

Vitis vinifera, S. rebaudiana та O. aristatus в живильне середовище протягом 

усього часу культивації. Дослідження складу екудатів клітинних культур S. 

rebaudiana показало, що найбільш інтенсивно процес ексудації проходить, в 

залежності від еліситору, на 3-7 добу культивування, потім інтенсивність 

ексудації поступово знижується.   

Можна зробити висновок, що еліситори по різному впливають на вміст 

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

В дослідженнях Moradi A та ін. [297] було показано, що додавання 

еліситорів, зокрема саліцилової кислоти, в живильне середовище клітинної 

культури шафрану стимулювало ексудацію фенольних сполук в 7 разів 

впорівняно з контролем. При цьому максимальний ефект спостерігався на 4 

день після застосування еліситора.  

Wang C та ін. [464] повідомили, що застосування метил жасмонату та 

ультразвуку викликало на 20 та 50% більшу ексудацію таксолу клітинами 

суспензійних культур Taxus chinensis. Комбіноване застосування еліситторів 

привело до виходу 33-35 мг/л таксолу в ексудатах, що було в 17 разів вище, 

ніж у контролі.  

Як показали наші дослідження, такі еліситори як  електричні імпульси 

[355] та ультразвук [190] впливають на рівень пермеабілізації клітинних 

мембран, саліцилова і жасмонова кислоти та етефон є клітинними медіаторами 

стресу [400], екстракт S. cerevisiae викликає стресову реакцію за рахунок 

деградації полісахаридів клітинних стінок та одночасно стимулюючий ефект 

через присутність у ньому стимуляторів росту [183], а ультрафіолет як 

фізичний стресовий фактор викликає посилений синтез полісахаридів, 

поліфенолів та антоціанів  [412]. 

Gleba Y  [151] показав, що хімічні та біологічні еліситори, зокрема 

саліцилова кислота, жасмонова кислота, хітозан та екстракти  клітинних стінок 
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Phytophthora cinnamoni та Rhizoctonia solani, стимулюють коріння до виділення 

спектру сполук, не виявлених у ексудатах необроблених еліситорами коренів 

Arabidopsis thaliana. При цьому контроліні рослини виділяли 68 вторинних 

метаболітів, тоді як після застосування еліситорів кількість речовин зросла до 289.  

Попередньо проведені нами дослідження з вивчення впливу еліциторів 

на вміст вторинних метаболітів, зокрема глюкозинолатів в ексудатах 

кореневих культур  Sinapis alba L., Raphanus sativus var. sativus, Brassica 

oleracea та Brassica rapa var. rapa pygmeae teltoviensis також показали, що 

після обробки еліситорами ці речовини посилено виділялись з в живильне 

середовище. Обробка кореневих культур жасмоновою кислотою викликала 7-

кратне збільшення вмісту глюкозинолатів в ексудатах на 14 добу дослідів та 

майже 5-кратне збільшення на 28 добу. При профіль індивідувальних 

глюкозинолатів у ексудатах відрізнявся від таких у кореневих культурах. 

Майже половину фракції скаладв 1-метил-3-індолілметилглюкозинолат [417]. 

  

Вплив еліситорів на вміст фенольних кислот в ексудатах 

Дослідження, проведені в рамках цієї роботи показали, що клітинні та 

кореневі культури протягом  усього періоду культивації виділяли частину 

фенольних кислот в середовище. На рисунку 5.4. показано ВЕРХ 

хроматограму  фенольних кислот, які виділялись з клітинних культур V. 

vinifera на 7 добу досліду.   

В перші 24 години після впливу еліситорів вміст фенольних кислот в ексудатах 

був вищим контроля у варіантах, де застосовували саліцилову та жасмонову 

кислоти, електричні імпульси, ультразвук та ультрафіолет (рис. 5.5).  На 3 добу 

досліду найбільшу кількість фенольних кислот в ексудатах було виявлено у 

варіантах, де застосовували екстракт S. cerevisiae та електричні імпульси. При 

цьому вміст кислот сягав 19,9 та 17,7 мг/г , що було, відповідно, на 7,6 та 5,4 

мг/г  більше, ніж у контролі.  
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Рис. 5.4. ВЕРХ-хроматограма фенольних кислот з культурального 

середовища клітинних культур V. vinifera  (1 - ванільна, 2 -хлорогенова, 3 

- ізо-хлорогенова, 4 - синапова, 5 - кавова, 6 - розмаринова, 7 - p-кумарова, 

8 – кминова) 

 

На 7 добу дослідів концентрація фенольних кислот в ексудатах 

клітинних культур була найвищою на всіх варінтах, де застосовували 

саліцилову та жасмонову кислоти, вона перевищувала контроль на 7,2 та 5,6 

мг/г, відповідно. Дія еліситорів знижувалась до кінця експеримету і 

концентрація фенольних кислот в ексудатах, відповідно, також знижувалась. 

На 14 добу досліду вміст фенольних кислот в ексудатах у варіантах з 

саліциловою та жасмоновою кислотами,  а також екстрактом S. cerevisiae 

сягала контрольного значення, а у варіанті з електричними імпульсами 

становила 30% від контрольного значення.    

Загалом протягом 14 діб експерименту клітинні культури у контролі 

виділили в живильне середовище 32,3 мг фенольних кислот в 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.  
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Рис. 5.5. Вплив еліситорів на вміст фенольних кислот в ексудатах 

клітинних культур  in vitro S. rebaudiana  (С - контроль, SA - саліцилова 

кислота, JA - жасмонова кислота,  Et - етефон,  YE - екстракт S. cerevisiae, 

PEF - електричні імпульси, US - ультразвук, UV - ультрафіолет) 

 

Weathers PJ та ін. [469] також підтрердив, що еліситори не 

функціонують однаково у всіх видів і є найбільш ефективними при 

оптимально підібраних концентраціях. Еліситори можуть різко збільшити 

кількість певних кислот в ексудатах.  

Kneer R та ін. [232] показали, що коріння Lupinus luteus виділяли 

незначну кількість геністеїну (близько 5 мкг/г), але вміст геністеїну в 

ексудатах в 24 рази перевищував такий в коренях і становив 121,2 мкг/г після 

додавання 800 мкМ саліцилової кислоти. Також було показано, що 

підвищений рівень геністеїну в ексудатах відповідав вищому вмісті геністеїну 

в тканині кореня. Більше того, було показано, що індукована еліситором 

секреція геністеїну відбувалася переважно протягом першої доби, а потім 

поступове знижувалась. Подальше застосування еліситору мали незначний 

вплив на секрецію геністеїну, що вказує на те, що індукція секреції 

ідентифікованими еліситорами є одноразовою подією. 
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Подібні результати були отримані і при вивченні впливу сигнальних 

молекул, таких як саліцилова кислота, метилжасмонат та оксид азоту на 

ексудатцію вторинних метаболітів кореневими  in vitro культурами Arabidopsis 

thaliana [24]. Halder M та ін [156] також показали перспективність отримання 

вторинних метаболітів, зокрема і фенольних сполук з кореневих культур, 

оброблених еліситорами, зокрема метил жасмонатом та саліциловою 

вислотою. 

 

5.2. Застосування ферментації Lactobacillus як допоміжної технології 

екстракції фенольних сполук  

В літературі зустрічаються відомості проте, що вміст фенольні кислоти, 

як і багатьох інших вторинних метаболітів рослин, змінюється в процесі 

бродіння в присутності молочнокислих бактерій [114; 250]. Однак, в більшості 

опублікованих праць дослідження проводились на рослинах, але не на in vitro 

культурах. 

Оскільки однією з поставлених задач у цій роботі була розробка 

ефективної технології екстракції фенольних сполук, було досліджено 

можливість зменшення кількості хімічних розчинників за рахунок руйнування 

клітинних стінок в процесі ферментації рослинного матеріалу.  Ферментація 

може спричинити структурний розпад рослинних клітин через зниження рН, 

підвищення тургору, розм’якшення тканин [214; 376]. Ці умови приводять до 

розкладання, повторного синтезу, синтезу або розпаду різних сполук [284]. 

Під час ферментації частина вуглеводів розкладається завдяки утилізації їх 

молочнокислими бактеріями, що може привести до спрощення процесу 

екстракції  фенольних сполук [187]. 

Саме тому в даних дослідженнях використовували ферментацію 

молочнокислими бактеріями для  отримання фенольних сполук з in vitro 

культур. Проведення експериментів з використанням in vitro культур не тільки 

надасть можливість оцінити доцільність використання цієї технології в умовах 
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in vitro, але і нададуть можливість вивчити біохімічні процеси ферментації в 

ізольованих умовах, без впливу зовнішніх факторів.  

Процес ферментації суттєво збільшив загальний вміст фенолів в 

Codonopsis lanceolata порівняно зі екстракцією рослинних тканин, що не були 

ферментованими [162]. Поєднання ферментації Codonopsis lanceolata в 

присутності L. rhamnosus та послідуючої екстракції під дією високого 

гідростатичного тиску призведо до отримання  8,45 мг/г фенольних сполук, 

тоді як після застосування Bifidobacterium longum вихід фенольних сполук 

становив 8,25 мг/г, а кількість фенольних сполук, отриманих з 

неферментованих тканин становив 7,38 мг/г, а при екстракції без ферментації 

6,69 мг/г. Після ферментації Glycine max бактеріями Trichoderma harzianum 

NBRI-1055 загальний вміст фенольних сполук збільшився з 61,16 мг/г у 

водних екстрактах неферментованих тканин до 181,32 мг/г у ферментованій 

тканині, а у метанольних екстрактах з 67,14 до 124,61 мг/г відповідно [115] . 

Загальновідомим є те, що L. plantarum має здатність розкладати 

фенольні кислоти шдяком декарбоксилювання [362], зокрема це стосується 

кислот гідроксицинамічної групи, а саме p-кумарової, кофейної, ферулової та 

m-кумарової кислот. Деградація гідроксицинамічної групи  призводить до 

утворення похідних етилу, а також пірогалолу та катехолу, які можуть 

використовуються L. plantarum в процесі росту та обміну речовин. Інший тип 

молочнокислих бактерій L. brevis здатрий деградувати p-кумаринову та 

кофейну кислоти за шляхом декарбоксилювання цих кислот та та їх вінілових 

похідних [362] .Однак, в літературі не зустрічається відомостей про 

метаболізм фенольних кислот в рослинних тканинах під час ферментації в 

присутності L. acidophilus.  

Оскільки вищезгадані біохімічні процеси, які відбуваються в процесі 

ферментації, впливають на фенольні сполуки, зокрема викликають виділення 

з клітин ізофлавонів, флавонолів, фенольних кислот  [77], одним з етапів 

проведених нами досліджень стало вивчення впливу L. acidophilus на вміст та 

якісний склад фенольних сполук. Зокрема нашимі дослідження [184] показали, 
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що під час ферментації пагонових культур молочнокислими бактеріями 

знижувався вміст фенольних сполук та антоціанів, але концентрація 

фенольних кислот, загальних флавоноїдів і флавонолів у екстрактах 

збільшувалась.  

У наших  дослідженнях було показано, що під впливом ферментації 

рослинних культур L. plantarum ATCC 8014 та L. acidophilus вміст фенольних 

сполук в екстрактах in vitro культур зменшувся, але концентрація фенольних 

кислот при цьому збільшувалась.  

Іn vitro культури O. aritatus, S. rebaudiana та V. vinifera були 

ферментовані молочнокислими бактеріями L. plantarum ATCC 8014 та L. 

acidophilus NCFM протягом 24, 48 та 72 години при температурі 37 ºC (рис. 

5.6).  

 

 

Рис. 5.6. Іn vitro клітинні культури V. vinifera після 72 годинної 

ферментації  L. plantarum ATCC 8014 та L. acidophilus NCFM (а - контроль, 

в - L. plantarum, с - L. acidophilus) 

 

Вплив ферментації на вміст фенольних сполук  

Ферментація клітинних, кореневих та пагонових культур в присутності  

L. plantarum та L. acidophilus викликала збільшення вмісту фенольних сполук 

протягом першої доби експерименту, але в подальшому вміст фенольних 

сполук зменшувався (рис. 5.7).  
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Також було показано, що ферментація L. acidophilus призводила до 

швидшого зменшення вмісту фенольних сполук, ніж ферментація з  L. 

plantarum. А саме, після 72 годинної ферментації пагонових культур O. 

aristatus вміст  фенольних сполук становив 33,4 мг/г, після 72 годинної 

ферментації L. acidophilus 27,3 мг/г, тоді як в неферментовиних культурах 51,5 

мг/г. Подібну тенденцію відмічали і в пагонових культурах V. vinifera.   

 

Рис. 5.7. Вплив ферментації пагонових культур S. rebaudiana,  O. 

aristatus та V. vinifera  бактеріями L. plantarum  та L. acidophilus на вміст 

фенольних сполук (LP24, LP48, LP72 - ферментація L. plantarum  протягом 

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

24, 48 та 72 годин) 

В культурах S. rebaudiana після 24 годин ферментації спостерігалось 

підвищення вмісту фенольних сполук до 111,3 та 105 мг/г після ферментації L. 

plantarum та L. acidophilus, однак, 48 та 72 годинний процес призводив до 

зниження фенольних сполук до 87,8 та 55,5  мг/г  у варіанті з L. plantarum та 

73,4 та 53,3 мг/г  у варіанті з L. acidophilus. В цей час концентрація фенольних 

сполук у контролі становила 97,6 мг/г  [188]. 
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Lee Y та ін. [255] довели, що  в процесі бродіння Clicanthus Nutans 

Lindau, яке проводилось протягом 6, 12, 24, 48 та 72 годин, вміст фенольних 

сполук в тканинах збільшувались, а потім знижувались. Було встановлено, що 

після 12-годинного бродіння загальний вміст фенольних сполук становив 0,33 

мг/мл, а а 48-годинне бродіння 0,64 мг/мл, після чого знижувався до 0,15 

мг/мл. При цьому динаміка зміни антиоксидантної активності корелювала з 

вмістом фенольних сполук.  

 

Вплив ферментації на вміст фенольних кислот  

Фенольних кислоти показали більшу стабільність до умов ферментації, 

ніж загальна фракція фенольних сполук. Вміст фенольних кислот в S. 

rebaudiana у контрольному варіанті сягла 21,6 мг/г, але після ферментації 

тканин L. plantarum протягом 24 годин вона зросла до 33,4 мг/г, після 48 годин 

до 28,5 мг/г, проте зменшилась після 72 годин ферментації до рівня контролю  

(рис. 5.8).   

 

Рис. 5.8. Вплив ферментації пагонових культур Orthosiphon aristatus, 

S. rebaudiana  та V. vinifera  бактеріями L. plantarum  та L. acidophilus на 

вміст фенольних кислот (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 та V. 

vinifera  також показали зростання кількості фенольних кислот у екстрактах 

після 24 та 42 годин ферментації порівняно з контролем, хоча після 72 годин 

ферментації спостерігалось різке зменшення їх кількості [182]. 

Наші дослідження показали, що ферментація впливає на кількість та 

профіль фенольних кислот як в in vitro культурах, так і в рослинних тканинах  

[181] (табл. 5.1). 

Вивчення впливу ферментації L. plantarum  та L. acidophilus протягом 24, 

48 та 72 годин на профіль індивідуальних фенольних кислот в in vitro 

пагонових культурах S. rebaudiana показав, що основними сполуками у 

контрольному варіанті були кофейна та розмаринова кислоти в концентраціях 

4,54 та 7,83 мг/г. В перші 24 години ферментації вміст вільних фенольних 

кислот в тканинах збільшився з 21,6 мг/г у контролі до 33,4 та 36,5 мг/г під 

дією L. plantarum та L. acidophilus, відповідно. При цьому вміст розмаринової 

кислоти зріс на 3,24 мг/г у варіанті з L. plantarum та на 3,92 мг/г у варіанті з L. 

acidophilus.  

Існує припущення, що під час ферментації фенольні кислоти 

відокремлюються від їхніх глікозидів [93], таким чином збільшується вміст 

вільних фенольних кислот. Однак, після 72 годин ферментації L. plantarum 

загальна концентрація фенольних кислот зменшилась, становила 16,24 мг/г, 

що було на 5,42 мг/г менше, ніж у контролі. При цьому вміст усіх фенольних 

кислот, окрім ванільної, зменшився порівняно з контролем.  

Burgus та ін. [53] повідомили, що кофейна кислота різко зменшується 

після ферментації. Hegde KE та ін. [163] повідомили про різке зменшення 

ферулової, кумарової та сирингової кислот в пшениці та рисові після 

ферментації Aspergillus niger протягом 96 годин, тоді як галова та 

протокатехінова кислоти за цей час повністю розклалися. Деградація цих 

фенольних кислот свідчила про індукцію різних естераз фенольних кислот. 

Можливо, це було пов’язано з окисленням цих фенольних кислот або 

продукти розкладу були утилізовані мікроорганізами. 
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Таблиця 5.1 

Профіль фенольних кислот в in vitro пагонових культурах S. rebaudiana  після ферментації  

L. plantarum  та L. acidophilus, мг/г  

 (LP24, LP48, LP72 – ферментація L. plantarum  протягом 24, 48 та 72 годин, LA24, LA 48, LA 72 – ферментація L. 

acidophilus  протягом 24, 48 та 72 годин)  

Кислота ванільна хлорогенова кофейна p-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 
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Подібним чином, в дослідженнях Gil-Muñoz R. [142] концентрація 

гідроксибензойної кислоти знижувалась протягом спиртового бродіння, тоді 

як гідроксикоричні кислоти (кавова, кумарова та ферулова кислоти) 

зменшувались внаслідок ефектів розрідження. Крім того, вміст 4-

гідроксибензойної та сирингової кислоти зменшився у п’ять та два рази 

відповідно у пальмовій олії, ферментованій Aspergillus niger. Деградація та 

утворення фенольних кислот чітко вказує на дію різних ферментів, особливо 

естераз і ферментів, що руйнують клітинну стінку, що секретуються 

мікроорганізмами, задіяними у процесі ферментації [176]. 

Також наші дослідження з впливу ферментації на індивідувальні 

кислоти в пагонових культурах Оrthosiphon aristatus показали збільшення 

вмісту фенольних кислот, зокрема розмаринової та хлорогенової в перші 24 

години ферментації в присутності L. plantarum, а потім різке їх зниження  (рис. 

5.9).  

Ju HK та ін. [207] (також показали, що ферментація Rubus coreanus в 

присутності  Saccharomyces cerevisiae призвела до зменшення вмісту галової, 

ферулової, кавової та коричної кислот. Це зниження вмісту фенольної кислоти 

може бути пов’язано з їх окисленням або деградацією фенольних сполук під 

впливом мікроорганізмів. Curiel JA та ін. [84] також припустили, зниження 

концентрації антоціанів та транс-кафетарової та транс-р-кутарової кислот що 

час бродіння вина може бути пов’язана з метаболізмом молочнокислих 

бактерій. Підвищення температури під час бродіння також сприяє розкладу 

розмаринової кислоти. Fletcher та ін. [120] показали, що термічна обробка 

лише при 30 oC може суттєво зменшити вміст розмаринової кислоти та 

фенольних сполук. Подібним чином, бродіння Centella asiatica спричинило 

зменшення розмаринової кислоти. Рівень розмаринової кислоти значно 

зменшився з 282 мкг/г у неферментованому до 158 мкг/г у частково 

ферментованих листках Centella asiatica, і відбулося подальше зниження до 58 

мкг/ г у повністю ферментованих листках [391]. 
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Рис. 5.11. ВЕРХ хроматограма in vitro пагонових культур 

Оrthosiphon aristatus. А. - контроль, В - ферментація L. plantarum 

протягом 24 годин, С - ферментація L. plantarum протягом 72 годин (1. 

ванільна кислота; 2. хлорогенова кислота; 4. синапінова кислота; 5. 

кавова кислота; 6. розмаринова кислота; 7. р-кумарова кислота 8. 

кминова кислота як внутрішній стандарт)  
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В наших дослідженнях особлива увага була надана вивченню вмісту 

розмаринової кислоти, яка останніми роками стає однією з найбільш цільових 

фенольних сполук у формуванні функціональних продуктів харчування та 

добавок завдяки своїй антиоксидантній активності [3]. Розмаринова кислота – 

це ефір кавової кислоти та 3,4-дигідроксифенілактової кислоти [221]. 

Культури рослинних клітин, що накопичують розмаринову кислоту, були 

запропоновані для виробництва цієї фенольної сполуки в дослідженнях Kumar 

J та Gupta PK  [245].  

В наших дослідженнях також було виявлено, що характерні аромати 

какао та кави,  що складаються із суміші хлорогенної та розмаринової кислот, 

продукуються культурами клітин Tlaeobroma cacao та Coffea arabica [392]. 

Frias та ін. [123] також повідомив про зменшення антиоксидантних 

сполук в Lupinus albus var. multolupa (люпині) під час спонтанної ферментації 

та індукованої ферментації після інокуляції L. plantarum. Подібні результати 

були отримані Landete J та ін. [262], які підтвердили, що L. plantarum 

призводив до деполімеризації високомолекулярних фенольних сполук, що 

призвело до знебарвлення оливкової олії та значного зменшення загальних 

фенольних сполук в ній. Jamal P та ін. [201] також встановив, що зменшення 

загальної кількості фенольних сполук викликається деградацією фенольних 

кислот під впливом ферментуючих мікроорганізмів.  

Узагальнюючи отримані в цьому досліді результати можна сказати, що 

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 може пояснюватись їх розпадом [180].  

Rogozińska M та ін. [363] виявили, під час ферментації розчину, в який 

додавали гідроксикоричні кислоти, різними видами штамів L. сполуки 

розкладались. Фенольні кислоти були стійкими до L. rhamnosus GG. L. 

plantarum 299v спричинив деградацію кавової та ферулової кислот. Кавова 

кислота розкладалась до дигідрокавової кислоти, або до 4-вінілкатехолу та 4-
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етилкатехолу. Ферулова кислота розкладалася лише до дигідроферулової 

кислоти. L. reuteri DSM 17938 спричинив лише деградацію хлорогенової 

кислоти до кавової кислоти.  

Отже, використовуючи лактобактерії з метою екстракції фенольних 

кислот, слід враховувати, що швидкість метаболізму цих сполук залежить не 

тільки від штаму бактерій, але й від структурних властивостей кислоти. 

 

5.3. Дослідження ефективності використання фізичних методів 

пермеабілізації мембран в процесах екстракції фенольних сполук  

 

Широкий спектр вторинних метаболітів, зокрема і фенольних сполук 

накопичується в рослинних клітинах у вакуолях. Тому для ефективної 

екстракції цих речовин необхідно розробляти технології, спрямовані на 

руйнування не тільки зовнішніх, але і внутрішньоклітинних мембран, зокрема 

тонопласту. Початковим етапом руйнування мембран є утворення пор. 

Дослідження показали, що завдяки цьому процесу збільшується вихід 

фенольних сполук з вакуолей у цитозоль та з цитозолю за межі клітини [149]. 

Також були проведені дослідження з короткочасної реверсивної 

пермеабілізації клітинних мембран з метою збільшення масового переносу 

метаболітів за межі клітин. При цьому життєдіяльність клітин відновлювалась 

[66]. 

Як було показано нами в попередніх дослідженнях, фізичні методи, такі як 

імпульсні електричні поля (PEF), високий гідростатичний тиск (HP) та 

ультразвук (US), в залежності від часу та сили дії, спричиняють зворотню або 

незворотню пермеабілізацію мембран і, таким чином, збільшують їх 

проникність стосовно фенольних сполук, які виділяються з рослинних тканин, 

що збільшує кількість екстрагованих з Rubus ssp. антоціанів та беталаїнів з 

Beta vulgaris на 20-35% [349]. 

Обробка рослинної сировини PEF при низьких температурах не 

пошкоджує ферменти та інші білки та збільшує можливість вилучення цінних 
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компонентів. Наприклад, обробка зародків кукурудзи PEF збільшила вихід 

олії фітостеринів, в результаті чого підвищилась харчова цінність рослинної 

олії. У подальших дослідженнях із соєвими бобами та оливками було 

отримано підвищений вихід  олії з високим вмістом ізофлавоноїдів [233].  

В результаті застосування PEF силою 1,5-3 кВ /см вдалось підвищити на 

80% вміст білків та на 90% вміст хлорофілів в екстрактах Chlorella vulgaris та 

Neochloris oleoabundans [249].  

Повідомлялося, що HP інактивує ферменти в рослинних тканинах, 

проникнення мембран. Встановлено, що HP 50 МПа призводить до 10-30% 

збільшення біосинтезу ізофлавоноїдів у суспензійній культурі Glycine max, але 

збільшення тиску до 100 МПа викликає пермеабілізацію мембран [153].  

Також було продемонстровано, що HP 50 МПа збільшує синтез 

амарантину та антрахінонів у культурах клітин Chenopodium ruburum та 

Morinda citrifolia, але тиск вище 100 МПа спричиняв втрату життєздатності 

клітин, швидше за все, через пошкодження мембран тонопластів [235]. 

Вважається, що викликане НР  руйнування тонопласта, втрата 

компартментації та подальше вивільнення вмісту вакуолей можуть 

спричинити зміну рН у середовищі та, як наслідок, спричинити  загибель 

клітин [337]. 

Вимірювання максимальної фотохімічної ефективності салату, що є 

фізіологічним показником фотосинтетичної активності і, отже, життєздатності 

клітин та життєздатності тканин, показало, що обробка HP 50-150 МПа 

спричинила незворотне пошкодження клітин та критичні зміни в цілісності 

мембран хлоропластів [382].  НР, нижчий за 50-150 МПа викликає тимчасові 

зміни мембран, оскільки після обробки спостерігається  часткове зниження 

максимальної фотохімічної ефективності, а поцес відновлення триває 24 

години.  

Archana AK та Lekshmi PR [17] вивчав вплив НР на деградацію пектинів 

клітинних стінок та  розм’якшення тканин моркви. Після застосування 300 

МПа не спостерігалося деградації пектинової речовини, однак, ступінь 
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етерифікації знижувався, що свідчить про активность пектинметил-естерази. 

Подібні результати спостерігали Elamin WM та ін. [107] після обробки 

високомолекулярних розгалужених пектинових полісахаридів у моркві, 

обробленій HP 600 МПа при температурі 80 ◦C. Отримані результати показали, 

що розпад компонентів клітинної стінки відбувався в результаті 

високотемпературної обробки, тоді як поєднання обробки високою 

температурою та тиском не призводило до порушення цілісності клітинної 

стінки. 

Порушення клітинної компартменталізації, викликаної обробкою 

високим гідростатичним тискои,  призводить до поліпшення біодоступності та 

виходу певних метаболітів. Тому ця технологія успішно застосовується в 

промисловості для вилучення флавоноїдів з прополісу, антоціанів з шкірки 

винограду та гінзенозидів з коренів Panax ginseng [29]. Prasad KN та ін. [337] 

дослідили та оптимізували застосування HP для вилучення фенолів з лонгану, 

а також порівняли ефективність застосування HP з хімічною екстракцією та  

антиоксидантну активність отриманих фракцій. Екстракцію фенольних сполук 

проводили під високим тиском (100-500 МПа) протягом 1,5-30 хв і 

температурах 30-70° С. Завдяки результатам, отриманим в ході цього 

дослідження, вдалось покращити технологію переробки лонгана, а отримані  

екстракти використовувати як легкодоступне джерело природних 

антиоксидантів у харчовій та фармацевтичній галузях промисловості. 

Також в наших попередніх дослідженнях було встановлено, що обробка 

високим гідростатичним тиском при 50-100 Мпа викликає пермеабілізацію 

мембран та зміни в кількості та профілі фенольних сполук у екстрактах 

Sesamum indicum [286].  

Високий гідростатичний тиск (HHP) застосовувася в процесі екстракції 

фенольних сполук з клітинних, кореневих та пагонових культур з метою 

збільшення ступеню пермеабілізації клітинних мембран.   
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Обробка клітинних культур S. rebaudiana високим гідростатичним 

тиском  50-100 Мпа протягом 1-3 хвилин привела до збільшення кількості 

фенольних сполук у ектрактах (рис. 5.10). При цьому НР 50 Мпа був настільки 

ж ефективним, як і НР 100 Мпа, а оптимальний час впливу становив 2-3 

хвилини. У варіанті, де протягом 2 хвилин застосовували НР 50 Мпа вміст 

фенольних сполук у екстрактах становив 118,3 мг/г, що на 30,7 мг/г 

переважало контрольний варіант, а у варіанті НР 100 Мпа протягом 3 хвилин 

вміст фенолів був на 35,0 мг/г вищим порівняно з контролем, однак, 

відмінність між варіантами НР 50 Мпа 2 хв та НР100 Мпа 3 хв не була 

статистично підтвердженою.        

 

Рис. 5.10. Вплив фізичних методів екстракції на вміст фенольних 

сполук в in vitro клітинних культурах S. rebaudiana після 14 добової 

культивації  (HP50- високий гідростатичний тиск тиск 50 Мпа,  HP100 - 

високий гідростатичний тиск 100 Мпа, PEF - імпульсні електричні поля, 

US – ультразвук, 1-3М – 1-3 хвилини) 

 

Принцип дії PEF базується на утворенні мембранних пор під дією 

зовнішніх електричних імпульсів. Пороутворення може бути зворотнім або 

незворотнім, залежно від напруження електричного поля та числа імпульсів. 

Наші дослідження показали, що застосування PEF 0.5 V/cм на початку 
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культивування викликало стресовий стан в in vitro культурах, що призводило 

до збільшення вмісту фенольних кислот в рослинному матеріалі та в ексудатах 

Vitis vinifera. При цьому загальна кількість позаклітинних фенольних кислот 

була вищою, ніж у контролі [65].  

Застосування PEF силою 1.5 V/см на 14 добу культивування викликало 

збільшення виходу фенольних сполук у екстрактах до 135,8 мг/г, що 

перевищувало такий  у контролі на 48,2 мг/г. PEF виявився ефективнішим 

методом екстрації фенольних сполук, ніж НР, але застосування ультразвуку 

(US) дало кращий результат, ніж  PEF та НР.  

В проведених дослідженнях було показано, що застосування US 

протягом 1-3 хвилин збільшувало вміст фенольних сполук в екстрактах. 

Тривалість впливу US протягом 2 та 3 хвилин виявився ефективнішим, ніж  

тривалість вливу 1 хв, хоча відмінність між 2 та 3 хвилинами не була 

статистично підтвердженою. Після 3 хв застосування US вміст фенольних 

сполук у екстрактах становив 168,0 мг/г, що було вдвічі більше, ніж у контролі. 

Подібні результати були оримані нами і для культур V. vinifera [64] та O. 

aristatus [191], де застосування US протягом 2 хвилин викликало збільшення 

виходу фенольних сполук на 86% та 163% в порівнянні з контрольними 

варіантами. 

Ivanov I та ін. [198] також показали, що  застосовування ультразвуку 

(при 40 °C протягом 20 хв) викликало збільшення вмісту фенольних сполук у 

екстрактах Vaccinium myrtillus L та Vaccinium vitis-idaea L. Chan H та ін. [69] 

також показали ефективність ультразвукої екстракції для вилучення 

полігідроксильованих та поліметоксильованих флавонів та фенольних кислот 

з рослин Orthosiphon aristatus. Було показано, що застосування ультразвуку 

дозволяє зменшити кількість хімічних розчинників, зокрема   гексану, 

хлороформу, етилацетату та ацетону. Окрім того, екстракція ультразвуком 

дозволяє вилучити речовини, які неможливо екстрагувати хімічними 

розчинниками, оскільки ці сполуки хімічно зв´язані з полісахаридами 

клітинних стінок. Зокрема це стосується похідних флавону, таких як велютин, 
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трицин, 3,7-диметилкварцетин, 4',7'-диметоксилютеолін, 4', 7'-

диметоксилутеолін-диметиловий ефір та 5-гідрокси-3,4',7-триметокси-

флавон. Також повідомлялось про те, що після застосування ультразвуку вміст 

фенольних кислот у водяному екстракті зріс у 3,4 рази, зокрема розмаринової 

та сальвіанолової кислоти. Окрім того, екстракти, вилучені за допомогою 

ультразвуку характеризувалисть вищою антиоксидантною здатністю, ніж 

контрольний екстракт.  

Можна зробити висновок, що найбільш ефективним методом отримання 

фенольних сполук є пермеабілізація in vitro культур, зокрема S. rebaudiana, V. 

vinifera та O. aristatus за допомогою ультразвуку протягом 2 хв. Цей метод 

дозволяє вдвічі збільшити вихід фенольних сполук, зокрема з 87,6 до 168 мг/г. 

Отримані дані стосовно вмісту фенольних кислот у екстрактах дещо 

відрізнялись від таких для фенольних сполук (рис. 5.11).  

 

 

Рис. 5.11. Вплив фізичних методів екстракції на вміст фенольних 

кислот в in vitro клітинних культурах S. rebaudiana після 14 добової 

культивації   (HP50- високий гідростатичний тиск 50 МПа,  HP100 - 

високий гідростатичний тиск 100 МПа, PEF - імпульсні електричні поля, 

US – ультразвук, 1-3М – 1-3 хвилини) 
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Зокрема, на конторолі вміст фенольних кислот,  екстрагованих з 

клітинних культур S. rebaudiana становив 16,5 мг/г, тоді як   після обробки 

високим гідростатичним тиском  50-100 Мпа протягом 1-3 хвилин  збільшився 

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

3 хвилин, становлячи 33,3 мг/г. У варіантах, де застосовували НР 100 Мпа 

вміст фенольних кислот був нижчим, ніж на 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 хв.        

Застосування PEF було дещо ефективнішим, ніж застосування НР, вміст 

фенольних кислот в ектрактах становив 35,5 мг/г, що було на 19,0 мг/г більше, 

ніж у контролі. PEF виявився ефективнішим методом екстрації фенольних 

сполук, ніж НР та US протягом 1-2 хвилин. Найбільшу кількість фенольних 

сполук було отримано у варіанті, де протягом 3 хв застосовували ультразвук, 

вміст цих сполук в екстракті клітинних культур S. rebaudiana сягнув 37,3 мг/г, 

що у 2,2 рази перевищувало такий у контрольному варіанті.  

Як показав аналіз фенольних кислот в екстрактах, отриманих з in vitro 

клітинних культур S. rebaudiana, які культивувались протягом 14 діб, 

застосовування фізичних методів екстракції по різному впливало на їх 

профіль. Зокрема  застосування висогого гідростатичного тиску на 14 добу 

культивування суттєво вплинуло на вміст кофейної, синапової, розмаринової 

та кминової кислот  (рис. 5.12). 

Вміст ванільної кислоти в клітинних культурах S. rebaudiana не високий 

порівняно з іншими фенольними кислотами. Без застовування високого 

гідростатичного тиску з екстракту виділяється 0,50 мг/г ванільної кислоти, але 

при застосуванні  50 Мпа протягом 1 хв вміст ванільної кислоти в екстракті 

сягає 1,15 мг/г. 
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Рис. 5.12. Вплив високого гідростатичного тиску на вміст фенольних 

кислот в  in vitro клітинних культурах S. rebaudiana на 14 добу (HP50- 

високоий гідростатичний тиск 50 Мпа,  HP100 - високоий гідростатичний 

тиск 100 Мпа, 1-3М – 1-3 хвилини) 

 

Хлорогенова кислота не спостерігається в екстракті клітинних культур 

S. rebaudiana, але застосування  50 Мпа протягом 3 хв приводить до появи 1,75 

мг/г цієї сполуки. Кофейна кислота є основною у клітинній культурі S. 

rebaudiana і без застосування фізичних методів екстракції можливе вилучення 

5,94 мг/г, однак, застосування НР 100 Мпа протягом 2 хвилин дозволяє значно 

збільшити кількість сполуки в екстрактах до 10,14 мг/г. Застосування високого 

гідростатичного тиску протягом 3 хвилин зменшує вміст кофейної кислоти у 

екстракті, що може пояснитись її руйнуванням. Синапова кислота найкраще 

екстрагується в умовах, коли високий гідростатичний тиск 100 Мпа діє 

протягом 3 хв, а розмаринова кислота при 50 Мпа протягом 3 хв. 

Як видно з цього досліду, фенольні кислоти по різному реагують на 

вплив високого гідростатичного тиску. Це може пояснюватись їх хімічною 

стабільністю до цього фактора, а також їх розміщенням в клітинних 

структурах, силою хімічних та фізичних зв´язків з іншими компонентами 

клітинних структур.    
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Gonzalez ME та  Barrett DM [157] показали, що обробка клітин цибулі 

при температурі 5 ◦C тиском 100-400 МПа протягом 1-5 хв суттєво збільшила 

вміст фенольних сполук в екстрактрах. При цьому збільшився вихід 

кверцетин-4-глюкозиду, загального кверцетину та кверцетин-3,4-

диглюкозиду на 33, 26 та 17% відповідно, порівняно з необробленою цибулею. 

Більше того, обробка цибулі при низьких (5 ◦C) і середніх (27,5 ◦C) 

температурах у поєднанні з HP 100 МПа збільшила антиоксидантну активність 

тканин цибулі, а застосування HP 400 Мпа зменшила цей показник.  

Оскільки вміст антоціанів був найвищим у клітинних культурах V. 

vinifera та значно переважав такий у всіх інших досліджуваних культурах, на 

рисунку 4.11 показані відповідні результати досліджень. Як було показано в 

Розділі 3.1., клітинні культури V. vinifera на 14 добу  становив 1,89 мг/г, тоді 

як в клітинних культурах S. rebaudiana 0,52 мг/г, а O. aristatus 0,18 мг/г.  

Наші дослідження показали, що вплив PEF викликав збільшення 

антоціанів у екстрактах до 3,13 мг/г, що було на 1,37 мг/г більше, ніж у 

контролі (рис. 5.13).  

 

Рис. 5.13. Вплив електричниз імпульсів, високого  гідростатичного 

тиску та ультразвуку на вміст антоціанів в  in vitro клітинних культурах 

V. vinifera на 14 добу 
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Це дозволяє стверджувати, що PEF є найбільш ефективним методом 

екстрації антоціанів. Другим за ефективністю методом було застосування НР 

100 Мпа протягом 2 хв. Збільшення часу впливу НР призводило до зменшення 

вмісту антоціанів, очевидно в зв´язку з їх руйнуванням.    

Наші попередні досліждення також показали, що застосування високого 

гідростатичного тиску, електричних імпульсів та ультразвуку може 

використовуватись для екстракції природних фарбників, зокрема антоціанів та 

беталаінів, з рослинних тканин Beta vulgaris, Rubus ssp та Fragaria ssp. Без 

застосування хімічних розчинників [346]. 

 

Висновки до Розділу 5 

В даній роботі особлива увага приділялась розробці технології 

екстракції речовин з in vitro в культур шляхом інтенсифікації процесів 

ексудації,  пермеабілізації клітинних мембран за допомогою ферментації 

мікроорганізмами, а також за рахунок застосування  високоімпульсного 

струму та високого тиску. 

Було доведено, що фенольні сполуки виділяються з клітин in vitro 

культур в живильне середовище, що надає можливість отримувати метаболіти 

з ексудатів протягом усього часу культивації, не пошкоджуючи при цьому 

рослинні культури.  

Використання еліситорів приводило не тільки до посиленого синтезу 

фенольних кислот, а і до виділення їх у позаклітинний простір. Проте вплив 

еліситорів по різному проявлявся і був найбільш вираженим на 3-7 добу 

культивування, а потім інтенсивність ефекту зменшувалась. Відмінності у 

реакціях рослинних культур на дії еліситорів можна пояснити різними 

мехінізмами їх дії. Як показали наші дослідження, такі еліситори як  

електричні імпульси та ультразвук впливають на рівень пермеабілізації 

клітинних мембран, саліцилова і жасмонова кислоти та етефон є клітинними 

медіаторами стресу, екстракт S. cerevisiae викликає стресову реакцію за 
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рахунок полісахаридів клітинних стінок та одночасно стимулюючий ефект 

через присутність у ньому стимуляторів росту, а ультрафіолет як фізичний 

стресовий фактор викликає посилений синтез полісахаридів, поліфенолів та 

антоціанів. 

Дослідження складу ексудатів клітинних культур S. rebaudiana 

показало, що найбільш інтенсивно фенольні сполуки виділяються з клітин в 

задежності від еліситору на 3-7 добу культивування, потім інтенсивність 

ексудації поступово знижується.   

Застосування ультразвуку викликало найбільший ефект протягом 24 

годин, кількість фенольних сполук, виділених з клітинних культур in vitro S. 

rebaudiana в сягла 21,0 мг/г, а до кінця досліду вона була нижчою за таку у 

контролі. Саліцилова та жасмонова кислотами, екстракт S. cerevisiae та 

ультрафіолет викликали максимальний ефект на 3 добу досліду. Найбільш 

ефективним було застосування екстракту S. cerevisiae на 3 добу досліду 

ексудати містили 61,8 мг/г фенолів, що в 4 рази перевищувало такий у 

контролі  і цей ефект зберігався до кінця досліду, а саме на 7 добу  22,9 мг/г  та 

на 14 добу 21,7 мг/г, що було вдвічі більше за контроль.  

Клітинні та кореневі культури протягом виділяли частину фенольних 

кислот в середовище. В перші 24 години досліду вміст фенольних кислот в 

ексудатах був вищим контроля у варіантах, де застосовували саліцилову та 

жасмонову кислоти, електричні імпульси, ультразвук та ультрафіолет. На 3 

добу досліду найбільшу кількість фенольних кислот в ексудатах було 

виявлено у варіантах, де застосовували екстракт S. cerevisiae та електричні 

імпульси. На 7 добу дослідів концентрація фенольних кислот в ексудатах 

клітинних була найвищою на всіх варінтах, де застосовували саліцилову та 

жасмонову кислоти. Загалом протягом 14 діб експерименту клітинні культури 

у контролі виділили в живильне середовище 32,3 мг фенольних кислот, у 

варіанті з жасмонової кислотою та саліцилової кислотами на третину більше. 

Отримання фенольних сполук з ексудатів надає можливість спростити процес 
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очистки метаболітів та зменшити кількість розчинників, що застосовуються в 

процесті екстракції.  

Вивчення процесів ферментації рослинних культур бактеріями L. 

plantarum та L. acidophilus показало, що цей процес призводить до зменшення 

вмісту фенольних сполук в культурах, проте, завдяки пермеабілізації 

клітинних стінок та мембран, фенольні кислоти посилено виділяються в 

міжклітинний простір.  

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

Ферментація протягом 24 годин викликала короткочасне збільшення вмісту 

фенольних сполук, зокрема в пагонових культурах S. rebaudiana на 15% від 

контролю, але зі збільшенням тривалості цього процесу вміст фенольних 

сполук зменшувався і через 48 годин становив  84%, а через 72 години  53% 

від контрольного значення.  

Фенольні кислоти були більш стабільними до умов ферментації, ніж 

загалом фенольні сполуки. Вміст фенольних кислот в S. rebaudiana у 

контрольному варіанті сягла 21,6 мг/г, але після ферментації тканин L. 

plantarum протягом 24 годин вона зросла в 1,5 рази, після 48 годин була 1,3 

рази вищою контроля, проте зменшилась після 72 годин ферментації до рівня 

контролю. Зростання вмісту фенольних кислот було зумовлене збільшенням 

концентрації розмаринової та хлорогенової кислот, однак, після 72 годин 

ферментації вміст усіх фенольних кислот, окрім ванільної, зменшився 

порівняно з контролем.  

Узагальнюючи отримані результати можна сказати, що 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 може пояснюватись їх розпадом.  

Показано, що фізичні методи екстракції, зокрема ультразвук, високий 

гідростатичний тиск та імпульсні електричні поля, спрямовані на 

пермеабілізацію зовнішніх та внутрішньоклітинних мембранних структур. За 
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рахунок збільшення проникності мембран стосовно фенольних сполук, дані 

фізичні методи є ефективними для вилучення фенольних сполук з клітин без 

застосування хімічних розчинників.   

Ультразвук був найбільш ефективним методом екстракції, його 

застосування протягом 3 хвилин забезпечило вилучення 37,3 мг/г фенольних 

кислот, що  у 2,2 рази перевищувало їх вміст у екстрактах у контрольному 

варіанті.  

Фізичні методи екстракції впливають на профіль фенольних кислот у 

енкстрактах, що пояснюється їх стабільністю та силою хімічних та фізичних 

зв´язків з компонентами клітинних структур.    

PEF був найбільш ефективним методом екстрації антоціанів, завдяки 

йому кількість вилучених сполук зросла на 30% порівняно з контролем.  
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РОЗДІЛ 6. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕНОЛЬНИХ ЕКСТРАКТІВ 

В МАТРИКСІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Основною практичною задачею досліджень, проведених у рамках даної 

наукової роботи, була розробка багатоступінчастої біотехнології для 

отримання функціональних харчових продуктів з покращеними анти-

оксидантними та органолептичними властивостями (рис. 6.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Комплексна біотехнологія отримання фенольних сполук  

 

Основні етапи цієї технології включають такі методи: 

1. Скринінг метаболічного профілю сільськогосподарстьких та 

медичних рослин з метою виявлення тих, що містять високі концентрації 

фенольних сполук; 

2. Отримання швидкоростучих in vitro клітинних, кореневих та 

пагонових культур  і  порівняння їх продуктивності зокрема щодо синтезу 

речовин фенольної природи; 

Регуляція синтезу фенольних сполук: 

поживні речовини, прекурсори, хімічні, біологічні, фізичні еліситори 

Функціональні  харчові продукти:  

анти-оксидантні та огранолептичні властивості, перекисне число 

Рослинні in vitro культури: 

клітинні, кореневі, листові 

Вміст та профіль фенольних сполук в рослинах 

Екстракція 

ферментація, ексудація, пермеабілізація мембран ультразвуком, 

гідростатичним тиском, електричними імпульсами   
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3. Експресія синтезу метаболітів за допомогою впливу живильного 

середовища, додавання прекурсорів, а також застосування біологічних або 

фізико-хімічних еліситорів, зокрема фрагментів S. cerevisiae, жасмонової 

кислоти, імпульсних електричних полів, ультразвуку та ультрафіолету. 

4. Екстракція фенольних речовин шляхом підбору та комбінування 

різних методів, спрямованих на ексудацію та пермеабілізацію клітинних 

мембран, зокрема ферментації, електричних імпульсів, високого 

гідростатичного тиску та ультразвуку. 

5. Аналіз анти-окислювальних властивостей фракцій фенолів та їх вплив 

на органолептичні властивості харчових продуктів. 

 

6.1. Вплив фенольних екстрактів на антиоксидантний потенціал та 

стабільність харчових продуктів під час зберігання  

 

Антиоксидантний потенціал продукту є важливою характеристикою для 

оцінки його стійкості під час зберігання. Він коорелює з вмістом 

антиоксидантів, які зменшують кількість вільних радикалів в харчових 

продуктах і тим самим є важливими компонентами здорового харчування 

[218; 316]. Існує кілька визначень антиоксидантів. Згідно з Moreno та ін. [298]  

вони є сполуками, які інгібують або затримують окислення субстратів, навіть 

якщо вони присутні у значно нижчих концентраціях як окислений субстрат.  

Yemets A та ін. [483] характеризує антиоксиданти як речовини, які 

затримують, запобігають або усувають окислювальні пошкодження молекул-

мішеней. Аантиокисданти виводять з організму активні форми кисню 

(Reactive oxygen species, ROS) та опосередковано діють для підвищення 

регуляції антиоксидантного захисту або пригнічення синтезу ROS [483].  

Нашими дослідженнями було доведено, що ще однією характеристикою 

антиоксидантів є їх здатність після вилучення радикала утворювати з ним 

стійкі сполуки за допомогою внутрішньомолекулярного водневого зв’язку 

[166]. 
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Наші дослідження з вивчення антиоксидантного потенціалу фенольних 

сполук показали, що механізм їх дії полягає в прямому захопленні вільних 

радикалів. При цьому фенольні сполуки окислюються вільними радикалами 

(ROO•) та деактивують їх, що призводить до утрорення менш реактивних 

сполук. Утворений в ході реакції радикал фенольних сполук (O•) є стабільним. 

Неспарений електрон може делокалізовуватись у ароматичному кільці та 

може викликати димеризацію, дисмутацію, рекомбінацію з іншими 

радикалами, окислення хінонів, утворюючи при цьому  напівхінони. 

Напівхінони можуть вступати в реакцію з іншими радикалом, утворюючи 

стабільні хінони [299] (рис. 6.2). 
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Рис. 6.2. Механізм знешкодження реактивних радикалів 

фенольними сполуками [299]  

 

Антиоксиданти гальмують або запобігають окисленню субстратів, чим 

усувають або зменшують окислювальні ушкодження, завдані молекулам-

мішеням (рис. 6.3).  

Останнім часом збільшується попит в промислових біотехнологіяхна 

природні антиоксиданти з метою заміни синтетичних аналогів. Вважається, 

що вільні радикали, що беруть участь у перекисному окислення ліпідів, 

відіграють важливу роль у численних хронічних патологіях, таких як рак та 

серцево-судинні захворювання [293].  
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Рис. 6.3. Механізм дії антиоксидантів [417]  

 

В зв`язку з цим проводяться численні дослідження, в яких показано, що 

фенольні сполуки наділені сильними антиоксидантними властивостями.  

З метою оцінки антиокислювальний властивостей харчових продуктів в 

промисловості використовуються різні методи, оскільки антиоксидантні 

сполуки можуть по-різному реагувати на штучні оксиданти, що 

використовуються в ході аналітичних досліджень. Наприклад, Wang CТ та ін. 

[465] виявили, що деякі сполуки, які мають 2,2′-азинобіс-(3-етилбензотіазолін-

6-сульфонат) (ABTS) активність до знешкодження радикалів, можуть не 
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проявляти реакції на 1,1-дифеніл-2-пікрилгідразилу (DPPH). Проте у даній 

роботі застосовується лише in vitro DPPH (1,1-дифеніл-2-пікрилгідразил) 

метод. Його було відібрано в наших попередніх дослідженнях як той, що 

найкраще підходить для визначення антиоксидантної активності фенольних 

сполук [3]. Активність вилучення вільних радикалів DPPH заснована на 

здатності присутніх антиоксидантних сполук знебарвлювати даний реагент. 

DPPH вважається моделлю стабільного вільного радикала і приймає електрон 

або радикал водню, щоб стати стабільною діамагнітною молекулою. Наявність 

антиоксидантів у змішаному розчині реагує з DPPH і зменшує кількість 

вільних радикалів DPPH до числа доступних гідроксильних груп, що вказує на 

зміну кольору розчину [203]. Даний метод дозволяє оцінювати 

антиоксидантну активність фенольних сполук в залежності від того, наскільки 

стабільними є хімічні структури фенольних сполук, зокрема їх фенольні 

кільця, до впливу вільних радикалів [56].  

В наших попередніх роботах були порівняні аналізи DPPH, СОД та 

ТЕАС на наявність антиоксидантів [287; 348]. На основі отриманих 

результатів було прийняте рішення використовувати DPPH для оцінки зміни 

антиоксидантних властивостей харчових продуктів після додавання 

фенольних екстраків. 

 

6.1.1. Вивчення впливу фенольних сполук на антиоксидантний 

потенціал екстрактів in vitro культур  

Вивчення інтенсивності знешкодження вільних радикалів фенольними 

екстрактами in vitro культур S. rebaudiana показало, що антиоксидантна 

активність поступово зростала протягом 30 хвилин після додавання у 

середовище з вільними радикалами. Через 30 хвилин експерименту в 

середовищі, в яке було додано екстракти рослин S. rebaudiana містило лище 

28% вільних радикалів, середовище з екстрактами кореневих культур 22%, 

клітинних культур 18%, а пагонових культур 4% (рис. 6.4).  
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Час, необхідний для знешкодження вільних радикалів фенольними 

екстрактами, становить 20-25 хвилин, після цього процес знешкоджування 

сповільнювався. 

 

 

Рис. 6.4. Знешкодження вільних радикалів фенольними фракціями 

отриманими з рослин  S. rebaudiana та їх in vitro культур 

Екстракти пагонових культур S. rebaudiana протягом 20 хвилин 

знешкоджували 91% вільних радикалів, протягом наступних 10 хвилин цей 

показник зростав до 96% і був значно вищим за такий для екстрактів клітинних 

та кореневих культур. Екстракт рослин знешкоджував протягом 25 хвилин 

72% вільних радикалів, в подальшому цей процес припинявся.  

Антиоксидатна активність екстрактів зростала пропорційно до вмісту в 

них фенольних сполук, як було підтверджено у експериментах з  in vitro 

культурами пагонів V. vinifera. З цією метою фракцію фенольних сполук, які 

були виділені з рослинної біомаси на 14 добу експерименту та містили 35,3 

мг/г сполук розводили або концентрували з допомогою вакуумного 

концентратора з метою побудови калібраційної кривої. Коефіцієнт кореляції 
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між фенольними сполуками з in vitro культур пагонів V. vinifera та 

антиоксидантною активністю становив  0,904  (рис. 6.5 а) [416].  

В пагонових культурах S. rebaudiana коефіціент кореляції був нижчим і 

становив 0,7101 (рис. 6.5 в), що моливо пояснити характерим для культури 

профілем фенольних сполук, адже вни характеризуються різною за величиною 

антиоксидантною активністю [92]. 

 
а 

 
в 

Рис. 6.5. Залежність антиоксидатної активності (DPPH) від вмісту 

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

rebaudiana (в) 
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Різницю у коореляційних коофіцієнтах можна пояснити різницею у 

профілях фенольних сполук у культурах пагонів V. vinifera та S. rebaudiana. 

Адже відомо, що фенольні сполуки вважаються сильними антиоксидантами 

завдяки реакційній здатності фенольної частини (гідроксильний радикал на 

ароматичному кільці). В літературі описано кілька механізмів, за якими вільні 

радикалів можуть поглинатися антиоксидантами через донорство атомів 

водню [457]. Оскільки фенольні сполуки різняться в кількості та розташуванні 

ароматичних кілець, а також гідроксильних рідикалів в кільцях, їх 

антиоксидантна активність є різною [295]. Ivanov I та ін. [198] також показали 

пряму залежність антиоксидантної DPPH активності екстрактів Vaccinium 

myrtillus L. та Vaccinium vitis-idaea L. від вмісту фенольних сполук.  

У наших дослідженнях також було показано, що пагонові культури 

мають вищий антиоксидантний потенціал, ніж недиференційовані клітинні 

культури, як показано на рисунку 6.6 на прикладі клітинних клітинних та 

пагонових культур S. rebaudiana [469].  

В проведених нами попередніх дослідженнях [135] вивчались калюсні, 

суспензійні та кореневі трансформовані A. rhizogenes культури льону Linum 

usitatissimum та вивчали вплив культурального середовища та регуляторів 

росту на накопичення лігнанів, а саме диглюкозид-секоізоларицирезинолу, 

секоизоларіцирезинолу та матаірезинолу. Нами було показано, що 

антиоксидантна активність була значно вищою у кореневих культурах, ніж у 

нетрансформованих культурах ізольованих коренів. Крім того, екстракт 

культури  коренів показав пригнічення проліферації клітинної лінії раку 

молочної залози людини MCF-7 (рис. 6.6). 

Наші дослідження з порівняння кореневих та клітинних культур Linum 

usitatissimum також показали, що кореневі культури містили більше 

фенольних сполук та проявляли значно вищий антиоксидантний потенціал 

порівняно з клітинними культурами [133]. 
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Рис. 6.6.  Зміна антиоксидатної активності (DPPH) в  in vitro 

клітинних та пагонових культурах S. rebaudiana  

 

Внесення еліситорів також впливало на антиоксидантні властивості 

екстрактів in vitro культур. Дослідження антиоксидатних властивостей 

фенольних екстрактів клітинних культур V. vinifera показало, що додавання 

еліситорів стимулювало зростання DPPH протягом періоду культивації.  

Вивчення динаміки антиоксидантної активності фенольних екстрактів 

клітинних культур V. vinifera показала, що антиокисдантний потенціал у 

контрольному варіанті поступово зростав з 14% на початку культивації до 48% 

на 14 добу (рис. 6.7). Застосування еліциторів також викликало збільшення 

вмісту фенольних сполук (Розділ 5), при цьому помічалося і збільшення вмісту 

антиоксидантів. Відмінність між контролем та варіантами, де вносили 

еліситори була помітною вже через добу після початку досліду та зростала до 

кінця експерименту. 
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Рис. 6.7. Вплив еліситорів на антиоксидантний потенціал в 

фенольних екстрактах клітинних культур V. vinifera (С - контроль, SA - 

саліцилова кислота, JA - жасмонова кислота,  Et - етефон,  YE - екстракт 

S. cerevisiae, PEF - електричні імпульси, US - ультразвук, UV - 

ультрафіолет) 

Найвищою вона була у варіантах, де застосовували ультрафіолет, 

екстракт S. cerevisiae та ультразвук і становила, відповідно, 70, 69 та 66%, що 

перевищувало такуу у контролі на 22, 21 та 18%. Проте дія кожного з 

еліситорів була специфічною для кожного з них, що підтверджує аналіз 

динаміки зростання антиоксидантної активності. Якщо під впливом 

жасмонової кислоти збільшення антиоксидантної активності екстрактів 

відбувалося поступово, у варіантах, де застосовували фізичні еліцитори 

ультразвук та ультрафіолет антиоксидаттна активність збільшувалась 

несуттєво, на 7 добу зростала вдвічі, та залишалась майже незмінною до кінця 

експерименту.   

Наші дослідження з вивчення впливу еліситорів на антиоксидантний 

потенціал  Gabr A та ін. [126] виявили, він також корелював з загальною 

концентрацією фенольних сполук в клітинних культурах Cynara scolymus, 
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оброблених етефоном та жасмоновою кислотою був значно вищим (93,36 та 

98,18% відповідно), ніж у необроблених еліситором культурах (64%). 

Підсумковуючи оримані результати вивчення антиоксидантної 

активності екстрактів in vitro культур можна стверджувати, що цей показник 

корелює з вмістом фенольних сполук. Час, необхідний для знешкодження 

вільних радикалів фенольними екстрактами, становить 20-25 хвилин. 

Найбільш ефективними антиоксидантами в проведених експериментах 

виявились екстракти пагонових культур S. rebaudiana, які протягом 

знешкоджували до 96% вільних радикалів.  

Коефіцієнт кореляції між фенольними сполуками з in vitro культур 

пагонів V. vinifera та антиоксидантною активністю становив  0,904, тоді як в 

пагонових культурах S. rebaudiana 0,710, що пояснюється різницею у 

профілях індивідуальних фенольних сполук. 

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

антиоксидантні властивості екстрактів in vitro культур. Відмінність між 

контролем та варіантами, де вносили еліситори була помітною вже через добу 

після початку досліду та зростала до кінця експерименту. Ультрафіолет, 

екстракт S. cerevisiae знешкоджували 22, 21 та 18% більше вільних радикалів, 

ніж контрольний екстракт. Еліситори демонструють різну динаміку дії, так під 

впливом жасмонової кислоти антиоксидантна активність екстрактів 

збільшується поступово, а під дією ультразвуку та ультрафіолету зростає 

інтенсивно на 7 добу після експозиції.  

 

6.1.2. Застосування фенольних екстрактів для підвищення 

стабільності рослинних олій під час зберігання  

Оскільки фенольні речовини діють як сильні антиоксиданти, можливе їх 

використання в харчовій промисловості як природних консервантів.  

Оливкова олія є однією з основних рослинних олій, яка 

використовується протягом кількох тисяч років. Цінність нерафінованої 
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оливкової олії полягає в унікальності аромату, що зумовлений складом 

жирних кислот олії, особливо високому рівню олеїнової кислоти та низькому 

рівню поліненасичених жирних кислот [292]. 

Проте нерафінована оливкова олія характеризується коротким терміном 

зберігання та високим ступінем самоокислення. Під час природнього 

самоокислення молекулярний кисень з навколишнього середовища вступає в 

реакцію з ненасиченими ліпідами, прицьому відбувається ланцюгова реакція 

утворення вільних радикалів, яка, як правило, ініціюється світлом [292], 

високими температурами [325], іонізуючим випромінюванням, іонами металів 

або металопротеїнових каталізаторів. Фермент ліпоксигеназа також може 

ініціювати окислення [384]. 

Антиоксидантна активність фенольних сполук, зокрама фенольних 

кислот та їх ефірів залежить від кількості гідроксильних груп у молекулі [286]. 

Встановлено, що гідроксильована корична кислоти є більш ефективною у 

знешкодженні вільних радикалів, ніж бензойна кислота. Було встановлено, що 

наявність фенольних гідроксильних груп (структура катехолу або пірогалолу) 

в поєднанні з карбонільною групою у формі ароматичного ефіру, лактону,  

халкону, флавонону або флавону є основним підгрунтям, необхідним для 

досягнення високого рівня антиоксидантної активності. 

Застосування антиоксидантів у продуктах харчування регулюється 

положеннями FDA, згідно яких на етикетках продуктів були вказані 

антиоксидантні інгредієнти та їх носії. Донедавна в харчовій промисловості 

широко використовувались синтетичні харчові антиоксидантами, такі як 

бутильований гідрокситолуол (BHT), бутильований гідроксианізол (BHA), 

пропілалат (PG), додецилгалат (DG) та третинний бутилгідрохінон (TBHQ) 

[384]. 

В зв´язку з тим, що останніми роками серед споживачів зростає попит на 

продукти, що містять природні антиоксиданти а також зацікавленість 

промисловості в підвищенні харчової якості та стійкості при зберіганні 
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продуктів, одним з важливих завдань стає пошук природних антиокисдантів. 

При цьому особливої уваги набувають речовини класу фенолів.  

Зокрема в дослідженнях Heignen та ін. [164] було показано, що катехол 

та гідрохінон набагато ефективне поглинають пероксинітрит-радикали, ніж 

фенол. Це поясювалось наявністю в молекулах двох гідроксильних групи в 

орто- та парапозиціях. Ефективність похідного 1,2-дигідроксибензолу 

підвищувалась за рахунок стабілізації фенокси-радикала завдяки 

внутрішньомолекулярному водневому зв'язку. Подібним чином, флавоноли, 

що містять катехольний фрагмент (3′- та 4′-OH) у кільці B (рутин та 

моногідроксиетилрутинозид), або кільце AC з трьома групами OH (3-, 5- та 7-

OH) є потужними поглиначами вільних радикалів. Встановлено, що група 3-

OH є активним центром, на його активність впливають електронодонорні 

групи в 5- та 7-позиціях (калангін, кемпферол та тригідроксиетил кверцетин).  

В дослідженнях Heim та ін. [165] було виявлено, що завдяки численним 

гідроксильним групам фенольні сполуки проявляють значну антиоксидантну, 

хелатуючу та прооксидантну активність. Наявність ненасичених зв´язків у С-

кільцях збільшує антиоксидантні властивості за рахунок кон'югації та 

делокалізації електронів. 

Активність фенольних сполук включає безліч механізмів, які 

спричиняють знешкодження вільних радикалів та залежать від стабільності 

гідроксильних зв'язків, здатності віддавати електрони, ентальпії переносу 

електронів та спінового розташування феноксильних радикалів після 

знешкодження оксидантів [76].  

Вплив концентрації антиоксидантів на швидкість самоокислення 

залежить від багатьох факторів, таких як хімічна структура антиоксиданту, 

умови окислення та природу окисленого зразка. Часто фенольні 

антиоксиданти втрачають свою активність при високих концентраціях [72; 

269]. Саме тому в наших дослідженнях були використані відносно низькі 

концентрації антиоксидантів (1 мг/кг) з метою сповільнення окислення 

нерафінованої оливкової олії.  
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Фенольні антиоксиданти подовжують період зберігання свіжовижатої 

олії, однак, вони неефективні для уповільнення розкладання дестабілізованих 

ліпідів [292]. Таким чином, антиоксиданти слід додавати до харчових 

продуктів ще під час їх виробництва, щоб досягти максимального захисту 

продуктів від окислення [82]. 

Оливкова олія містить велику кількість ненасичених жирних кислот, 

особливо поліненасичених жирних кислот, які схильні до окислення. Зазвичай 

для підвищення стабільності оливкової олії використовують синтетичні 

антиоксиданти, такі як бутилат гідроксианізол (BHT), бутильований 

гідрокситолун (BHT), третинний бутил гідрохінон (TBHQ) [269]. Проте ці 

сполуки можуть бути пов'язані з ризиками для здоров'я, зокрема стимулювати 

канцерогенез [501]. Наприклад синтетичний антиоксидант TBHQ заборонений 

для харчових продуктів в Японії, Канаді та Європі. Подібним чином BHA 

також був вилучений із списку сполук, що можуть використовуватись у 

харчових технологіях [18].  

Тому в зв´язку зі зростаючою потребою серед виробників харчових 

продуктів розробляти такі з використанням природних антиоксидантів, нами 

було проведено ряд досліджень з використанням екстрактів in vitro культур з 

метою  попередження окислення рослинних олій (рис. 6.8).  

Проведені з оливковою олією експерименти показали, що протягом її 72 

годинного зберігання при температурі 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 та 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 та 

17,3 мекв/кг.  

Це свідчить про те, що фенольні сполуки, отримані з in vitro культур 

можуть використовуватись як природні антиоксиданти. 
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Рис. 6.8. Вплив ектрактів клітинних in vitro культур S. rebaudiana, O. 

aristatus та V. vinifera на пероксидне число в оливковій олій протягом 72 

годинного експерименту при температурі 70°С (CC – клітинні культури, 

HR кореневі культури, SC - пагонові культури) 

 

В рамках цих експериментів нами також було проведено вивчення 

можливості екстрагувати природні антиоксиданти з промислових відходів 

рослинниого походження, а саме з лушпиння  картоплі, м’якоті цукрових 

буряків та шкіреи насіння кунжуту [289]. Як і у випадку з фенольними 

екстрактами in vitro культур, було показане збільшення  антиоксидантної 

активності олії та збільшення вмісту фенольних сполук. Також було показано, 

що фенольні екстракти покращують стабільність не тільки оливкової олії, а і 

соняшникової та соєвої олій. В усіх випадках екстракти фенольних сполук 

гальмували окислення, викликане високими температурами при зберіганні, 

покращували їх гідролітичну стійкість та інгібували  кон'югацію подвійний 

зв'язків, що в першу чергу зменшувало ступінь окислення поліненасичених 

жирних кислот [289].  
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6.2. Зміна органолептичних характеристик харчових продуктів під 

дією фенольних екстрактів 

В зв´язку з тим, що фенольні сполуки рослинного походження є 

промислово важливими речовинами, які використовуються у харчовій, 

фармацевтичній, та косметичній галузях промисловості, важливим етапом 

описаних у даній роботі досліджень було впровадження результатів 

досліджень в промислові процеси.  

Не дивлячись на те, що потреба в природних антиоксидантах та добавках 

фенольної природи постійно зростає, існує низка аспектів, які необхідно 

вивчати перед впровадженняю технологій у виробництво. Наприклад, 

неодстаньо вивченим є питання зміни фенольних сполук, особливо фенольних 

кислот, під час переробки харчових продуктів [179]. Існує припущення, що під 

час переробки вільні фенольні кислоти вивільняються з їх зв’язаних глікозидів 

[97]. Проте Valančienė E та ін. [455] повідомили, що кофеїнова кислота різко 

знижується після термічної обробки. Ioannou I та Ghoul M. [196] вказали, що 

вмісту фенольних сполук та антиоксидантна активність властивостей 

харчових продуктів зменшуються пропорційно до часй термічної обробки.    

Беручи до уваги зміну фізико-хімічних характеристик, наприклад 

кислотності або вмісту вологи, під час процесів переробки та зберігання, ми 

дослідили вплив термічних та нетермічних способів переробки фенольних 

екстрактів, вилучених з in vitro культур та інтегрованих в харчові продукти. 

Також в наведених дослідженнях вивчали вплив фенольних сполук на 

огранолептичні характеристики харчових продуктів та на стійкість при 

зберіганні.    

 

Вплив фенольних сполук на огранолептичні властивості та 

антиоксидантну активність чаїв, трав´яних напоїв та кави. 

Одним з об´єктів наших досліджень стали чай, трав´яні напої та кава з 

добавками екстрактів пагонових культур S. rebaudiana.  
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Чай, трав´яні напої і кава є найбільш вживаними безалкогольними 

напоями. Виробництво Coffea arabica, Coffea robusta та Camellia sinensis, а 

також трав´яних напоїв, виготовлених з застосуванням таких рослин, як 

аронія, фенхель, гібіскус, ромашка та ройбуш має велике економічне та 

соціальне значення [374]. Згідно з Global market report: Tee [147], за останнє 

десятиліття cвітове виробництво чаю збільшується із середньорічними 

темпами приросту 4,7 %, і становить 5,89 млн. тонн. Виробництво чаю зростає 

в основному за рахунок збільшення продукції в Китаї, яке майже подвоїлось в 

період з 2009 до 2018 року і становило 2,616 млн. тонн у 2018 році, тобто 44,4 

% світового виробництва. Спектр трав´яних напоїв також розширюється, 

зростає частка чаїв з трав´яними добавками, в тому числі з природніми 

замінниками цукру [435]. 

Згідно з Global market report: Coffee [147], у 2017 році було експортовано 

70 %  загального виробництва кави на суму 19 млрд. доларів. В секторі 

виробництва та продажу кави задіяно 125 мільйонів людей. В подальшому 

прогнозується зростання сектору, що пояснюється збільшенням попиту з боку 

країн-виробників та країн з економікою, що розвиваються. Одним з трендів у 

секторі виробництвва кавових напоїв є розробка продуктів з новими 

смаковими властивостями. 

Kuo PC та ін. [247] повідомили, що антиоксидантний потенціал оологн 

чаю зменшується в 1,5 рази після сушіння листової маси, що негативно 

впливає на харчову якість продукту.  

Тому метою представлених в роботі досліджень була розробка рецептур 

безалкогольних напоїв з добавками листків S. rebaudiana, вирощеного in vitro 

з метою покращення смакових та функціональних властивостей, зокрема анти-

оскидантних показників. Для цього було проведено вивчення 

антиоксидантних властивостей продуктів S. rebaudiana, що існують на ринку 

та порівняння їх з екстрактами in vitro культур [427]. 

Як показано на рисунку 6.9, листки вирощеної in vivo S. rebaudiana, що 

були висушені ліофільним способом  (промисловий зразок) характеризувалися 
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відносно високою антиоксидантною активністю 40 %, а такі продукти, як 

порошок S. rebaudiana та її екстракти, що використовують як замінники цукру, 

характеризувалися низькою антиоксидантною активністю. Зокрема листки S. 

rebaudiana, висушені термічним способом мали антиоксидантну активність 

18%, що було вдвічі нижчим, ніж у матеріалі, висушеному за рахунок 

сублімації при мінусових температурах. Порошок листків S. rebaudiana (70% 

листки, 30% тальк) проявляв 3% антиоксидантну активність. Найвищим цей 

показник був в пагонових культурах, зокрема сягав 89 %, і саме in vitro 

культури S. rebaudiana були відібрані  як складові для розробки промислових 

харчових продуктів [167]. 

 

 

Рис. 6.9. Антиоксидантні властивості продуктів зі S. rebaudiana 

Поставленою задачею була розробка напоїв на основі чаю, трав та кави 

з покращеними органолептичними властивостями, які належать до категорії 

функціональних продуктів.  

Для заварювання напоїв використовували 1,5 г сухої маси продукту на 

100 мл води. 

На початку даних досліджень було проведено вимірювання вмісту 

фенольних сполук та антиоксидантну активність чаїв, трав´яних напоїв та 

кави. Отримані дані показали, що зелений чай містив 80,1 мг/г фенольних 
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сполук, що було вдвічі більше, ніж у чорному, йога та мате чаях, а також у 

чайовому напої з м´яти (рис. 6.10).  

Чайові напої з фенхелем, гібіскусом та ромашкою характеризувалися 

низьким вмістом фенольних сполук. Обидва сорти кави містили в чотири рази 

менше фенольних сполук, ніж зелений чай та вдвічі менше, ніж чорний. 

 

 

Рис. 6.10. Вміст фенольних сполук в різних сортів чаю, трав´яних 

напоїв та каві 

Як було показано в попередньому розділі, існує прямий зв´язок між 

вмістом фенольних сполук та антиоксидантними властивостями продукту, але 

він не є прямопропорційним. Це зумовлено тим, що різні фенольні сполуки 

характеризуються специфічними для них антиоксидантними властивостями. 

Профіль фенольних сполук у S. rebaudiana, чаях та каві складається з 

широкого спектру сполук фенольної природи, який включає фенольні 

кислоти, антоціани, флавоноїди, катехіни, тощо.  

В табл. 6.1 показано вміст цих сполук у рослинному матеріалі.  
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Таблиця 6.1 

Вміст фенольних сполук у чаї, трав’яних наполях та каві, мг/г 

Сполуки 
S. 

rebaudiana 

Coffea 

arabica 

Coffea 

robusta 

Зелений 

чай 
Гібіскус 

Антоціани 2,02±0,04 - - 9,51 ± 1,55 17,24 ± 3,55 

Флавоноїди 15,01±1,61 - - 15,66 ± 2,05 10,31 ± 2,44 

Катехіни 20,88±2,05 2,11±0,25 3,41±0,75 31,78 ± 4,11 8,15 ± 1,01 

 

Очевидно, через різницю у профілі фенольних сполук, вони по-різному 

впливають на функціональні властивості рослинних екстрактів. 

Одним з важливих завдань при розробці продуктів є концентрація 

екстрактів. Концентровані екстракти зазвичай не використовуються для 

розробки харчових продуктів. Їх концентрацію підбирають 

експериментальним шляхом з метою удосконалення  огранолептичних 

властивостей продукту відповідно до очікувань споживачів.  

З метою визначення оптимальної кількості екстрактів пагонової 

культури S. rebaudiana, які мали додаватись до напоїв, було проведено 

дослідження з застосуванням екстрактів градуйованого розведення. Як було 

продемонстровано в наших попередніх дослідженнях, деякі екстракти можуть 

розвивати вищу антиоксидантну активність після їх розведення [394].  

Результати, отримані при вимірюванні зміни антиоксидантної 

активності екстрактів S. rebaudiana та трав´яних напоїв при їх розведенні, 

показані на рисунку 6.11. Кожен продукт розводили 10 разів, зменшуючи 

концентрацію кожного наступного розчину на 50%. Вже після семи розведень 

чорний чай, а також  трав´яні напої з аронією та гібіскусом не проявляли 

антиоксидантної активності. Найнижчою антиоксидантною активністю 

характеризувався трав´яний напій з гібіскусом 9%, цей показник поступово 

зменшувався до нуля протягом 7 розведень. Аналогічна динаміка 

спостерігалась і для чорного чаю, хоча його початкова антиоксидантна 

активність була вищою, ніж в трав´яних напоях і становила 45%. 
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Рис. 6.11. Вміст фенольних сполук в різних сортів чаю, трав´яних 

напоїв та каві  

Антиоксидантна активність чайового напою з аронією була порівняно 

невисокою та сягала 25%, але після першого розведення збільшувалась до 

37%, проте після наступних шести розведень зменшувалась до нуля.  

Зелений та мате чаї характеризувалися високою антиоксидантною 

активністю, яка перед розведенням становила 60 та 71%, відповідно. 

Характерим було і те, що у цих чаях показник антиоксидантної активності 

підвищувався до третього розведення і сягав 71 та 83% відповідно.  

Динаміка зміни антиоксидантної активності пагонової культури S. 

rebaudiana була схожа на таку у аронії, але була набагато вищою і становила 

в концентрованому розчині 89%, після першого розведення знижувалась до 

78%, а після другого розведення збільшувалась до 93%. Подальші розведення 

призводили до поступового зниження  антиоксидантної активності.   

В даній роботі проводились розробки рецептур чаїв, трав´яних напоїв та 

кави, в які додавали 10% пагонової культури S. Rebaudiana. На рисунку 6.12 

показано порівняння антиоксидантних властивостей різних сортів чаїв, 

трав´яних напоїв та кави.  
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В усіх випадках після додавання S. rebaudiana спостерігалось 

збільшення антиоксидантої активності у напоях. Наприклад, антиоксидантна 

активність чорного чаю становила 45%, а після додавання S. rebaudiana 55%, 

антиоксидантна активність Ла Пачо була лише 2%, а після додавання S. 

rebaudiana зросла до 13%. Загалом трав´яні напої містили низькі концентрації 

антиоксидантів, зокрема напій з фенхелем 4%, з гібіскусом 8%, а з ромашкою 

4%. Низькі концентрації антиоксидантів пояснюються в першу чергу тим, що 

під час переробки рослинної сировини, зокрема способом термічної сушки, 

значна частина антиоксидантів втрачається, також тривалий транспорт 

сировини з місць її вирощування до місць переробки негативно впливає на 

якість продукції [406].       

Було проведено органолептичну оцінку напоїв та її зміну під впливом 

добавок S. rebaudiana. Дана оцінка проводилась шляхом визначення таких 

параметрів, як смак продукту, наявність гіркоти, солодкість, металічний 

присмак, аромат, колір та загальна оцінка продукту. Дані параметри 

оцінювали за 5 бальною системою, де найгірша оцінка становила 0, а найкраща 

5. Кількість осіб, що приймали участь у тестуванні продуктів становила 40. 

Середньостатистичні результати показані на рисунку 6.13.  

Чорний чай характеризувався гірким присмаком (3,0 з 5 можливих), був 

недостатньо ароматним (1,4) та несолодким на смак (1,3). Загальна оцінка 

чорного счаю становила 3,8 з 5 можливих балів. Додавання S. rebaudiana до 

чорного чаю покращувало його загальний бал з 3,8 до 4,3, зокрема  за рахунок 

смаку (з 2,5 до 3,8) та солодкої ноти (з 1,2 до 3,5), проте колір продукту 

погіршувався (з 2,3 до 1,8), посилилась гірка нота. 

Напій з фенхелю часто застосовується  як напій, що регулює травлення. 

Він характеризується відносно низькою загальною оцінкою у 2,2 бали, що 

зумовлено наявністю гіркоти, відсутністю аромату та бажаного кольору, 

Додавання S. rebaudiana до напою з фенхелю покращувало загальний бал з 2,2 

до 3,8 в основному за рахунок смаку (з 2,7 до 3,3 балів), солодкого смаку (з 2,9 

до 4,3 балів) та аромату (з 1,7 до 3,3 балів).     



 

 

 

2
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Рис. 6.12. Антиоксидантні властивості чаїв, трав´яних напоїв та кави без та з додаванням S. rebaudiana (1 - S. 

rebaudiana, 2 - чорний, 2s - чорний+StR, 3 - зелений, 3s - зелений+StR, 4 - аронія, 4s - аронія+ StR, 5 – цитрусовий, 5s 

- цитрусовий+StR, 6 - фенхель, 6s - фенхель+ StR, 7 - гібіскус, 7s - гібіскус+StR, 8 - йога-чай, 8s - йога-чай+StR, 9 - 

ромашка, 9s - ромашка+StR, 10 - ЛаПачо, 10s - ЛаПачо+StR, 11 - ройбуш, 11s - ройбуш+StR, 12 - мате, 12s - мате+StR, 

13 - м´ята, 13s - м´ята+StR, 14 - ПуЕрх, 14s - ПуЕрх+StR) 
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Рис. 6.13. Органолептична оцінки чаю та трав´яних напоїв. 
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Напій, приготований шляхом заварювання пагонової культури S. 

rebaudiana, харатеризувався наявністю гіркоти (бал 4,2 з 5 можливих), 

металічним присмаком   (бал 4,3), водночас був солодким на смак (бал 4,6), 

мав відносно непоганий аромат (бал 3,6)  та досягав загальної оцінки 2,7.  

Комбінування S. rebaudiana з зеленим чаєм суттєво покращувало 

сприйняття  продукту пробантами, загальний бал зростав з 2,6 до 4,6, зокрема 

за рахунок поліпшення смаку (з 2,1 до 4,3 балів), солодкого присмаку (з 1,6 до 

3,3 балів), аромату (з 3,6 до 4,8 балів) та кольору (з 1,7 до 3,4 балів). 

Трав´яний напій з аронією отримав загальну оцінку у 2,4 з 5 можливих 

балів. Застовування S. rebaudiana як харчової добавки несуттєво покращило 

сприйняття цього напою пробантами. Деякі критерії покращились завдяки 

використанню S. rebaudiana, зокрема солодкий смак та аромат, але при цьому 

колір та смак продукту погіршився.    

На відміну від багатьох напоїв, смакові якості ройбуша погіршились 

після додавання S. rebaudiana, загальна оцінка продукту зменшилась з 3,7 до 

2,2 балів, зокрема за рахунок погіршення смаку (з 3,5 до 1,7), появи гіркоти, 

погрішення аромату та кольору.  

Останнім часом мате чай набуває популярності саме завдяки 

притаманному йому гіркому смаку, що зумовлений високим вмістом 

фенольних сполук. Саме завдяки цьому мате чай належить до категорії 

функціональних продуктів і в ціновому значенні значно перевищує інші чаї. 

Однак, істотна категорія споживачів відмовляється від споживання цього 

продукту з-за характерної для нього гіркоти, металічного присмаку та 

відсутності солодкої ноти. Додавання S. rebaudiana покращує загальну оцінку 

продукту з 4,0 до 4,8 балів в основному завдяки зменшенню гіркої ноти, 

солодкому смаку та покращенню аромату.   

 

Висновки до Розділу 6 

Встановлено, що антиоксидантна активність екстрактів корелює з 

вмістом фенольних сполук в рослинних культурах. Завдяки високій 
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антиоксидантній активності фенольних сполук, іх додавання до харчових 

продуктів, які є нестійкими до оксидативного стресу, продовжує час 

зберігання продуктів та покращує їх біологічну цінність.  

Завдяки використанню екстрактів рослин S. rebaudiana середовище з 

вільними радикалами після 30 хвилин експозиції містило лище 28% вільних 

радикалів, середовище з екстрактами кореневих культур 22%, клітинних 

культур 18%, а пагонових культур 4%. Проте вже протягом 20 хвилин 

екстракти пагонових культур S. rebaudiana знешкоджували 91% вільних 

радикалів, протягом наступних 10 хвилин цей показник зростав до 96%, а 

екстракт рослин знешкоджував протягом 25 хвилин 72% вільних радикалів, в 

подальшому цей процес припинявся.  

Було виявлено, що коефіцієнт кореляції між фенольними сполуками з in 

vitro культур пагонів V. vinifera та антиоксидантною активністю становив  

0,904, а в пагонових культурах S. rebaudiana 0,710. Різницю у коореляційних 

коофіцієнтах можна пояснити різницею у профілях фенольних сполук у 

культурах пагонів V. vinifera та S. rebaudiana, а саме у клькості гідроксильних 

радикалів на ароматичномих кільцях фенольних сполук.  

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

антиоксидантні властивості екстрактів in vitro культур. Відмінність між 

контролем та варіантами, де вносили еліситори була помітною вже через добу 

після початку досліду та зростала до кінця експерименту. Ультрафіолет, 

екстракт S. cerevisiae знешкоджували 22, 21 та 18% більше вільних радикалів, 

ніж контрольний екстракт. Еліситори демонструють різну динаміку дії, так під 

впливом жасмонової кислоти антиоксидантна активність екстрактів 

збільшується поступово, а під дією ультразвуку та ультрафіолету зростає 

інтенсивно на 7 добу після експозиції.  

Фенольні сполуки впливають на смакові органолептичні 

характеристики та підвищує антиоксидантну активність харчових продуктів.  
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Антиоксидантна активність пагонової in vitro культури S. rebaudiana 

сягав 89 %, а  листки S. rebaudiana, висушені термічним способом мали 

антиоксидантну активність 18%, що було вдвічі нижчим, ніж у матеріалі, 

висушеному за рахунок сублімації при мінусових температурах. Порошок 

листки S. rebaudiana проявляв 3% антиоксидантну активність.  

Тому використання фенольних сполук у якості функціональних 

компонентів чаїв, трав´яних напоїв та кави, покращує їх характеристики.  

З метою визначення оптимальної кількості фенольних сполук з 

екстрактів  пагонової культури S. rebaudiana, які мали додаватись до чаїв та 

кави, було проведено дослідження з застосуванням екстрактів градуйованого 

розведення.  Динаміка зміни антиоксидантної активності пагонової культури 

S. rebaudiana становила в концентрованому розчині 89%, після першого 

розведення знижувалась до 78%, а після другого розведення збільшувалась до 

93%. Подальші розведення призводили до поступового зниження  

антиоксидантної активності.   

В усіх випадках після додавання S. rebaudiana спостерігалось 

збільшення антиоксидантої активності у напоях. Наприклад, антиоксидантна 

активність чорного чаю становила 45%, а після додавання S. rebaudiana 55%.  

Комбінування S. rebaudiana з зеленим чаєм суттєво покращувало 

органолептичну оцінку, загальний бал зростав з 2,6 до 4,6, зокрема за рахунок 

поліпшення смаку (з 2,1 до 4,3 балів), солодкого присмаку (з 1,6 до 3,3 балів), 

аромату (з 3,6 до 4,8 балів) та кольору (з 1,7 до 3,4 балів). Також 

покращувалась огранолептична оцінка мате чаю чорного чаю та  напою з 

фенхелю, проте погіршувалась для напою з аронією та ройбушем за рахунок 

погіршення кольору,  аромату та смаку,  появи гіркоти.  

Оскільки фенольні речовини діють як сильні антиоксиданти, можливе їх 

використання як природних консервантів з метою продовження терміну 

зберігання рослинних олій. Було показано, що нерафінована оливкова олія 

протягом 72 годинного зберігання при температурі 70°С окислюється і її 

пероксидне число сягає 47,4 мекв/кг. Додавання до оливкової олії фенольних 
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екстрактів in vitro клітинних культур S. rebaudiana, O. aristatus та V. vinifera в 

кількості 1 ppm знижувало пероксидне чило до 25,6, 22,8 та 17,3 мекв/кг.  

Опираючись на отримані дані вдалось розробити методи покращення 

смакових якостей та підвищення стабільності збагачених на фенольні сполуки 

харчових продуктів під час їх зберігання. 
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РОЗДІЛ 7. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ 

КОМПЛЕКСНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ФЕНОЛЬНИХ 

СПОЛУК  

 

Також важливим аспектом розробки комплексної технології отримання 

фенольних сполук є для вивчення вартості вирощування росли та їх in vitro 

культур. Тому було проведено розрахунок витрат на вирощування рослин та 

їх in vitro культур, а також аналіз економічної та технічної доцільності цих 

процесів. 

Фенольні сполуки є промислово важливими сполуками, які 

застосовуються у харчовій, фармацевтичній, косметичній та хімічній галузях 

промисловості [398]. Очікується, що ринок фенольних сполук буде 

розвиватись в основному завдяки зростанню світового попиту на 

функціональної харчові продукти та на заміну синтетичних сполук на 

природні фенольні сполуки. Цього можливо досягти завдяки розробці 

комплексної сталої біотехнології отримання фенольних сполук, починаючи з  

отримання рослинного матеріалу до готового продукту, у даному випадку  

біодобавок з фенольними сполуками у якості функціональних компонентів, 

безалкогольних напоїв, зокрема чаїв та травяних напоїв та рослинних олій, 

збагачених антиокисдантами.   

Згідно з данимим Plant Cell Culture Market Report [332] у 2017 році розмір 

світового ринку рослинних культур оцінювали в 395,5 млн дол. США. 

Передбачається, що з 2018 по 2025 рік CAGR буде становити 13,1%. Зростання 

застосування клітинних і тканинних культур і збільшення R&D в галузі 

клітинної та тканинної інженерії стимулюють зростання ринку. Очікується, 

що збільшення використання обладнання рослинної клітинної культури в 

харчових та фармацевтичних технологіях, а також в садівництві, лісовому 

господарстві та рослинництві прискорить розширення ринку протягом 

прогнозного періоду. 
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Глобальний попит на сільськогосподарську продукцію швидко зростає, 

що вказує на необхідність розробки альтернативних технологій вирощування 

культур для задоволення попиту на продовольство. Згідно з дослідженням, 

проведеним Міжурядової групи зі зміни клімату (IPCC) в 2016 році, 

збільшення частоти екстремальних погодних явищ і глобального потепління 

негативно позначиться на продуктивності рослинницької та тваринницької 

продукції [332]. 

В зв´язку з прогнозованим зростанням населення до 9 мільярдів до 2050 

року виникне і проблема забезпечення населення відповідним об´ємом 

виробництва сільськогосподарських культур для задоволення попиту на 

продукти харчування. Це призведе до зростання промислового використання 

рослинних  in vitro культур.  

Згідно з даними Adroit Market Research за 2020 рік [4] ціни на фенольні 

сполуки, які використовуються як добавки до функціональних харчових 

продуктів, становлять 1000-3000 €/кг, на фенольні сполуки, що 

використовуються як компоненти нутрацевтиків становлять 5000-10000 €/кг, 

а на такі, що використовуються для виробництва фармацевтиків від 20000 €/кг. 

Така відмінність в цінах на сполуки пояснюється в основному сталою якістю 

та чистотою фракцій фенольних сполук.  

Нами було проаналізовано склад біологічних добавок, що містять 

екстракт чорики Vaccinium myrtillus (Herbadirekt GmbH, Німеччина). В 90 

капсулах міститься 4,5 г висушеного екстракту ягід, що відповідає 1,25 г 

антоціанів. Якщо не враховувати кошти на капсулювання та упаковку, а також 

продаж продукту, ціна на сировину становить приблизно 1116  €/кг антоціанів 

(рис. 7.1).  

 Ціна на очищені антоціани, які використовуються  як стандарти для 

проведення аналітичних робіт, значно переважають такі для харчової 

промисловості. Зокрема вартість 10 мг антоціану дельфінідіну становить 1070 

€ (не враховуючи 19,0 % податок) (рис. 7.2), що в перерахунку складає 

107000000  €/кг.  
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Відмінність у вартості на антоціани в складі висушеного рослинного 

матеріалу та очищених з цього ж матеріалу сполук пояснюється в основному 

вартістю екстракції, а також коштами на розвиток біотехнології отримання 

дельфінідіну, які складаються з інвестицій у обладнання, робочої сили, 

розробку та патентування біотехнології.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 7.1. Біологічні добавки з екстракту чорики Vaccinium 

myrtillus (Herbadirekt GmbH, Німеччина). 

 

 

Рис. 7.2. Ціна на стандарт антоціану дельфінідіну (Каталог VWR, 

Німеччина). 

 

Таку ж тенденцію спостерігали  з ціною на висушену листову масу стевї. 

Ціна за кілограм сухих листків, що поступає в продаж від компанії Stevia 

WorkInc (Парагвай) становить 51,80 € (рис. 7.3). Згідно проведеново нами 

аналізу вмісту фенольних сполук у цій продукції  їх концентрація становить 

21,1 мг/г. Якщо не враховувати кошти на капсулювання та упаковку, а також 

https://www.amazon.de/Herb

adirekt-ANTHOCYANE-

AUS-

HEIDELBEEREXTRAKT-

25/dp/B01FLRR5KO 
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продаж продукту, ціна на 21,1 г фенольних сполук скаладає 51,80 €, що 

відповідає приблизно 2448  €/кг.   

 

 

Рис. 7.3. Висушена листова маса S. rebaudiana (Stevia WorkInc, 

Парагвай). 

Ціна на нерозділену фракцію фенольних сполук, які використовуються  

як стандарти при проведенні аналітичних робіт, значно переважають такі для 

харчової промисловості. Ціна на 2 мг фенольних сполук становить 45,90 € (не 

враховуючи 19% податок) (рис. 7.4), що в перерахунку складає 22950  €/кг. 

 

 

Рис. 7.4. Ціна на стандарт фенольних сполук (Каталог VWR, 

Німеччина) 

 

Відмінність у вартості на фенольні сполуки в складі висушеного 

рослинного матеріалу та очищені фенольні сполуки, як і у випадку з 

антоціанами, пояснюється в основному витратами на екстракцію а також 
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коштами на розвиток біотехнології отримання фенольних сполук, зокрема 

інвестицій у обладнання, вартість робочої сили, розробку та патентування 

біотехнології.  

Зідно з даними Stevia Market Size, Share & Trends Analysis Report [422] 

використання S. rebaudiana в промислових біотехнологіях зумовлено не тільки 

наявністю в ній стевіозидів, а іі високому вмісту фенольних сполук, зокрема 

фенольних кислот.  Як видно з рисунку 7.5, застосування екстрактів S. 

rebaudiana як  функціональних компонентів безалкогольних напоїв, харчових 

продуктів, замінювачів цукру та фармацевтичних препаратів зростає з кожним 

роком. Так у 2015 році розмір світового ринку S. rebaudiana оцінювали у 337,7 

млн. доларів США, прогнозується, що по 2024 рік він збільшиться на CAGR 

6,1% [219]. Зростаючий попит на продукти, що містять екстракти S. 

rebaudiana, зумовлений в першу чергу її використанням як натурального 

замінника цукру, але і завдяки високому вмісту фенольних сполук, які 

впливають на органолептичні властивості харчових продуктів та їх 

стабілізацію під час зберігання (рис. 6.18).   

 

Рис. 7.5. Використання екстрактів S. rebaudiana в промислових 

біотехнологіях [422]. 

Тому важливою задачею даних досліджень було порівняння 

ефективності отримання фенольних сполук з рослин, клітинних, кореневих та 

пагонових культур S. rebaudiana, V. vinifera та Orthosiphon aristatus.  
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Як було показано в розділі 3 на прикладі використання рослин S. 

rebaudiana, вирощених в різних кліматичних зонах, якість та кількість 

фенольних сполук, в тому числі фенольних кислот, значним чином залежала 

від кліматичних умов вирощування, зокрема температурного режиму та 

кількості опадів. Це супроводжувалось значними коливаннями у якості 

сировини, що в даних дослідженнях визначається не тільки як врожайність 

сухої маси листків нативних рослин, а насамперед  як вміст фенольних сполук 

у екстрактах, а також як технологічна та економічна ефективність 

застосування комплексних технологій. 

Протягом середнього періоду вегетації у 135 днів маса листків S. 

rebaudiana становить 286 г/рослину, а вміст фенольних сполук 34,4 мг/г 

(Розділ 3). Це означає, що за період 75 діб ефективної вегетації (фактично 135 

денної вегетації, але біомаса інтенсивно накопичується протягом останніх 75 

діб вегетації) [398], листки однієї рослини накопичують 3,81 г маси на добу. 

Оскільки щільність рослин становить 6,5/м2, з одного м2  площі насаджень 

протягом вегетації можливо отримати 63,93 г фенольних сполук (Таблиця 7.1). 

Розраховуючи врожайність фенольних сполук за добу можна стверджувати, 

що вона в середньому становить 0,84 г/ м2 площі насадження. 

Таблиця 7.1 

Порівняння ефективності отримання фенольних сполук з рослин, 

вирощених в теплиці, та з пагонової культури S. rebaudiana, мг/г 

 Рослини Пагонові культури 

Щільність рослин /м2 6,5 250 

Приріст ваги листків однієї 

рослини/пагону, г/ добу 

3,81 3,65 

Приріст ваги листків, г/м2 добу 24,76 912,50  

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

Вихід фенольних сполук з г/ м2 

добу 

0,84 89,1  

Пагонова культура на 14 добу культивації характеризується щільністю 

250 пагонів/м2. Маса листків одного пагону на цей період часу сягає 51,13 г 

(Розділ 3), а це означає, що маса листків, зібраних з 1 м2 становить при цьому 



300 

 

 

12,73 кг. Вміст фенольних сполук у пагонових культурах становить 97,6 мг/г. 

Тобто вихід фенольних сполук з 1 м2 становить насаджень пагонових культур 

становить 1247 г. Розраховуючи врожайність фенольних сполук за добу 

вегетації можна стверджувати, що вона в середньому становить 89,1 г/м2 площі 

насадження. З даних розрахунків очевидно, коефіцієнт виходу фенольних 

сполук з пагонових культур в 106 разів переважає вихід таких з нативних 

рослин.  

Аналіз перспективності використання in vivo та in vitro технологій для 

отримання фенольних сполук  проводили за схемою оцінки значимості 

критеріїв процесу виробництва за Hamatschek J [157]. Для розрахунків 

значення кожного фактору використовувались отримані в ході проведених 

досліджень дані стосовно вирощування рослин, клітинних, кореневих та 

пагонових культур S. rebaudiana, O. aristatus та Vitis vinifera, синтезу та 

екстракції фенольних сполук, а також інвестицій на обладнання, використання 

земельних та лабораторних площ та  затрат на використання робочої сили 

(таблиця 7.2). Оскільки основною задачаю досліджень бууло отримання 

фенольних сполук з біомаси, цей критерій оцінювали в 15%  зі 100% за 

ступенем важливості,   інвестиції на закупівлю та використання обладнання 

для культивування та екстракцію також відіграють важливу роль у розробці 

комплексної біотехнології, тому цей показник оцінювали у 9% від 100% за  

його важливістю.  

Значення рангу визначалось діапазоном від 0 до 10, при цьому нульовий 

показник означав, що певний критерій не відіграє ролі у конкретній  

технології, натомість показник 10 є визначальним. Наприклад, розлядаючи 

значимість критерію «залежність від світлового режиму», можна 

стверджувати, що кореневі культури синтезують фенольні сполуки без 

присутності світла, вони містять достатньо велику кількість фенольних 

кислот, при цьому характеризуються відсутністю світлозалежних пігментів. 

Тому залежність від світлового режиму визначається величиною рангу 10, 

тобто світло не є лімітуючим фактором.  
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Таблиця 7.2 

Аналіз перспективності використання in vivo  та in vitro технологій для отримання фенольних сполук 

Критерії процесу 

  

Важливість 

критерію, 

% 

  

Рослини 
Клітинні 

культури 

Кореневі 

культури 

Пагонові 

культури 

Ранг Значення Ранг Значення Ранг Значення Ранг Значення 

Залежність від світлового режиму  5 4 0,20 8 0,40 10 0,50 2 0,10 

Залежність від водного режиму 2 2 0,04 10 0,20 10 0,20 10 0,20 

Ефективність живильного середовища 8 4 0,32 6 0,48 6 0,48 7 0,56 

Засоби захисту 5 3 0,15 10 0,50 10 0,50 10 0,50 

Темпи приросту біомаси 10 3 0,30 1 0,10 2 0,20 10 1,00 

Вміст фенольних сполук в біомасі 15 5 0,75 10 1,50 7 1,05 10 1,50 

Генетична стабільність 3 10 0,30 3 0,09 8 0,24 10 0,30 

Ефективність застосування прекурсорів 5 0 0 10 0,50 10 0,50 8 0,40 

Ефективність застосування еліситорів 7 0 0 8 0,56 10 0,70 8 0,56 

Кошти на екстракцію 13 7 0,91 10 1,30 10 1,30 10 1,30 

Ексудати як додактове джерело сполук 6 0 0 7 0,42 10 0,60 3 0,18 

Інвестиції в обладнання 9 3 0,27 5 0,45 5 0,45 8 0,72 

Робоча сили 7 3 0,21 7 0,49 7 0,49 10 0,70 

Використання земельної/лабораторної площі  5 0 0 10 0,50 10 0,50 7 0,35 

Сума критеріїв 100% 44 3,45 105 7,49 115 7,71 113 8,37 

Показник компрлексної оцінки перспективності 

використання технологій, місце  
  4   3   2   1   

Ранг від 1 до 10 = 1- сильно залежний, 10 – незалежний 
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Однак, для пагонових культур додаткове до природнього штучне 

освітлення є важливим, оскільки вони вирощуються в in vitro лабораторних 

умовах, з високою щільністю пагонів та характеризуються приростом біомаси, 

який в 4 рази перевищує такий у in vivo рослин. Саме тому значення рангу 

цього показника для пагонових культур становить 2, це означає, що даний 

фактор є лімітуючим для вирощування пагонових культур.  

Розраховуючи значення рангу засобів захисту рослин від шкідників та 

хвороб потрібно відзначити, що в більшості випадків технології вирощування  

in vivo рослин передбачають використання таких засобів. Проте для 

вирощування органічної продукції засоби захисту не застосовуються або 

застосовуються в незначиних кількостях (наприклад, технологія 

культивування органічного V. vinifera передбачає використання сульфату міді 

для захисту від грибкових захворювань, насамперед викликаних Plasmopara 

viticola). Тому значення рангу для культивації in vivo рослин сягає 3, тобто 

даний критерій може бути лімітуючим, а для усіх  in vitro  культур він не 

відіграє ніякої ролі, відповідно ранг становить 10. 

Відповідно до формули, запропонованої Hamatschek J [157], завдяки 

множенню  показника важливості критерію на ранг критерію було 

розраховано значення кожного з них для технологій отримання фенольних 

сполук з нативних рослин та їх in vitro культур. Сума даних значань вказує на 

перспективність використання технологій. Зокрема для in vivo рослин  рослин 

вона 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 та V. vinifera для поставленої задачі є найбільш 

перспективними та економічно виправданим. Проте і отримання фенольних 

сполук з кореневих та клітинних культур є більш виправданим, ніж  таке з  in 

vivo рослин.   

На прикладі пагонової культури S. rebaudiana та вирощених в умовах 

теплиці нативних рослин ми розрахували вихід фенольних сполук з 1 м2 полщі 

вирощування. 
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В експерименті, проведеному з рослинами S. rebaudiana в теплиці, 

щільність рослин становила 6,5/м2, що відповідає 65000 рослинам/га та за 

даними Stevia Market Size, Share & Trends Analysis Report [398] вважається 

середньою оптимальної густотою насаджень.  

Протягом середнього періоду вегетації у 135 днів маса листків S. 

rebaudiana становить 286 г/рослину, а вміст фенольних сполук 34,4 мг/г 

(Розділ 3). Це означає, що за період 75 діб ефективної вегетації (фактично 135 

денної вегетації) [471], листки однієї рослини S. rebaudiana синтетизують 9,83 

г фенольних сполук. Оскільки щільність рослин становить 6,5/м2, з одного м2  

площі насаджень можливо отримати 63,93 г фенольних сполук (таблиця 7.3). 

Збір фенольних сполук за 75 діб вегетації становить 8,4 г/ м2 площі 

насадження. 

Таблиця 7.3 

Порівняння ефективності отримання фенольних сполук з рослин S. 

rebaudiana, вирощених в теплиці та з пагонової культури, мг/г   

 

Показник Рослини Пагонові культури 

Щільність рослин /м2 6,5 250 

Приріст ваги листків однієї 

рослини/пагону, г/ 14 діб 
53,38 51,13 

Приріст ваги листків, кг / м2 3,470 12,73 

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

Збір фенольних сполук, г/ м2 14 діб 119 1247 г 

Збір фенольних сполук з г/ м2 добу 8,4 89,1 

 

Пагонова культура на 14 добу культивації характеризується щільністю 

250 пагонів/м2.  Маса листків одного пагону на цей період часу сягає 51,13 г 

(Розділ 3), а це означає, що маса листків, зібраних з 1 м2 становить при цьому 

12,73 кг.  
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Вміст фенольних сполук у пагонових культурах становить 97,6 мг/г. 

Тобто їх збір з 1 м2 становить 1247 г, а в середньому відповідно 89,1 г/м2 площі 

насадження.  

З даних розрахунків очевидно, збір фенольних сполук з пагонових 

культур в 106 разів переважає вихід з нативних рослин.  

В науковій літературі дослідження з економічної оцінки, зокрема 

повірняння ефективності вирощування нативних рослин та їх in vitro культур, 

зустрічаються в  недостатній кількості для аналізу, узагальнення та порівняння 

з отриманими в даній роботі результатами. Das A та ін. [89] порівнювючи 

ефективність вирощування рослин S. rebaudiana вв польових умовах з насіння 

та з in vitro культури, дійшли до висновку, що  in vitro розмноження S. 

rebaudiana скорочує загальні витрати на вирощування на 230%. Проте, 

культивування in vitro вимагає відповідних інвестиційних затрат в обладнання 

біотехнологічної лабораторії, устаткування (автоклави, культваційні шафи, 

кліматичні камери з ротаційними шейкерами, біореактори, тощо), більш 

інтенсивної занятості кваліфікованих робочих кадрів та більших зарат на 

процес культивування [194].  

Базуючись на власному досвіді співробітництва з виробниками 

біотехнологічних препаратів (дані не вказуються в публічних роботах), 

необхідно відмітити, що виробники проводять детальні розрахунки 

ефективності отримання біологічно активних сполук з  in vitro культур 

керуючись не тільки метою ортимати високий врожай сполук, але і задачею 

отримання стабільного за кількістю та сталого за якістю кінцевого продукту.  

Цю тезу можна підтвердити даними Global Next-Generation 

Biomanufacturing Market за 2021 рік [146], згідно з якими в період період часу 

2019 р. по 2029 р. кількість біотехнологічних компаній, задіяних у виробництві 

вторинних метаболітів рослин для B2B харчової та фармацевтичної галузях  

промисловості щороку збільшуватиметься на 10%.   

При цьому згідно з даними Global phytonutrients market [156] очікується, 

що об´єм ринку рослинних добавок в 2028 році досягне 6.500 млрд. USD, а 
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щорічне зростання ринку становитиме 7.3% в період з 2021 до 2028. Це 

зобумовлено потребою споживачів в здоровому харчуванні, яке можливо 

забезпечити за рахунок включення рослинних метаболітів, серед яких 

фенольні субстанції посідають одне з найважливіших місць, в матрикс 

харчових продуктів. 

 

Висновки до Розділу 7 

Важливим аспектом розробки комплексної технології отримання 

фенольних сполук було вивчення вартості вирощування росли та їх in vitro 

культур. Тому було проведено порівняння ефективності отримання фенольних 

сполук з рослин, клітинних, кореневих та пагонових культур S. rebaudiana, V. 

vinifera та Orthosiphon aristatus.  

Аналіз комплексної оцінки перспективності використання in vivo та in 

vitro технологій з метою отримання фенольних сполук становить для рослин, 

вирощених в теплиці 3,45, тоді як 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 та V. vinifera для поставленої 

задачі є найбільш перспективними та економічно виправданим. Проте і 

отримання фенольних сполук з кореневих та клітинних культур є більш 

виправданим, ніж  таке з  in vivo рослин.   

Порівняння коефіцієнту врожайності показало, що для  пагонових 

культур він у 106 разів перевищує такий у вирощених в умовах теплиці 

нативних рослин.  

Проте, культивування in vitro вимагає відповідних інвестиційних затрат 

в обладнання біотехнологічної лабораторії, занятості кваліфікованих робочих 

кадрів та більших зарат на процес культивування. Незважаючи на це, 

відмічається стрімко зростаюча тенденція промислового впровадження 

біотехнологій отримання рослинних метаболітів, оскільки вони забезечують 

не тільки ортимання високого врожаю сполук, але і забезпечують її стабільну 

врожайність та сталу  якість кінцевого продукту.  
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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, відмінність 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. 
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rebaudiana характеризувалась швидшим ростом пагонів, більшою кількістю та 

масою пагонів, порівнюючи з O. aristatus та V. vinifera.  

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 
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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 суттєво стимулювало 

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.  

 

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, 
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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 

характеризувалися 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.  
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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 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.  
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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.  
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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.  

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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Ojeniyi  

10.2017 - 

03.2018 
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Продовження додатку А 

1 2 3 4 5 

Influence of beta glucans on food 

properties* 

DAAD 

Lomonosow 

Kazan National Research 

Technological University, 

Russia 

Gematdinova Venera, 

PhD.  

10.2017 - 

03.2018 

Evaluation of biochemical marker of in 

vitro cultures* 

Channel National Research Center 

(NRC), Cairo, Egypt 

Ahmed Gabr,  

Ph.D., associate 

professor  

07.2017-

09.2017 

Novel food products containing Milk 

thistle in vitro culture rich in silymarin 

content* 

DAAD Fayoum faculty of 

Agriculture, Cairo 

University, Egypt 

Hoda Mabrok 

Ph.D., associate 

professor  

07.2017-

09.2017 

Development and characterization of 

products with integrated sea buckthorn 

(Hippophae rhamnoides L.) leaves* 

BayHost West Pomeranian 

University of Technology 

in Szczecin, Poland 

Paulina Bośko,  

PhD. Student  

 

10.2016-

03.2017, 

10.2017-

03.2018 

 

Obtaining health-related metabolites 

from algae 

BayHost State Research Center for 

Radiation Medicine of 

NAMS of Ukraine 

Prof. Serebrjakov, 

Dr. Kurinnyi 

10.2015 

Production of Cynarinasprotective liver 

compound in hairy root culture of Globe 

artichoke* 

DAAD National Research Center 

(NRC), Cairo, Egypt 

Ahmed Gabr, Ph.D. 01.2015-

06.2015 

Effect of chicory (Сichorium 

intybus) extract on the microflora of 

human gastrointestinal tract* 

DAAD  Kazan State University, 

Russia 

Zulfiya Badretdinova  

PhD. Student  

10.2014-

03.2015 

 



 

 

 

3
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Продовження додатку А 

1 2 3 4 5 

Development of Method for Extraction 

of Fagopiryn from Buckwheat 

DFG National University n.a. 

Shevchenko, Kiew, 

Ukraine 

Oksana Sytar,  

Dr. biol. 

08.2014-

03.2016 

Development of functional drinks with 

nano-structured natural compounds* 

DAAD Taraz State University n.a. 

Dulati, Kazakhstan 

Gaymzhan Jussopov,  

M.Sc. 

08.2014-

07.2015 

Produktion von Alkaloiden in in vitro 

Kulturen  

Industry   11.2014-

10.2016 

Development of Method for Extraction 

of Fagopiryn from Buckwheat* 

 

DAAD National University named 

after Shevchenko, Ukraine 

Oksana Sytar  

Dr. biol.  

07.2014-

09.2014 

Ermittlung von Methoden zur Messung 

von Härten/ Festigkeiten/ Zähigkeit von 

Fruchtstücken 

Industry   07.2014-

12.2014 

Physicochemical characteristics and 

anti-oxidant activities of Ziziphus 

Spinachristi L (sidir) honey from 

different origin* 

Channel Fayoum faculty of 

Agriculture, Cairo 

University, Egypt 

Selim Khaled Abd 

El-Hamied  

Dr.-Ing.  

04.2014-

10.2014 

Development of technology for post-

harvest changes of fruit color 

Industry (Italy)   01.2014-

03.2015 

Combined effects of thermal and 

osmotic dehydration on the bioactive 

Substances in Pawpaw* 

DAAD  Kwara State University,  

Nigeria 

Beatrice Ade-

Omowaye 

Prof. Dr.-Ing.   

11.2013-

01.2014 

By-products as a source of natural anti-

oxidants* 

Channel Fayoum faculty of 

Agriculture, Cairo 

University, Egypt 

Adel Mohdaly  

Dr.-Ing.  

11.2013-

05.2014 



 

 

 

3
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Продовження додатку А 

1 2 3 4 5 

Effects of different green teas with 

stevia additives on chemoprevention 

BaCaTeC Center for Human 

Nutrition, University of 

California, Los Angeles, 

USA 

Dr. Susanne M. 

Henning 

10.2013-

12.2013 

By-products of buckwheat as a source of 

natural anti-oxidants* 

Ukrainian Ministry 

of Education 

National University named 

after Shevchenko, 

Ukraine, Ukraine 

Dr. Sytar, Oksana 10.2013-

03.2014 

Validation of drying: 

Technological interrelationships in 

predryer 

Industry   10.2013-

09.2014 

Study of physical-chemical properties of 

crops for functional food* 

DAAD Kyrgyz-Turkish Manas 

University, Kyrgyzstan 

Aigul Usubalieva 

Dr. food. Techn. 

10.2013-

12.2013 

Practical trainings* Rein in Hörsäle   Anja Kastell, Dipl-

Ing., TU Berlin 

03.2013-

09.2015 

Improvement of quality parameters of 

canned vegetables 

Industry   10.2012-

12.2012 

Development of functional products 

based on Ziziphus Spinachristi L of 

different origins* 

DFG Fayoum faculty of 

Agriculture, Cairo 

University, Fayoum, 

Egypt 

Selim Khaled Abd 

El-Hamied, Dr.-Ing.  

05.2012-

08.2012 

Encapsulation of plant cell cultures for 

improving the exudation of secondary 

metabolites* 

TUB National Research Center 

(NRC), Cairo, Egypt 

Dr. Ahmed M. M. 

Gabr 

07.2011-

10.2011 
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Продовження додатку А 

1 2 3 4 5 

Development of biodegradable 

packaging materials* 

Industry  Kazan National Research 

Technological University, 

Russia 

Dr. Zakirova, Aigul 03.2011-

09.2011 

Development of low-caloric soft drinks Industry   10.2010-

03.2011 

By-products of buckwheat as a source of 

natural anti-oxidants* 

DAAD National University n.a. 

Shevchenko, Kiew, 

Ukraine 

Dr. Sytar, Oksana 09.2010-

02.2011 

Obtaining of bioactive substances from 

exudates 

TUB  Dr. Mohdaly 09.2010-

12.2010 

Bio- manufacturing of vegetative seeds*  BMBF-EXIST  MSc. Riedel 08.2010-

07.2011 

Practical trainings* Rein in Hörsäle   Alexandra Wendt, 

Dipl-Ing. 

03.2010-

09.2012 

TEMPUS: “EU Based Course in 

Foodstuff Expertise and Quality 

Control”  

Tempus 5 universities in Ukraine, 

Parma University (Italy), 

Plovdiv University 

(Bulgaria), Pole and Paul 

Company (Portugal)  

 01.2010-

12.2012 

Introduction of cell cultures for 

obtaining biopharmaceuticals 

Industry   10.2009-

09.2010 

Laser irradiation influence on seed 

germination 

TUB  Dr. Shevchenko 09.2009-

03.2010 
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Продовження додатку А 

1 2 3 4 5 

Improving dietary glucosinolate 

production, processing and 

characterization of potential health 

effects for the prevention of colon 

cancer  

BMBF 11 Partners from German 

Universities and Industry 

 06.2009-

01.2013 

Fermentation of plant products for 

obtaining secondary metabolites* 

DAAD  Dr. Dase Hunaefi 06.2009-

10.2013 

Development of student exchange 

program, Bolivian universities and 

companies 

Embassy of 

Bolivia 

  05.2009 

Obtaining of phenolics from the 

exudates of plants, cell and hairy root 

cultures by using of membrane 

permeabilisation technologies* 

 

DAAD  Dr. Zhenzhen Cai 02.2009-

01.2012 

Antioxidative potential of plant by-

products* 

Channel  Dr. Adel Mohdaly 11.2008-

10.2010 

Extraction of glucosinolates from 

sprouts of Brassica plants* 

DAAD Faculty of Agriculture, 

Cairo University, Egypt 

Dr. AbdElrahman 

Ahmed 

09.2008-

02.2009 

ISEKI Food 3: Innovative Developments 

and Sustainability of ISEKI Food  

Erasmus 33 universities from EU  09.2008-

08.2011 

Obtaining betalains from the oppuntia 

cell cultures 

TUB   09.2008-

03.2009 
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Закінчення додатку А 

1 2 3 4 5 

Development of new technologies in 

sandy deposol re-cultivation measures in 

order to improve production efficiency 

Agricultural 

Ministry, Serbia 

  06.2008-

05.2011 

ISEKI_Mundus 2: Lifelong Learning 

Program  

Erasmus 28 universities from EU  03.2008-

02.2011 

Technology for Biomanufacturing of 

Antioxidants (Phenolic Derivates) from   

Guava (Psidium gujava) Plants and 

Tissue Culture* 

 

Gottlieb Daimler- 

und Karl Benz-

Foundation 

 MSc. Nay Min Saw 08.2007-

12.2008 

Phenolic acids from plant by  

products* 

 

2007-

10 

39.800 

 

Channel Faculty of Agriculture, 

Cairo University, Egypt 

Dr. AbdElrahman 

Ahmed 

06.2007-

05.2010 

Cultivation of cell cultures of Glycine 

max* 

Tubitak Munzur Uni-versity, 

Turkey 

Dr. Alper Güven 04-2007-

06.2007 

ISEKI Food 2: Integrative Safety and 

Environmental Knowledge in Food 

towards European Sustainable 

Development  

Erasmus 33 universities from EU  03.2006-

02.2008 

Biosynthesis of steviosides in sprout 

cultures of Stevia  

TUB  Dr. Shevchenko  09.2006-

03.2007 

Development of methods for extraction 

of glucosinolates from sprouts of 

Brassica plants 

IGZ   01.2006-

05.2006 
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