
В І Д Г У К  

офіційного опонента про дисертаційну роботу Шкопинської Тетяни 

Євгенівни «Оптимізація біотехнологічного процесу клонального 

мікророзмноження  in vitro рослин роду Mentha L.», подану до захисту на 

здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук 

за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія 

 

Актуальність теми. Робота Шкопинської Т.Є. присвячена важливій 

проблемі – оптимізації біотехнологічного процесу мікроклонального 

розмноження in vitro різних сортів м’яти перцевої (Mentha piperita L.) й м’яти 

довголистої (Mentha longifolia Huds.) з метою отримання якісного садивного 

матеріалу для створення промислових насаджень та отримання якісної, цінної у 

фармакологічному відношенні ефіроолійної сировини.   

Літературні дані щодо біотехнології м’яти досить обмежені та не 

висвітлюють питання пов’язані зі специфікою її метаболізму, хоча ці рослини 

мають величезний фармакологічний та економічний потенціал. Поряд із цим 

відомо, що культивування клітин і тканин in vitro може супроводжуватися 

високим рівнем генетичних змін, які проявляються у зміні кількості та 

морфології хромосом, їхніх структурних перебудовах, диференціальній 

реплікації або елімінації різних послідовностей ДНК тощо. Високий рівень 

гетерогенності та мінливості клітинних популяцій in vitro може бути однією з 

причин значного зниження вмісту вторинних сполук або ж нестабільної 

продуктивності культур тканин у процесі тривалого вирощування, що описано 

для багатьох видів рослин. З огляду на це, необхідним є не лише введення в 

культуру in vitro, але і всестороннє вивчення отриманих культур. Тому 

представлена робота є актуальною. 

Дисертаційне дослідження виконане в Національному університеті 

біоресурсів і природокористування України в межах науково-дослідної роботи 

на тему: «Біотехнологічні основи розмноження ефіроолійних лікарських рослин 

родини Губоцвіті для одержання високоякісного садивного матеріалу» (номер 

державної реєстрації 0116U001994), також робота була складовою програми 

наукових досліджень №26 на тему: «Селекційне і технологічне забезпечення 

виробництва сировини ефіроолійних, лікарських і ароматичних культур» 
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(«Ефіроолійні, лікарські і ароматичні рослини») в рамках завдання ІІ 

рівня 26.00.01.05.П. «Створити сорти лікарських і ефіроолійних культур з 

підвищеним вмістом біологічно активних речовин у фармацевтичній сировині» 

Дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і 

природокористування НААН України Полтавської області.  

Достовірність і обґрунтованість результатів наукових положень і 

висновків. Наукові положення та висновки логічно випливають із фактичного 

матеріалу і носять об’єктивний характер, оскільки обґрунтовані результатами 

експериментальних досліджень. У дисертаційній роботі Шкопинської Т.Є. 

використано модельні сорти м’яти перцевої Лебедина пісня, Лубенчанка, Лідія, 

Українська перцева, Мама і Чорнолиста та чотири селекційні зразки й рослини 

м’яти довголистої сорту Посульська ліналоольна. Для оздоровлення 

рослинного матеріалу in vitro використано противірусний препарат рибавірин; 

для оптимізації морфогенетичних процесів у культурі in vitro застосовували 

наночастинки міді, кобальту та кремнію, надані Інститутом електрозварювання 

імені Є. О. Патона НАН України. Для дослідження цього матеріалу автором 

застосовано адекватні поставленим завданням сучасні методи: біотехнологічні 

(культура ізольованих тканин і органів, клональне мікророзмноження), 

біохімічні (визначення якісного і кількісного терпеноїдного складу), 

цитохімічні (мікротомія рослинних матеріалів, гістохімічний аналіз тканин, 

світлова мікроскопія), агротехнологічні, математичні та статистичні 

(однофакторний, дисперсійний, Biplot аналізи). 

Новизна отриманих результатів. За матеріалами наукових досліджень 

автором вперше:  

‒ запропоновано ступінчатий метод стерилізації експлантатів м'яти 

перцевої і м'яти довголистої з використанням розчину сулеми та нітрату срібла 

при цьому ефективність стерилізації становила 88–96 %;  

‒ встановлено терапевтичну дозу рибавірину 10 мг/л у живильному 

середовищі для оздоровлення сортів м’яти; підібрано склад живильного 

середовища Мурасіге-Скуга з додаванням регуляторів росту для мультиплікації 

м'яти перцевої і м'яти довголистої;  

‒ доведено позитивний вплив наночастинок міді, кобальту та кремнію на 

морфогенетичні процеси рослин м’яти перцевої і м’яти довголистої в культурі 
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in vitro, що дає змогу підвищити вихід як рослинного матеріалу, так і його 

біосинтетичні показники; 

‒ доведено переваги клонального мікророзмноження in vitro над 

традиційним вегетативним розмноженням в результаті анатомічного, 

цитологічного і агробіологічного аналізів за достовірним збільшенням кількості 

ефірної олії, врожайності повітряно-сухої сировини, біомаси кореневищ, 

облистяністю та інтенсивністю ксилогенезу; 

‒ вcтaнoвлeнo, щo copти м'яти перцевої Лебедина пісня і Мама тa 

селекційні зразки М 01-02 і М 01-12 після застосування біотехнологічних 

методів виpiзняються зa мopфoлoгiчними ocoбливocтями та ypoжaйними 

xapaктepиcтикaми і рекомендовані для промислового вирощування в Україніи; 

‒ встановлено біохімічні особливості рослин сортів м’яти перцевої 

української селекції і підтверджено високу фармакологічну якість їхньої 

ефірної олії; виявлено, що до і після застосування клонального 

мікророзмноження превалюючими і незмінними сполуками для сортів м’яти 

перцевої Лебедина пісня, Лубенчанка і Мама є лімонен, піперитон, ментол, 

Українська перцева та Чорнолиста – пулегон, цинеол і ментон, Лідія – 

ізоментон; 

‒ обґрунтовано економічну ефективність використання оздоровленого 

розмноженого в культурі in vitro садивного матеріалу, що забезпечує отримання 

стабільно високої урожайності та високу прибутковість. 

Практичне значення отриманих результатів. Автором запропоновано 

новий біотехнологічний підхід до одержання асептичної культури м'яти перцевої і 

м'яти довголистої. Встановлено терапевтичну дозу рибавірину 10 мг/л у 

живильному середовищі для оздоровлення. Доведено позитивний вплив 

наночастинок міді, кобальту та кремнію на морфогенетичні процеси рослин м’яти 

перцевої і м’яти довголистої, що збільшує вихід рослин-регенерантів, кількість 

ефірної олії та масову частку цінних компонентів в ній. Виявлено, що до і після 

застосування клонального мікророзмноження превалюючими і незмінними 

сполуками для сортів м’яти перцевої Лебедина пісня, Лубенчанка і Мама є 

лімонен, піперитон, ментол, Українська перцева та Чорнолиста – пулегон, цинеол 

і ментон, Лідія – ізоментон. Ці результати можуть послужити основою для 

масового одержання оздоровленого посадкового матеріалу, створення маточників 

та прискореного розмноження унікальних генотипів. 
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Одержані дисертантом дані свідчать, що завдяки клональному 

розмноженню та противірусній терапії препаратом рибавірин в культурі іn vitro 

у сортів м’яти перцевої збільшується кількість ефірної олії та покращується її 

терпеноїдний склад за рахунок збільшення ментолу, збільшується врожайність 

повітряно-сухої сировини та біомаса кореневищ, збільшення вихід кондиційної 

розсади та облистяність. Особливу увагу привертають сорти Лебедина пісня, 

Мама, селекційні зразки М01-12 (за облистяністю та вмістом ефірної олії) та 

М 01-02, який за якісними показниками відповідає нормативним критеріям 

європейської фармакопеї. Тому їх можна рекомендувати для промислового 

вирощування. 

Рекомендації щодо подальшого використання результатів роботи та 

доцільність продовження і розвитку відповідних досліджень.  

Запропонований автором підхід можна застосовувати для інших сортів 

м’яти, а також як своєрідну модель для проведення аналогічних досліджень 

інших ефіроолійних рослин. 

Повнота використання в роботі наукової літератури у даній галузі. 

Список використаних літературних джерел включає 273 посилання, із них 112 – 

в іноземних виданнях, що дозволяє повністю охарактеризувати сучасний стан 

розробки проблеми в Україті та світі.  

Оцінка наукової та літературної якості складу матеріалу і стилю 

дисертації та автореферату. Дисертація і автореферат Шкопинської Тетяни 

Євгенівни  написані у традиційній формі, оформлені відповідно до вимог ДАК 

МОН України. Дисертація викладена на 211 сторінках комп’ютерного друку і 

складається із переліку умовних скорочень, вступу, огляду літератури, 

матеріалів і методів досліджень, результатів та їх обговорення, які включають 

сім розділів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел 

і додатків. Робота добре ілюстрована – містить 31 рисунок і 29 таблиць, які 

допомагають кращому сприйняттю отриманих автором результатів.  

У вступі дисертант вказує на актуальність удосконалення 

біотехнологічного процесу клонального мікророзмноження  in vitro рослин 

роду Mentha шляхом застосування противірусної терапії іn vitro, а також 

проведення комплексних біотехнологічних, фізіологічних і біохімічних 

досліджень морфогенезу та адаптивних процесів рослин м’яти. 
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Огляд літератури включає сім підрозділи, у яких Шкопинською Т.Є. 

розглянуто походження, різноманіття, особливості розмноження й 

культивування, використання рослин роду Mentha та продуктів їх метаболізму. 

Висвітлено схильність рослин м’яти перцевої до вірусних, бактеріальних і 

грибкових захворювань; наведено анатомічні та біохімічні особливості рослин 

роду Mentha; вивчено досвід розмноження в культурі in vitro вітчизняних та 

іноземних фахівців та вплив наночастинок і регуляторів росту на кількісні та 

якісні показники ефірної олії;  

Огляд літератури написаний ґрунтовно із залученням значної кількості 

сучасних вітчизняних та іноземних наукових джерел з досліджуваної тематики. 

Слід зазначити, що кожен із розділів огляду є своєрідною теоретичною 

основою для експериментальних підрозділів, що наводяться автором у 

дисертаційній роботі. Позитивним, на наш погляд, є наявність наприкінці 

«Огляду літератури» короткого підсумку і обґрунтування необхідності 

проведення досліджень, яким присвячена дисертаційна робота. Це, на наш 

погляд, дозволяє краще зрозуміти представлений у роботі експериментальний 

матеріал та підкреслити новизну виконаних досліджень. 

У розділі 2 «Матеріали і методи проведення досліджень», що складається 

з дев’яти підрозділів (2.1 – 2.9), наведено відомості щодо вихідного рослинного 

матеріалу, введення в культуру, хемотерапії та культивування рослин in vitro на 

середовищах для мультиплікації з регуляторами росту та наночастинками 

кобальту, міді і кремнію; охарактеризовано екологічні умови агробіологічних 

досліджень; описано методики проведення якісного і кількісного визначення 

м’ятної ефірної олії методом газової хроматографії та мас-спектрометрії; 

наведено характеристику гістохімічних та анатомічних досліджень, які 

здійснювали на нативних препаратах поперечних зрізів стебел; подано 

статистичний аналіз експериментальних даних. 

Слід зазначити, що саме раціональний підбір методичних підходів 

забезпечив успішну реалізацію основних завдань дисертаційної роботи.  

Розділ 3 «Біотехнологічні аспекти культивування в умовах in vitro сортів та 

сортозразків м’яти перцевої та м’яти довголистої» включає сім підрозділів 

(підрозділи 3.1–3.7).  
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У межах підрозділу 3.1 «Особливості введення в умови in vitro рослинного 

матеріалу р. Mentha» автором випробувано 16 варіантів ступінчастої 

стерилізації, внаслідок якої отримано 96% стерильних експлантатів м’яти 

перцевої та 88 % стерильних експлантатів м’яти довголистої. 

У підрозділі 3.2 «Противірусна терапія м’яти перцевої в культурі in vitro» 

автором продемонстровано специфічність реакції кожного сорту на віроцид 

рибавірин. Встановлено хіміотерапевтичну дозу для рослин м’яти перцевої, яка 

становила10 мг/л). 

У підрозділі 3.3 «Вивчення складу живильного середовища на 

морфологічні процеси м’яти перцевої та м’яти довголистої в культурі in vitro» 

автором встановлено оптимальний склад живильного середовища для 

мультиплікації м’яти перцевої та м’яти довголистої, проаналізовано 

біометричні показники, встановлено коефіцієнти розмноження при тривалості 

пасажу 30 діб. 

Підрозділ 3.4 «Вплив наночастинок міді та кобальту на процес 

мікророзмноження м’яти пецевої та м’яти довголистої» присвячено 

дослідженню впливу біометалів міді та кобальту у наноформі, які додавали до 

живильного середовища Мурашіге-Скуга. Автором виявлено, що культивовані 

на середовищі з наночастинками рослини характеризувалися збільшенням 

довжини, кількості пагонів та кількості вузлів, що, у свою чергу, приводило для 

збільшення коефіцієнта розмноження і, відповідно, кількості рослин-

регенерантів на 27–30 %.  

У підрозділі 3.5 «Ризогенез рослин роду Mentha» подано аналіз впливу 

живильних середовищ для ініціації коренів, що містять ауксини, на рослини 

сортів м’яти перцевої та м’яти довголистої. Встановлено, що ефективність 

ризогенезу рослин роду Mentha залежить від сортоспецифічності та типу і 

концентрації ауксинів у живильному середовищі.  

У підрозділі 3.6 «Вплив наночастинок кремнію на ризогенез м’яти 

перцевої» встановлено, що наночастинки кремнію у концентрації 5 мг/л у 

середовищі збільшують показники ризогенезу, а саме: середню довжину і 

кількість коренів, частоту ризогенезу та приживлення рослин на субстраті. 

У підрозділі 3.7 «Адаптація рослин-регенерантів м’яти до умов in vivo» 

автор демонструє особливості адаптації рослин м’яти перцевої. Встановлено, 
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що відсоток приживлення рослин сортів м’яти перцевої на субстраті: торф : 

ґрунт універсальний : перліт : пісок у співвідношенні 2:1:1:1 складав 96–100.  

Розділ 4. «Агробіологічна та фітохімічна оцінка впливу оздоровлення та 

клонального  мікророзмноження на основні господарсько-цінні показники сортів 

та сортозразків м’яти перцевої» містить три підрозділи (підрозділи 4.1–4.3). 

У підрозділі 4.1 «Вплив оздоровлення та клонального мікророзмноження 

in vitro на агробіологічні показники кореневищ м’яти перцевої» автором 

зроблено аналіз показників біомаси, довжини й діаметру кореневищ, оскільки 

саме вони використовуються для закладки промислових площ культури м’яти 

перцевої. Подано їх характеристику у порівнянні контрольним варіантом, 

отриманим традиційним вегетативним розмноженням. 

Підрозділ 4.2 «Вплив оздоровлення та клонального мікророзмноження in 

vitro на кількісний вихід та якість садивного матеріалу сортів м’яти перцевої» 

включає аналіз даних виходу кондиційного садивного матеріалу. Встановлено, 

що в результаті клонального мікророзмноження досягається отримання майже 

вдвічі більше рівномірно розвиненого садивного матеріалу з одиниці площі, що 

особливо важливо для отриманих понад 30 років тому фармацевтично цінних 

сортів Українська перцева та Чорнолиста.  

У межах підрозділу 4.3 «Врожайність повітряно-сухої сировини та 

ефірної олії до та після застосування оздоровлення та клонального 

розмноження в культурі in vitro» дисертанткою проаналізовано вплив 

клонального мікророзмноження на врожайність повітряно-сухих листків, вміст 

ефірної олії та облиствіння, що є ключовими ознаками ефіроолійних культур. 

Встановлено достовірне збільшення врожайності повітряно-сухих листків у 

всіх без виключення сортів м’яти перцевої, збільшення масової частки ефірної 

олії та облиствіння, що загалом позитивно впливає на отримання цільових 

продуктів з ефіроолійної рослинної сировини. 

Розділ 5 «Анатомічні та фізіолого-біохімічні показники українських 

сортів рослин M. piperita» включає три підрозділи.  

У підрозділі 5.1 «Структурно-анатомічні особливості будови пагонів 

м’яти перцевої сортів української селекції» подано аналіз показників: висота 

епідермісу, ширина кори, ксилеми та флоеми, діаметр судин метаксилеми, 

співвідношення ксилема/кора та ксилема/флоема. Проведений автором аналіз 
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свідчить про інтенсивніший ріст рослин, отриманих шляхом культивування in 

vitro. Гістохімічні реакції на пероксидазу та М-лігнін демонструють їх 

наявність у провідних тканинах цих рослин. Заслуговує на увагу супровід 

текстової частини підрозділу чисельними ілюстраціями. 

У підрозділі 5.2 «Компонентний склад ефірної олії вегетативно 

розмноженої м’яти перцевої та рослин після клонального мікророзмноження» 

проаналізовано компонентний аналіз ефірної олії, ідентифіковано лімонен, 

цинеол, ментон, ментофуран, ізоментон, ментил ацетат, β-каріофілен, 

ізоментол, ментол, пулегон, гермакрен, піперитон, карвон. Встановлено 

біохімічні особливості сортів м’яти перцевої української селекції, а саме: 

високий вміст ментолу, низький вміст карвону, піперитону, пулегону та 

ментофурану, відсутність пулегону у зразках ефірної олії сортів Лебедина 

пісня, Лубенчанка, Лідія та Мама, відсутність карвону у сорту Лебедина пісня, 

що обумовлено сортоспецифічними особливостями і підкреслює якість ефірної 

олії цих промислових сортів, оскільки ці компоненти є токсичними у надмірній 

кількості і погіршують якість ефірної олії.  

Застосування біотехнологічних методів призводить до поліпшення 

якісного складу терпеноідів, зі збільшенням кількості ментолу при зменшенні 

ментону, що необхідно враховувати при масовому клональному розмноженні 

рослин м҆яти перцевої. У результаті проведеного аналізу рослин м’яти перцевої 

відзначено селекційний зразок М01-02, компонентний склад якого за шістьма 

показниками (лімонен, цинеол, ментофуран, ізоментон, пулегон та карвон) 

відповідає критеріям європейської фармакопеї. 

У підрозділі 5.3 «Компонентний склад ефірної олії м’яти довголистої після 

культивування її на живильному середовищі з регуляторами росту та 

наночастинками міді та кобальту in vitro» автором проаналізовано результати 

кількісного та хроматографічного аналізів ефірної олії м’яти довголистої. Для  

м'яти довголистої, клонально розмноженої на живильному середовищі з 

наночастинками міді і кобальту, встановлено достовірне збільшення (майже 

вдвічі) виходу ефірної олії, при цьому масова частка ліналоолу збільшується на 

5,37 та 7,03 % відповідно. 

У розділі 6 «Економічна ефективність вирощування сортів м’яти 

перцевої за умови застосування оздоровлення в культурі in vitro» автором 
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проведено аналіз економічних показників вирощування м'яти перцевої як 

лікарської сировини залежно від технології розмноження. Встановлено, що 

рівень рентабельності вирощування м'яти перцевої за умови використання 

оздоровленого in vitro садивного матеріалу на 19,8–79,5 % більший, ніж за її 

вирощування з використанням традиційної технології. 

Висновки, які зроблені здобувачем, ґрунтовні, чіткі і лаконічні, 

відповідають меті і завданням дисертації та обґрунтовані експериментальним 

матеріалом.  

Автореферат у цілому відповідає змісту дисертації. 

Повнота викладу основного змісту дисертації в опублікованих працях 

у наукових виданнях, затверджених ДАК МОН України. Основні 

положення дисертаційної роботи відображені у 17 публікаціях, що включають 2 

статті – у наукових фахових виданнях України, 2 статті – у наукових фахових 

видання України, включених до міжнародних наукометричних баз даних, 2 

статті – в інших наукових виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних, 10 тез наукових доповідей, науково-методичні 

рекомендації. 

Водночас, до дисертаційної роботи можна висловити низку побажань і 

зауважень. 

1) Є зауваження до змісту. Зокрема у розділі 6 мова йде лише про м’яту 

перцеву, тоді немає потреби у кожному підрозділі цього розділу знову 

дублювати цю назву. У такому вигляді зміст громіздкий і складний для 

сприйняття. У той же час, заголовок розділу 5 передбачає представлення 

результатів дослідження лише м’яти перцевої, хоча у підрозділі 5.3 автор 

розглядає результати щодо м’яти довголистої. 

2)  Дисертанткою використано рибавірин  як засіб антивірусної терапії 

рослин, однак як в «Огляді літератури», так і у тексті роботи, відсутня 

інформація щодо механізмів його дії та обґрунтування необхідності 

використання саме цього препарату. Також потрібно було б уточнити у розділі 

«Матеріали і методи проведення досліджень», яким чином визначали вологість 

повітря у мініпарниках під час адаптації рослин-регенерантів?  

3) Хотілось би побачити у тексті роботи пояснення щодо впливу 

наночастинок кремнію на ризогенез рослин м’яти. Чи пов’язано це з 
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адсорбцією і, відповідно, стабілізацією регуляторів росту, які як відомо, є 

термолабільними і нестійкими сполуками. Можливо, сполуки наночастинок 

кремнію діють безпосередньо на рослини вже в іонній формі або у разі 

хімічного перетворення через утворення монокремнієвої кислоти? 

4) У підрозіділі 5.1 представлені дані щодо змін метричних показників 

ксилеми, флоеми і кори пагонів у рослин після культивування in vitro, однак 

пояснення цього ефекту відсутнє.  

5) Четвертий висновок, наведений автором у кінці четвертого розділу, 

щодо пояснення збільшення врожайності м’яти через оздоровлення, виглядає 

не зовсім переконливим, оскільки немає прямих доказів наявності у вихідному 

матеріалі збудників хвороб, або порушень метаболізму, пов’язаних з 

патогенами. На наш погляд, отриманий результат з позицій автора можна 

трактувати швидше як припущення, а не висновок. 

6) Після подачі результатів, на наш погляд, доцільно було провести їх 

узагальнення і подати його у підсумковому розділі. Це важливо, зважаючи на 

великий обсяг отриманих експериментальних даних. Наявність такого 

узагальнення дозволяє виокремити найважливіші теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи.  

7) Стосовно оформлення роботи, то: повні латинські назви родів і видів 

доцільно подавати з зазначенням автора, який запропонував назву цього 

таксона, лише при першій згадці у тексті. Далі використовувати вже скорочену 

родову та повну видову назви, за тими винятками, коли в одному і тому ж 

тексті мова йдеться про види різних родів і скорочення родової назви викликає 

утруднення сприйняття матеріалу. 

8) Є зауваження стосовно рисунків і таблиць. Зокрема, у таблиці 4.2 

середні значення вимірювань мають бути надані з округленням до десятих. На 

гістограмі 5.1 варто зробити підпис до вісі, де вказати вимірювальний показник 

і його одиниці тощо. У дисертації є невдалі вирази, складні для сприйняття, 

громіздкі речення, деякі русизми, граматичні та стилістичні помилки, не вся 

використана абревіатура розшифрована, невірно вживаються терміни тощо. 

Однак, зазначені зауваження і побажання не впливають на загальну 

позитивну оцінку роботи.  
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