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Актуальність роботи. Фенольні сполуки рослинного походження 

відіграють важливу роль в процесах адаптації рослин до умов навколишнього 

середовища. Як компоненти функціональноих харчових продуктів та 

фармацевтичних препаратів, вони, завдяки їх високій антиоксидантній 

активності, проявлють антиканцерогенну та протизапальну дію. Як джерело 

фенольних сполук зазвичай використовують вирощені в польових умовах 

рослини. Проте, урожайність, а також якість рослинної сировини коливається 

залежно від низки абіотичних і біотичних факторів навколишнього середовища 

під час культивування, а також від технологій переробки та зберігання 

сировини. Нині для вирішення проблеми отримання цих сполук 

використовують підхід, що полягає у розробленні високоефективної 

біотехнології культивування in vitro потрібних рослин та їхніх тканин і органів. 

Саме тому дисертаційне дослідження, мета якого полягала у розробленні 

біотехнологічних основ отримання біологічно активних фенольних сполук, які 

можуть використовуватися як функціональні компоненти харчових продуктів, з 

культур in vitro, є актуальним, своєчасним та науково обґрунтованим.  

Для досягнення мети автор вирішувала такі завдання, як проведення 

скринінгу метаболічного профілю рослин для виявлення тих, які містять високі 

концентрації фенольних сполук; отримання клітинних, кореневих і пагонових 

культур in vitro; визначення факторів, які впливають на експресію шляхів 

синтетизу фенольних сполук; розробка технології екстракції фенольних 

речовин; дослідження антиоксидантних властивостей екстрактів та аналіз 

огранолептичних і технологічних властивостей збагачених на фенольні сполуки 

харчових продуктів. Була також розрахована економічна ефективність 

впровадження комплексної біотехнології отримання фенольних сполук. На 

основі отриманих даних були розроблені практичні рекомендації з 
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біотехнологічного культивування Stevia rebaudiana Bertoni, Vitis vinifera Muscat 

de Frontignan та Orthosiphon aristatus L. та екстракції з них фенольних сполук.  

Зв’язок роботи з державними науковими програмами, планами, 

темами. Дослідження були виконані у лабораторії біотехнології рослин 

факультет захисту рослин, кафедри біотехнологій та екології Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, у лабораторіях 

біотехнології рослин, аналітики та технології переробки рослинницької 

продукції кафедри вирощування та переробки рослинницької продукції 

факультету агрономії, технологій переробки продукції та харчування 

Університету прикладних наук Вайнштефан-Трісдорф, лабораторії 

біотехнології рослин кафедри методів біотехнології Технічного університету 

Берліну. Ці дослідження були проведені під час виконання ряду тем, зокрема, 

таких як «Obtaining of valuable secondary metabolites from in vitro cultures of 

Lycium schweinfurthii and Vitis vinifera» (Channel, 2018–2022 рр.); «Development 

of common educational programs 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.) та «Оцінка 

біорізноманіття та фітозахисних властивостей бактерій роду Bacillus для 

біоконтролю шкодочинних організмів» (номер державної реєстрації 

0117U002554, 2017‒2019 рр.).  

Наукова новизна роботи полягає в розробці теоретичних принципів та 

вдосконаленні практичних підходів отримання фенольних сполук з клітинних, 

кореневих та пагонових культур in vitro.  

Автором вперше: здійснено широкомасштабний аналіз фенольних сполук 
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більше ніж 120 сільськогосподарських рослин; виявлено значні відмінності як у 

вмісті загальної фракції фенолів, так і у профілі індивідуальних сполук, 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; досліджено фізіологічний стан культур, 

вивчено та проведено порівняння інтенсивності росту їх біомаси та динаміку 

синтезу фенольних сполук в умовах in vitro; проведено порівняння впливу 

мікробіологічних, хімічних і фізичних еліситорів на ріст культур і синтез 

метаболітів у 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; показано, що фенольні сполуки 

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

отримувати метаболіти з ексудатів упродовж 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. Крім 

того, автором доповнено та поглиблено існуючі у розрізі досліджуваної 

проблематики положення.  

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 культур in vitro. Доведено ефективність використання 

цих культур in vitro як джерела сировини фенольних сполук. Розроблено 

пропозиції щодо застосування прекурсорів та еліситорів для покращення росту 

культур та синтезу в них метаболітів.  

Позитивним є наявність патенту щодо технології отримання фракцій 

біологічно активних сполук, яка використовується у фармацевтичній і 

біотехнологічній галузях промисловості. Дисертантом запропоновано 

перспективні методики екстракції, що збільшують проникність мембран для 

фенольних сполук, які виділяються з клітин культур in vitro в екстракт або 

живильне середовище. Автором розроблено методи покращення смакових 
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якостей напоїв, а також підвищення стабільності збагачених на фенольні 

сполуки олій під час їх зберігання.  

Заслуговує на увагу впровадження отриманих результатів у навчальний 

процес при викладанні 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.  

Оцінка обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій. Дослідження у дисертаційній роботі Сметанської І.М. виконані 

на високому науково-методичному рівні. Застосовані методи: 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), 

а також статистичної обробки даних є сучасними та загальноприйнятими у 

світовій практиці біотехнологічних досліджень. Положення та висновки, 

сформульовані у дисертації, ґрунтуються на великому обсязі 

експериментального матеріалу.  

Оцінка змісту дисертації та її завершеності. Дисертаційна робота 

Сметанської Ірини Миколаївни є завершеною науковою працею, узагальнює 

результати багаторічних досліджень, спрямованих на розробку біотехнології 

отримання біологічно активних сполук фенольної природи з рослинних культур 

in vitro. Дисертація викладена на 381 сторінці машинописного тексту, 

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

списку використаних джерел, який налічує 502 найменування, та 2 додатків. 

Робота добре ілюстрована, містить 40 таблиць і 96 рисунків.  

У вступі автор обґрунтовує актуальність теми, формулює мету і завдання 

досліджень, характеризує об’єкт, предмет і мету досліджень, висвітлює наукову 

новизну та практичне значення одержаних результатів. Також автор вказує на 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
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У Розділі 1 «Біотехнологічні основи використання 

сільськогосподарських рослин в якості джерела фенольних сполук» 

включає огляд літературних джерел та аналіз сучасного стану розвитку 

технологій отримання фенольних сполук з in vitro культур. 

Огляд літератури написаний ґрунтовно із залученням значної кількості 

сучасних вітчизняних та іноземних наукових джерел з досліджуваної тематики. 

Поряд із аналізом літературних даних, представлено матеріали власних 

досліджень автора, які не ввійшли до експериментальної частини, зокрема 

отримання широкого спектру функціональних сполук, таких як лігнанів, 

глюкозинолатів та беталаїнів, з in vitro культур, посилення синтезу даних 

речовин шляхом зміни живильного середовища та застосування стресових 

факторів, а також розробка технологій вилучення біологічно активних речовин. 

Ефективність розробки технологій отримання функціональних харчових 

продуктів з використанням фенольних сполук обґрунтовано, виходячи із 

економічних показників Global phytonutrients market, Adroit Market Research та 

Global market report. 

Наприкінці «Огляду літератури» автором зроблено короткий підсумок і 

обґрунтовано необхідність проведення досліджень, яким присвячена 

дисертаційна робота.  

У Розділі 2 «Матеріали та методи досліджень» наведено інформацію 

щодо схеми проведення дослідів, а також використаних методів досліджень, які 

включали введення рослин у стерильну культуру, ініціацію клітинних, 

кореневих і пагонових культур, застосування сучасних аналітичних методів, 

зокрема, високоефективної рідинної та високоефективної тонкошарової 

хроматографії; спектрофотометрії, також фізичних методів дослідження, 

зокрема імпульсних електричних полів, високого гідростатичного тиску, 

ультразвуку та ультрафіолетового опромінення, а також методи статистики. 

Кращому сприйняттю різнопланового дослідження сприяє представлена у 

цьому розділі схема дослідження, що складається із чотирьох логічних блоків. 

У Розділі 3 «Отримання in vitro культур Stevia rebaudiana, Vitis vinifera 

та Orthosiphon aristatus» наведено результати досліджень з підвищення 

ефективності отримання фенольних сполук з рослинних культур in vitro. 

Зокрема, порівняно вміст фенольних сполук у відібраних нативних рослинах та 

їх культурах in vitro. Аргументовано вибір культур in vitro S. rebaudiana, 
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V. vinifera та O. aristatus для проведення подальших досліджень. Проведено 

дослідження загального вмісту фенольних сполук та їх профілю, зокрема вмісу 

у них фенольних кислот та антоціанів. В культурах in vitro V. vinifera виявлено 

синтезовані de novo сполуки, нетипові для рослин, зокрема 3-O-

глюкозілрезвератрол та гідроксіфенол-4-(3,5-дигідроксіфеніл)-фенол. 

Проведено порівняння динаміки накопичення біомаси in vitro S. rebaudiana, 

O. aristatus та V. vinifera протягом 14 добової культивації у клітинних, 

кореневих і пагонових культурах in vitro. 

У Розділі 4 «Визначення шляхів впливу на експресію синтетичних 

шляхів фенольних сполук в in vitro культурах» наведено результати вивчення 

впливу компонентів живильного середовища, прекурсора фенілаланіну та 

еліситорів на динаміку синтезу фенольних сполук в in vitro культурах 

S. rebaudiana, O. aristatus та V. vinifera. Показано, що для S. rebaudiana, 

O. aristatus збалансованим середовищем слугує МС, а для V. vinifera – В5. 

Збільшення концентрацій азоту, на відміну від збільшення концентрації цукрів, 

викликає приріст біомаси усіх пагонових і клітинних культур. Однак, під 

впливом підвищеної концентрації цукрів ріст кореневих культур посилюється, 

тоді як додавання азоту не позначається на динаміці їх росту. Показано, що 

еліситори S. cerevisiae, жасмонова кислота та ульрафіолет стимулюють синтез 

фенольних сполук, зокрема фенольних кислот та антоціанів, в in vitro культурах. 

Завдяки підбору оптимальних концентрацій прекурсора фенілаланіну та 

есліситора жасмонової кислоти вдалось досягти оптимального приросту біомаси 

та синтезу фенольних сполук в культурах in vitro. 

У Розділі 5 «Розробка технологій екстракції фенольних сполук» 

наведено результати розробки технології, спрямованої на отримання фенольних 

сполук з рослинної біомаси. Зокрема показано, що для удосконалення процесу 

екстракції речовин з in vitro в культур доцільно використовувати ексудати в 

якості додаткового джерела фенольних сполук, а також пермеабілізувати 

мембрани рослинних клітин шляхом їх ферментації мікроорганізмами 

Lactobacillus plantarum, а також за рахунок застосування ультразвуку, 

високоімпульсного струму та високого гідростатичного тиску. Отримання 

фенольних сполук з ексудатів надає можливість спростити процес очистки 

метаболітів і зменшити кількість розчинників, які застосовують у процесі 

екстракції. Процес ексудації можливо посилити шляхом введення в живильне 
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середовище еліситорів. Застосування фізичних методів екстракції є 

ефективними для вилучення фенольних сполук, зокрема обробка клітинних 

культур ультразвуком забезпечила більшу екстракцію фенольних сполук, у 

порівнянні з іншими методами, а застосування електричних імпульсів 

виявилось найбільш ефективним методом екстрації антоціанів.  

Розділі 6 «Якісні характеристики фенольних екстрактів в матриксі 

харчових продуктів» присвячено дослідженню антиоксидантної активності 

отриманих фенольних екстрактів. Встановлено, що найвищою 

антиоксидантною активністю характеризувалися фенольні екстракти пагонових 

культур S. rebaudiana. Внесення еліситорів також впливає на антиоксидантні 

властивості екстрактів. Встановлено кореляційний зв’язок між загальним 

вмістом поліфенолів і рівнем антиоксидантної активності. Показано, що 

фенольні речовини можуть використовуватись як природні консерванти з 

метою продовження терміну зберігання рослинних олій. Також наведено 

результати досліджень впливу отриманих екстрактів на смакові якості харчових 

продуктів, проведена їх органолептична оцінка.  

У Розділі 7 «Економічна оцінка впровадження комплексної 

біотехнології отримання фенольних сполук» проведено розрахунок витрат на 

вирощування рослин та їх in vitro культур, а також аналіз економічної та 

технічної доцільності практичного використання цих культур. Встановлено, що 

кількість поліфенолів, які можна отримати з пагонових культур, у 106 разів 

переважає вихід таких сполук з нативних рослин. Отже, використання 

пагонових культур S. rebaudiana, O. aristatus та V. vinifera для поставленої 

задачі є найбільш перспективними та економічно виправданим. 

Висновки, які зроблені здобувачем, відповідають меті і завданням 

дисертації та обґрунтовані експериментальним матеріалом.  

Зміст автореферату у цілому відповідає змісту дисертації. 

Оформлення дисертації відповідає вимогам наказу МОН України №40 від 

12.01.2017 р., ілюстративний матеріал (графіки, діаграми, рисунки та таблиці у 

тексті дисертації) відображає результати проведених експериментів та 

аргументовано підтверджує висновки. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях та 

авторефераті. Результати дисертаційної роботі знайшли своє відображення у 

95 наукових працях наукових працях, з яких 8 монографій, 30 статей у 
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наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних 

Scopus/Web of Science, 16 статей у наукових фахових виданнях України, 2 

статті у наукових фахових виданнях України та 39 публікації в збірниках 

міжнародних конференцій патент. Сумарний індекс в системі Скопус становить 

21 (h-index 24), а кількість цитувань досягла 2030.  

Автором дисертаційній роботі обґрунтовано та розроблено біотехнологію 

отримання біологічно активних фенольних сполук з клітинних, кореневих та 

пагонових in vitro сільськогосподарських культур S. rebaudiana, V. vinifera та 

O aristatus, які можуть використовуватися в якості компонентів функціонального 

харчування. Надано теоретичне, науково-практичне й експериментально-

методологічне обґрунтування підходів у розв’язанні актуальних наукових 

проблем, пов´язаних з особливостями росту in vitro клітинних, кореневих та 

пагонових культур V. vinifera, S. rebaudiana та O. aristatus, з пощуком ефективних 

шляхів регуляції синтезу фенольних сполук, з удосконаленням технології 

екстракції речовин та з розробкою технологій включення їх в харчові продукти.  

Водночас, до дисертаційної роботи можна висловити деякі побажання і 

зауваження: 

- У розділі «Отримання in vitro культур Stevia rebaudiana, Vitis vinifera та 

Orthosiphon aristatus» надано протокол підбору регуляторів росту для індукції 

калюсогенезу для S. rebaudiana. Оскільки спектр та концентрації регуляторів 

росту у багатьох випадках різняться в залежності від виду, роду, типу експланта 

рослин, варто було вивчити це або, якщо це досліджувалось, показати 

відмінності між потребами у концентраціях регуляторів росту для 

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

- У тексті дисертації неодноразовано наведені посилання на публікації 

автора, зокрема стосовно вмісту антоціанів у культурах S. rebaudiana, V. vinifera 

та O.  aristatus після застосування прекурсорів та еліситорів, а також після 

екстракції із застосуванням високого гідростатичного тиску та електричними 

імпульсними полями, проте ці дані не включені в текст дисертації. На наш 

погляд, наявність цих результатів вкрай потрібна, оскільки вони безпосередньо 

стосуються розробки біотехнології. 

- У розділах «Визначення шляхів впливу на експресію синтетичних шляхів 

фенольних сполук в in vitro культурах» та «Розробка технології екстракції 
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фенольних сполук» вказується на застосування електричних імпульсних полів. 

Залежно від сили та кількості розрядів, цей метод застосовувався як для 

створення стресових умов, так і для пермеабілізації клітинних мембран. За 

якими критеріями підбирали фізичні параметри, необхідні для індукції 

стресової відповіді та для руйнування клітинних мембран? На жаль, у тексті 

дисертації таке пояснення відсутнє.  

- У розділі «Якісні характеристики фенольних екстрактів у матриксі 

харчових продуктів» показано вплив фенольних екстрактів на органолептичні 

характеристики харчових продуктів. Логічно виникає запитання: ці 

дослідження були проведені лише у лабораторії, чи вони були уже апробовані у 

харчовій промисловості? 

- Висновки написані ґрунтовно і відповідають поставленим у роботі меті і 

завданням дослідження. Однак, на наш погляд, окремі з них можна було б 

подати лаконічніше, прибравши з них загальні фрази, які не впливають на суть 

висновку, окрему деталізацію. Це стосується висновків 2, 5, 12.  

- Щодо ілюстрацій, то потребують уточнення назв рисунків, зокрема, 

рис. 3.9. потрібно було б назвати Індукція та проліферація  калюсної культури 

O. aristatus, а не ініціація; з підпису рис. 3.10 і 4.18 прибрати слово 

морфологічний; для кращого сприйняття різних фото, потрібно вказувати 

масштаб та ін.;  

- Є зауваження до оформлення роботи, зокрема: Повні латинські назви 

родів і видів доцільно подавати з зазначенням автора, який запропонував назву 

цього таксона, лише при першій згадці у тексті, а надалі використовувати вже 

скорочену родову та повну видову назви; автор уже у Переліку умовних 

скорочень цю інформацію подає невірно, як і невірно розшифровує середовище 

В5; перелік умовних скорочень потрібно було б подати перед вступом, а у 

вступі можна було використати відповідні скорочення; не вся абревіатура 

розшифрована.  

- У роботі також є орфографічні і стилістичні помилки, русизми та технічні 

помилки, зустрічаються повтори у тексті тощо. Автором часто 

використовуються складносурядні і складнопідрядні речення, і тому текст 

складний для сприйняття, або зміст речення не відповідає тому, який дисертант 

хотів у нього вкласти.  
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