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Актуальність теми. Розвиток біотехнологічних підходів з метою отримання 
вторинних метаболітів із різних цінних сільськогосподарських і лікарських видів 
рослин є надзвичайно актуальним науковим напрямком, оскільки відомо, що такі 
вторинні метаболіти рослин, як фенольні сполуки, позитивно впливають на 
фізіологічні процеси в організмі людини, і тому можуть широко застосовуватись в 
харчовій і фармацевтичній промисловості. За останні роки попит на натуральні 
добавки рослинного походження як складових харчових та фармацевтичних 
продуктів надзвичайно зріс. Оскільки згідно Директиви 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 
(L106,17.4.2001), введення в культуру in vitro та розробка підходів щодо 
підвищення синтезу вторинних метаболітів, їх ефективного ізолювання з рослинної 
сировини і практичного використання є надзвичайно важливим питанням в цілому, 
і особливо для тих країн, які на законодавчому рівні обмежують вирощування, 
використання та/чи споживання продуктів з ГМ організмів.   

Саме тому роботу Сметанської І.М. було присвячено розробці і 
удосконаленню біотехнологічних підходів для отримання фенольних сполук із 
різних типів культур рослин, вирощенних in vitro. Зокрема, для введення в культуру 
in vitro було використано відібрані за результатами попереднього скринінгу 
рослини Stevia rebaudiana, Vitis vinifera та Orthosiphon aristatus з високим вмістом у 
них фенольних сполук. У дослідженні основну увагу було приділено вивченню 
фізіологічних і біохімічних процесів, які впливають на інтенсивність росту 
рослинних культур in vitro, синтез в них фенольних сполук, а також розробленню 
технологій екстракції цих сполук та їх можливого використання як функціональних 
компонентів харчових продуктів. 
 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні 
експериментальні дослідження автором було виконано в лабораторіях 
біотехнології сільськогосподарських рослин, аналітики та технології переробки 
рослинної продукції кафедри вирощування та переробки рослинної 
сільськогосподарської продукції факультету агрономії, харчових продуктів 
Університету прикладних наук Вайнштефан-Трісдорф, лабораторії біотехнології 
рослин кафедри методів біотехнології факультету Інституту біотехнологій і 
технологій харчових продуктів Технічного університету Берліну, а також кафедри 
екобіотехнології і біорізноманіття та лабораторії біотехнології рослин факультету 
захисту рослин, біотехнологій та екології Національного університету біоресурсів і 
природокористування України в межах ряду науково-технічних програм та 
проєктів. 

Після ознайомлення з роботою, необхідно зазначити, що дисертаційна 
роботи Сметанської І.М. є добре структурованою, її мета і завдання чітко визначені 
та добре співставлені з отриманими результатами та сформульованими 
висновками. Робота містить всі необхідні розділи і складається з анотацій 
українською та англійською мовами, вступу, огляду літератури, матеріалів та 
методів дослідження, 5-ти розділів, присвячених викладенню результатів власних 



досліджень та їх обговоренню, висновків, рекомендацій виробництву, списку 
використаних джерел літератури (502 посилання) та додатків. Дисертаційну 
роботу викладено на 380 сторінках та проілюстровано 86 рисунками та 34 
таблицями. 

 
Огляд літератури (Розділі 1) логічно побудовано, він являє собою достатній аналіз 
результатів досліджень, які були проведені іншими авторами за напрямком 
дисертаційної роботи. Зокрема, автором описано  шляхи використання фенольних 
сполук із Stevia rebaudiana, Vitis vinifera, Orthosiphon aristatus, біотехнологічні 
основи  отримання рослинних культур в умовах  in vitro з метою використання їх як 
джерела біологічно активних сполук, як харчових добавок, а також для створення 
фармацевтичних препаратів. Стисло наведено дані щодо розробки стратегії 
підвищення вмісту вторинних метаболітів в культурах рослинних клітин шляхом 
проведення скринінгу та відбору видів рослин і сортів, багатих на корисні 
метаболіти. Описано шляхи синтезу деяких  фенольних речовин в рослинних 
культурах in vitro, особливості впливу поживних речовин, регуляторів росту, 
еліситорів та прекурсорів на ростові, проліферативні та морфогенетичні показники  
деяких культур, а також на синтез вторинних метаболітів. Детально наведено 
інформацію, які на сьогодні існують методи екстракції фенольних сполук із 
рослинної сировини. Грунтовним є підрозділ 1.4, в якою автор узагальнює дані 
щодо антиоксидантних механізмів дії фенольних сполук. 

Огляд свідчить про ґрунтовні знання автором сучасного стану в обраній галузі 
досліджень, критичне відношення до опублікованих результатів, здатність 
виокремлювати та узагальнювати головне з великої кількості посилань на 
актуальні роботи у даній галузі за останні роки, чітко викласти стан та перспективи 

власних досліджень. 
 
У Розділі 2 стисло описано і наведено схеми проведених експериментів, які 
здійснювали за використання фізіологічних, біохімічних (високоефективна рідинна 
хроматографія, ВЕРХ; високоефективна тонкошарова хроматографія ВТХР; 
спектрофотометрія; мас-спектрометрія РХ/МС; мікроскопія), біотехнологічних 
(культивування іn vitro, ПЛР-аналіз), фізичних (електричні імпульси, високий 
гідростатичний тиск, ультразвук, ультрафіолет) та статистичних методів.  
 
У Розділі 3 представлено дані щодо отримання культури Stevia rebaudiana, Vitis 
venifera та Orthosiphon aristatus в умовах in vitro. Для цього автором спочатку було 
проведено біохімічний скринінг понад 120 рослин на вміст фенольних сполук і 
встановлено, що найвищий вміст фенольних сполук, зокрема і фенольних кислот 
був у рослин  Artemisia sps., Calendula officinalis, Nicotiana sps., Silybum marianum, 
Vitis vinifera, O. aristatus та S. rebaudiana.  Для отримання культур клітин, тканин і 
органів рослин V. vinifera, S. rebaudiana та O. aristatus автором було проведено 
дослідження по підбору різних комбінацій і концентрацій фітогормонів у складі 
живильних середовищ для їх ефективного культивування та синтезу фенольних 
сполук.  

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 синтез de novo 3-O-
глюкозілрескатролу та гідроксіфенол-4-(3,5-дігідроксіфеніл)-фенолу. Також було 
встановлено, що культури пагоніві характеризуються високим вмістом фенольних 
сполук, профіль яких був подібним до такого в листі інтактних рослин.  

Для отримання розмаринової кислоти автор пропонує використовувати 
культури O. aristatus і S. rebaudiana, а кофейної ‒ V. vinifera. І ще раз доводить, що 



технологія отримання фенольних сполук з рослинних культур є індивідуальною в 
кожному окремому випадку і вимагає вивчення особливостей кожної культури  

 
Розділ 4 присвячено дослідженню впливу азоту, сахарози, прекурсорів та 
еліситорів на синтез фенольних сполук. Так, у результаті вивчення впливу різних 
концентрацій азоту та сахарози в живильному середовищі на ріст культур і синтез 
фенольних сполук автором виявлено, що для підвищення інтенсивності росту 
пагонів та клітинних культур необхідно збільшувати концентрацію азоту, а 
культури коренів ‒ концентрацію сахарози в живильному середовищі. 

Встановлено, що використання екзогенних прекурсорів, зокрема 
фенілаланіну, стимулює синтез фенольних сполук в культурах in vitro S. 
rebaudiana, O. aristatus і V. vinifera, однак цей процес залежить від тривалості 
культивування досліджуваних ліній. Продемонстровано позитивний вплив 
еліситорів S. cerevisiae, жасмонової кислоти та ультрафіолету на синтез 
фенольних сполук, зокрема фенольних кислот та антоціанів в досліджуваних 
культурах.  Цікавим є те, що додавання прекурсора і елісітора, а саме 
фенілаланіну та жасмонової кислоти, викликало збільшення приросту біомаси 
кореневої культури S. rebaudiana на 450 %, порівняно з контролем.  

 
У Розділі 5 представлено результати щодо оптимізації процесу екстракції за 
допомогою вилучення фенольних сполук із ексудатів і досліджуваних культур після 
їх ферментації та обробки фізичними методами. На основі отриманих результатів 
досліджень автором 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 досліджуваних культур у живильне середовище, що 
дає змогу отримувати метаболіти з ексудатів протягом усього часу їх 
культивування. Продемонстровано, що ферментація рослинних культур 
бактеріями L. plantarum і L. acidophilus призводить до зменшення вмісту 
фенольних сполук у клітинах культур, проте вміст фенольних кислот в екстрактах 
збільшується, що зумовлено пермеабілізацією клітинних стінок і мембран.  Ефект 
від застосування L. acidophilus був більшим, ніж від L. plantarum.  
 
У Розділі 6 викладено результати власних досліджень щодо встановлення впливу 
фенольних сполук на органолептичні характеристики та антиоксидантну активність 
деяких харчових продуктів та напоїв. Показано, що в усіх випадках після 
додавання S. rebaudiana спостерігається збільшення антиоксидантної активності у 
напоях, однак в деяких погіршувався смак. Додавання до оливкової олії 
фенольних екстрактів культур S. rebaudiana, O. aristatus і V. vinifera в кількості 1 
ppm значно сповільнювало оксидативні процеси. Завдяки екстрактам клітинних 
культур S. rebaudiana та V. vinifera пероксидне число в оливковій олії становило 
22,8 і 17,3 мекв/кг. Автором продемонстровано, що фенольні екстракти також 
покращують стабільність соняшникової та соєвої олій. 
 
У Розділі 7 наведено економічну оцінку впровадження розробленої біотехнології 
отримання фенольних сполук. Аналіз перспективності використання рослин, 
вирощенних в умовах in vivo, для отримання фенольних сполук становить, за 
підрахунками автора, 3,45, водночас для клітинних культур ‒ 7,49, для культур 
коренів ‒ 7,71, а для культур пагонів ‒ 8,37. Автор зазначає, що вихід фенольних 
сполук з культур пагонів у 106 разів перевищує такий у вирощених в умовах 
теплиці нативних рослин.  Разом з цим вказує, що технологія культивування in vitro 



вимагає відповідних інвестиційних затрат при придбанні відповідного обладнання 
та матеріалів для біотехнологічної лабораторії, наявності кваліфікованих робочих 
кадрів, тощо. А також підсумовує, що незважаючи на це, відмічається стрімко 
зростаюча тенденція промислового впровадження біотехнологій отримання 
рослинних метаболітів, оскільки вони забезпечують не тільки отримання високого 
виходу сполук, але і забезпечують стабільних вихід та сталу  якість кінцевого 
продукту.  
 

Ступінь обґрунтованості і достовірності положень, висновків та 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизна. Одержані автором 
результати містять наукову новизну, яка полягає у тому, що нею вперше 
проведено комплексне дослідження, отримано оригінальні дані та розроблено 
ефективну технологію отримання фенольних сполук з трьох важливих видів 
рослин: S. rebaudiana, O. aristatus і V. vinifera. Сформульовані основні наукові 
положення та висновки автором грунтуються на використанні адекватних щодо 
поставлених завдань методів. Висновки роботи достатньо чітко сформульовані і 
логічно випливають з аналізу отриманих експериментальних даних. Робота має 
велике практичне значення, що підтверджено публікаціями автора та відповідним 
патентом. 
 

За темою дисертації автором опубліковано 95 наукових праць, з яких 8 
монографій, 30 статей у наукових виданнях, включених до міжнародних 
наукометричних баз даних Scopus/Web of Science, 16 статей у наукових фахових 
виданнях, 2 статті у наукових фахових виданнях України та 39 тез в збірниках 
міжнародних конференцій, а також 1 патент ЄС. 

 
У той же час необхідно додатково відзначити окремі недоліки роботи. В 
тексті дисертації зустрічаються орфографічні та граматичні помилки, описки, 
невдалі вирази, текстові повтори, деякі неправильні посилання на статті. Зокрема, 
як приклад, на стор. 81 автор пише: «Одним із найбільш часто використовуваних 
середовищ для культур рослинних тканин є середовище, розроблене Мурасіге та 
Скугом (MS) [309]», однак, у списку використаних джерел під номером 309 
наведено статтю Nazir R, Gupta S, Kumar V, Gupta A, Dwivedi P, Dey A, Malik T, 
Pandey D. 2020. Enhanced in vitro production of diosgenin in shoot cultures of 
Dioscorea deltoidea by elicitation and precursor feeding. 10.21203/rs.3.rs-41829/v1, 
при цьому посилання не містить назви журналу, номеру, і т.д., а посилання на 
класичну, всім відому статтю Мурасіге та Скуга (1962), знаходиться у списку 
літератури під номером 301.  
 
Також в тексті зустрічаються невдалі переклади з англійської мови, як, наприклад, 
«рослинні культуральні середовища тканин» слід перекладати як  «середовища 
для культивування рослинних тканин»; «волохаті кореневі культури» - як 
«культура бородатих коренів». 
 
Абсолютно зайвою, на мій погляд,  є Таблиця 2.1, де наведено склад живильних 
середовищ МС та В5. Достатньо було б зробити посилання на відповідні відомі 
літературні джерела, де їх склад детально прописано. 
 
На Рис. 3.12 дисертації та Рис. 3 автореферату бажано було б вказати розмір 
ампліфікованого фрагменту ДНК.  
 



У списку літератури у деяких посланнях, не лише у №301 відсутні назви журналів, 
не вказано, номер, сторінки статей. 
 
У той же під час ознайомлення з дисертаційною роботою у мене  додатково 
виникли наступні запитання,  на які бажано отримати відповіді: 
  
1) На жаль, в Розділі 2 «Матеріали і методи дослідження» не вказано, який сорт 

винограду було використано в роботі, хоча в авторефераті та дисертації в п. 
«Мета та завдання дослідження» зазначено, що в роботі було використано 
Vitis vinifera Muscat de Frontignan («Мускат Фронтіньян»). Якщо так, то чому 
саме цей сорт винограду було обрано? Зазвичай колір винограду мускатних 
сортів варіює від білого (Muscat Ottonel) до жовтого (Moscato Giallo), розового 
(Moscato rosa del Trentino) і майже чорного (Muscat Hamburg).  
Виноград сорту Muscat de Frontignan, згідно опису в літературі, має світлий 
колір. Тож, як можна пояснити, що культура калюсу і коренів V.i vinifera (Рис. 
3.6) має інтенсивне червоне забарвлення, чому в його клітинах такий високий 
вміст антоціанів? Можливо Вами було використано інший сорт, Мускат руж де 
Фронтиньян? 

 
2) Також в роботі не зазначено, які векторні конструкції було використано для 

отримання культури бородатих коренів досліджуваних рослин?  
 
3) Не вказано, яку дозу ультрафіолету (УФ) було використано в дослідженнях, 

лише зазначено, що культури обробляли протягом 20 с. Варто було б 
перерахувати і вказати дозу опромінення, враховуючи, що чутливість клітин 
калюсу, коренів і листя може бути різною до впливу УФ. Чи враховували Ви це 
в роботі при проведенні досліджень?  

 
4) В розділі 2 Ви пишете: «Тривалість обробки була встановлена 

експериментально в нашій лабораторії (дані опубліковані, але не включені в 
текст дисертації)» і даєте посилання на свою статтю [192], однак вона 
стосується лише досліджень щодо впливу УФ та ультразвуку, проведених на 
культурі пагонів Orthosiphon aristatus. А як з іншими видами рослин і їх різними 
типами культур, які були використані в роботі? На підставі чого було обрано 
саме таку тривалість обробки?  

 
Однак, не зважаючи на зауваження та поставлені до автора запитання, хочу 
зазначити, що дисертаційна робота в цілому є завершеним актуальним 
самостійним дослідженням, яке виконане на високому науковому рівні із 
залученням сучасних методів досліджень, характеризується новизною одержаних 
експериментальних даних, достовірністю та новизною висновків. За обсягом і 
рівнем виконаних досліджень, їх викладом, отриманими практичними 
результатами, оформленням та ілюстративним матеріалом дисертаційна робота 
заслуговує позитивної оцінки. Автореферат дисертації достатньо повно та 
адекватно висвітлює  зміст дисертації. 
 
Отже, дисертаційна робота Сметанської Ірини Миколаївни “Фізіолого-біохімічні 
основи біотехнології отримання фенольних сполук в культурі in vitro 
рослин”, є закінченою науковою працею, виконаною на високому теоретичному та 
методологічному рівнях, яка за своїм змістом, важливістю отриманих результатів 
та оформленню відповідає вимогам "Порядку присудження наукових ступенів", 
затвердженого постановою Кабінету міністрів України №567 від 24.07.2013 р. (зі 




