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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу  

Ірини Миколаївни Сметанської 

«Фізіолого-біохімічні основи біотехнології отримання фенольних сполук  в 

культурі in vitro рослин», подану на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 «Біотехнологія» 

 

Дисертаційна робота Ірини Миколаївни Сметанської є результатом значних 

та багаторічних досліджень, спрямованих на визначення особливостей синтезу 

вторинних метаболітів у рослинах ряду видів, зокрема, Vitis vinifera, Stevia 

rebaudiana, Orthosiphon aristatus, та розроблення технології їх практичного 

застосування. Робота містить 267 сторінок основного тексту та складається з 

анотації, вступу, семи розділів, висновків, рекомендацій та списку використаних 

джерел, який  включає 502 найменування, містить 40 таблиць і 96 рисунків.   

Актуальність теми дисертаційної роботи на викликає сумніву, оскільки 

поліфеноли, які синтезуються у рослинах, відіграють не тільки важливу роль у 

адаптації рослин до дії чинників різної природи, але й становлять значний інтерес 

як сполуки з лікувальними властивостями. Отже, розроблення високоефективної 

біотехнології отримання цих сполук з культур клітин або коренів є важливим 

завданням сучасної біотехнології рослин. Привертає увагу пропонована  автором 

технологія, спрямована на індукцію вивільнення фенольних сполук з мембранних 

компартаментів клітин при застосування різних методів, а також стимуляція 

синтетичних процесів з використанням прекурсорів та елісіторів для підвищення 

вмісту біологічно активніх цільових сполук у досліджуваних рослинах.   

Мету дисертаційної роботи автор  встановив як наукове обґрунтування та 

розробку біотехнологічних основ отримання біологічно активних фенольних 

сполук, які можуть використовуватися в якості функціональних компонентів 

харчових продуктів, з клітинних, кореневих та пагонових in vitro культур Stevia 

rebaudiana, Vitis vinifera та Orthosiphon aristatus. Ця мета були досягнута 

реалізацією комплексу завдань, у тому числі таких як створення in vitro клітинних, 

кореневих та пагонових культур рослин, що відзначаються швидким приростом 
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біомаси;  дослідження процесів синтезу фенольних сполук в in vitro культурах; 

визначення факторів, які впливають на цей процес; встановлення ефекту зміни 

складу живильного середовища, дії еліситорів на ріст культур та синтез 

метаболітів; розроблення технології екстракції фенольних речовин шляхом 

підбору та комбінування різних методів; розроблення практичних рекомендацій з 

біотехнологічного культивування S. rebaudiana  та O. aristatus та екстракції з них 

фенольних сполук та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні автором 

дисертаційної роботи теоретичних принципів та вдосконаленні практичних 

підходів отримання фенольних сполук з клітинних, кореневих та пагонових in vitro 

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

У вступі автор обґрунтовує актуальність теми дисертаційної роботи, 

формулює мету і завдання досліджень, характеризує об’єкт, предмет і мету 

досліджень, висвітлює наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, їх апробацію. У цьому розділі подано інформацію щодо зв’язку роботи 

з науковими програмами, планами, темами. Зокрема, дослідження були виконані в 

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 в співпраці 

з кафедрою екобіотехнології та біорізноманіття Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Ці дослідження були частиною 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 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.) та ін.  
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Апробація результатів дисертації була здійснена на численних конференціях, 

у тому числі «World Congress of Clinical Nutrition Joining medicine, food and 

agriculture for healthier nutrition» (м. Budapest, Hungary, 2017), «WorldExpo2017» (м.  

Bogota, Columbia), «Stevia tasteful» (м. Berlin, 2015 р.); «EUSTAS» (м. Bonn, 2015 р.); 

«ESNA» (м. Bolzano, Italy, 2014 р.); «Conference on Medicinal and Aromatic Plants of 

Southeast European Countries» (м. Durres, Albania, 2014 р.); «Gartenbau-

wissenschaftliche Jahrestagung, Annual Horticultural-Science Day» (м.  Bonn, 2013 р.) 

та ін. 

Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 94 наукових працях, 

з яких 8 монографій (в т.ч. розділів), 1 патент, 30 статтей у наукових виданнях 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus/Web of 

Science, 16 у наукових фахових виданнях, 2 у наукових фахових виданнях України 

та 39 публікації в збірниках міжнародних конференцій.  

Розділ 1 «Біотехнологічні основи використання сільськогосподарських 

рослин в якості джерела фенольних сполук» включає огляд літературних джерел та 

аналіз сучасного стану дослідження біоавтивних сполук, зокрема, поліфенолів, у 

рослинах, технології отримання фенольних сполук з in vitro культур, перспективи 

їх промислового використання, а також наведено обґрунтування доцільності 

розробки функціональних харчових продуктів з використанням фенольних сполук 

в якості антиоксидантів та смакових добавок.  

У Розділі 2 «Матеріали та методи досліджень» наведено інформацію щодо 

використаних методів досліджень, які включали уведення рослин у стерильну 

культуру, ініціацію клітинних, кореневих та пагонових культур, застосування 

сучасних аналітичних методів, зокрема, таких як високоефективна рідинна 

хроматографія, високоефективна тонкошарова хроматографія; спектрофотометрія, 

мікроскопія, біотехнологічні (іn vitro культури), фізичні методи дослідження 

(електричні імпульси, високий гідростатичний тиск, ультразвук, ультрафіолетове 

опромінення), а також метод статистичного оцінювання отриманих результатів. 

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

Orthosiphon aristatus» викладено інформацію щодо застосування біотехнологічних 

методів для отримання культур рослин трьох видів, наведено характеристики їх 
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росту. Встановлено особливості синтезу у in vitro культурах поліфенольних сполук, 

яких немає у нативних рослин. Наприклад, такий ефект виявлено у клітинних 

культур V. vinifera, які містили нетипові для рослин 3-O-глюкозілрезвератрол та 

гідроксіфенол-4-(3,5-дигідроксіфеніл)-фенол. Проведено порівняння особливостей 

накопичення біомаси in vitro S. rebaudiana, O. aristatus та V. vinifera протягом 14 

добової культивації у клітинних та кореневих культурах, а також при вирощуванні 

пагонів цих рослин. 

У Розділі 4 «Визначення шляхів впливу на експресію синтетичних шляхів  

фенольних сполук в in vitro культурах» визначено динаміку накопичення 

фенольних сполук в in vitro культурах S. rebaudiana, O. aristatus та V. vinifera через 

1, 3, 7 та 14 діб вирощування; визначено також вплив складу поживного 

середовища на накопичення біомаси на 14 день росту у зазначених культурах 

рослин трьох видів. Встановлено також вплив фенілаланіну як прекурсора на 

динаміку синтезу фенольних сполук в клітинних культурах S. rebaudiana, O. 

aristatus та V. vinifera. Проведено дослідження щодо впливу саліцилової та 

жасмонокої кислот як еліситорів на приріст біомаси клітинних культур V. vinifera 

та порівняно цей вплив з дією інших чинників, зокрема,   біоекстракту S. cerevisia, 

електричних імпульсів, ультразвуку та УФ опромінення. Значне місце у цьому 

розділі присвячено поданню результатів досліджень вказаних вище факторів на 

накопичення поліфенольних сполук у рослинах S. rebaudiana, O. aristatus та V. 

vinifera.   Зокрема, найбільш істотний вплив еліситорів за даними автора виявлено 

у варіантах експериментів, у яких використовували жасмонову кислоту та екстракт 

S. cerevisia. Так, вміст розмаринової кислоти збільшувався до 10,84 та 14,31 мг/г 

відповідно. На синтез кофейної кислоти також позитивно впливали саліцилова 

кислота та екстракт S. cerevisia. 

У Розділі 5 «Розробка технологій екстракції фенольних сполук» автором 

наведено результати роботи, спрямовоної на практичне використання отриманих 

культур. З метою ефективної екстракції речовин, які накопичуються у 

внутрішньоклітинному просторі, зокрема у вакуолях клітин in vitro культур, 

розроблено методи індукованого вивільнення фенольних сполук з мембранних 

компартментів. За даними автора, ститмуляція виділення сполук з клітини в 
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культуральне середовище шляхом додаткового застосування агентів різного 

походження спрощує технологію отримання фракції кінцевого продукту. Так, 

автором показано, що застосування жасмонової кислоти в якості еліситору привело 

не тільки до накопичення фенольних сполук у клітинах in vitro культур, але і в їх 

ексудатах. За участю автора дисертаційної роботи розроблена та запатентована 

технологія  отримання фракцій біоактивних метаболітів. 

У Розділі 6 «Якісні характеристики фенольних екстрактів в матриксі 

харчових продуктів» розглянуто особливості антиоксидантної активності ита 

встановлено кореляційний зв’язок між загальним вмістом поліфенолів та рівнем 

антиоксидантної активності. Зокрема, коефіцієнт кореляції між виявленою 

кількістю фенольних сполук з in vitro культур пагонів V. vinifera та 

антиоксидантною активністю становив 0,904. К пагонових культурах S. rebaudiana 

коефіціент кореляції був дещо нижчим, що автор пояснює наявністю відмінностей 

у профілях фенольних сполук у культурах пагонів V. vinifera та S. rebaudiana, 

оскільки антиоксидантна активність зумовлюється, зокрема, на думку автора, 

кількістю та розташуванням ароматичних кілець в молекулух фенолів, а також 

гідроксильних рідикалів. У розділі подано інформацію щодо того, що внесення 

еліситорів та вплив фізічними чинниками впливали не тільки на вміст фенольних 

сполук, а і на антиоксидантні властивості екстрактів in vitro культур, причому 

відмінності рівня такої активності між контрольним та дослідними варіантами 

фіксцували вже через добу після початку досліду. 

Базуючись на тому, що поліфеноли є сильними антиоксидантами, авторка 

припустила та експериментально підтвердила можливість їх використання в якості 

природніх консервантів з метою продувження терміну зберігання рослинних олій. 

Наприклад,  експерименти з оливковою олією показали, що додавання екстрактів з 

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. Було показано також, що вказані екстракти також покращували якість 

соняшникової та соєвої олій. 
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У Розділі 7 «Економічна оцінка впровадження комплексної біотехнології 

отримання фенольних сполук» було 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, за результатами досліджень авторки, що 

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

поставленої задачі є найбільш перспективними та економічно виправданим. 

Розділ «Висновки» містить 14 позицій та повністю відповідає поставленим 

завданням та відображає результати проведених досліджень. 

Зміст автореферату повністю відповідає змісту рукопису 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, зроблені авторкою. 

Загалом слід зазначити високий методичний, методологічний та науковий 

рівень дисертаційної роботи. Автором зроблено велику кількість експериментів, 

використано низку сучасних аналітичних методів дослідження, запропоновано 

новий підхід до створення біотехнології отримання біологічно активних 

поліфенолів з рослин трьох видів. 

Аналіз дисертаційної роботи І. Сметанської дозволяє стверджувати наступне: 

- Обґрунтованість і достовірність наукових положень і висновків 

підтверджено тривалим періодом досліджень, комплексністю постановки завдань.  

- Матеріали, викладені в дисертаційній роботі, є вагомим внеском у 

визначення особливостей вторинного метаболізму у рослинах S. rebaudiana, O. 

aristatus та V. vinifera. 

- Результати роботи свідчасть про великий практичний потенціал та 

можливість подальшого впровадження запропонованих технологій. 

Вважаємо за необхідне відзначити ряд позитивних особливостей 

дисертаційної роботи І.М.Сметанської, а саме: 

– Вражає кількість публікацій за темою дисертації – 56 статей та розділів у 

монографіях, а також близько 40 тез. 
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– Дуже чітко сформульовано та подано актуальність теми, розкрито 

сучасний стан та наявні проблеми, конкретно сформульовані завдання, поставлені 

автором. 

– Логічним вважаємо агрегування ряду даних з опублікованих досліджень у 

таблицях (наприклад, 1.10 та 1.11, що наочніше показує особливості того чи іншого 

процесу/явища), зокрема, впливу еліситорів на синтез біоактивних сполук у 

рослинах різних видів. 

– Проведена велика практична робота щодо дослідження впливу складу 

живильного середовища на динаміку збільшення маси та інші параметри. Зокрема, 

використано 12 варіантів живильних середовищ. 

– Аналогічно великий об’єм роботи здійснено щодо встановлення 

особливостей впливу еліситорів на синтез вторинних метаболітів у досліджуваних 

зразках. 

– Автори розрахували статистичну залежність співвідношення 

експериментальних параметрів (кореляційні зв’язки). Це подає додаткову та 

важливу інформацію щодо особливостей росту використаних культур та акцентує 

ключові параметри впливу. 

Разом з тим, є ряд питань та  зауважень стосовно дисертаційної роботи 

І.М.Сметанської: 

- У тексті йдеться про те, що було проаналізовано «більш ніж 120 

сільськогосподарських і медичних рослин» (3.1, стор. 117.). Разом з тим, у таблиці, 

поданій нижче, наведено інформацію щодо аналізу лише 10 видів рослин. То ж що 

правильно?  

- На рис. 3.12 подано картинку щодо «PCR ампліфікація rolB генів ДНК». 

По-перше, у матеріалах та методах відсутня інформація щодо методики проведення 

ПЛР аналізу, умов ампліфікації, послідовностей використаних праймерів та 

розміру ампліфікованого фрагменту.По-друге, на вказаному рисунку є лише один 

трек з ДНК «бородатих» коренів. Якщо була проведена серія експериментів, 

отримують зазвичай сотні клонів. Треба було би подати дані щодо принаймні 

декількох, а не одного.  

- Стор 114, абзац «У проведених в даній роботі експериментах було 

підтверджено, що профіль індивідуальних фенольний сполук в культурі пагонів 



 8 

Orthosiphon aristatus був схожий на такий у нативних рослин, але містив більш 

високу концентрацію фенольних кислот» не містить конкретних цифр, є лише 

посилання на публікацію. Разом з тим, у розділі, що стосується саме результатів, 

такі цифри мають бути наведені 

- Розділ 3 (результати) не містить інформації щодо особливостей отримання 

калусних культур та культур «бородатих» коренів, зокрема, немає інформації щодо 

часу, необхідного для ініціювання таких культур, відсотку калусоутворення та 

ефективності формування «бородатих» коренів. Разом з тим, така інформація вкрай 

важливі з точки зоку комерціалізації методики та її ефективного використання у 

майбутньому, особливо зважаючи на можливість масштабування та тиражування. 

- Табл.3.4 Некоректно підкреслювати значні відмінності у швидкості росту 

рослин різних видів. Це генетично детермінований процес, який не залежить від 

умов, які використовував дослідних. Можна просто подати такі дані для загальної 

характеристики рослин вказаних видів.   

- Стор. 231, абзац «Як показали наші дослідження, такі еліситори як  

електричні імпульси [355] та ультразвук [189] впливають на рівень пермеабілізації 

клітинних мембран, саліцилова і жасмонова кислоти та етефон є клітинними 

медіаторами стресу [400], екстракт дріжжів викликає стресову реакцію за рахунок 

деградації полісахаридів клітинних стінок та одночасно стимулюючий ефект через 

присутність у ньому стимуляторів росту [199], а ультрафіолет як фізичний 

стресовий фактор викликає посилений синтез полісахаридів, поліфенолів та 

антоціанів»   - відсутні експериментальні дані, є лише посилання 

- Стор. 252, фраза «Подібні результати були оримані нами і для культур Vitis 

vinifera [64] та Orthosiphon aristatus» - без подання експериментальних результатів. 

Посилання не є достатнім, адже читач має право одразу отримати інформацію з 

дисертаційної роботи, а не шукати публікації. 

- Визначення відсотка інгібування DPPH радикала використовується лише 

як попередній аналіз. Антиоксидантну активність за цим методом визначають за 

показником ЕС50, який визначає кількість антиоксиданта, яку необхідно внести до 

реакції, доб отримати інгібування на рівні 50%. 
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