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вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова Іваниці Володимира Олексійовича на дисертацію Лободи Марії 
Іванівни на тему: «Біосинтез антибіотичних і рістрегулювальних метаболітів 
Streptomyces netropsis IMВ Ac-5025 за дії екзогенних сполук», подану до захисту на 
здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 091-Біологія 

 
Актуальність обраної теми дисертаційного дослідження 
Представники роду Streptomyces є важливою складовою мікробіоценозу ґрунту і 

продуцентами широкого спектру антибіотиків і інших біологічно активних речовин. 
Серед вторинних метаболітів,  увагу світових і вітчизняних дослідників привертають 
антибіотики, завдяки яким відбувається покращення фітосанітарних властивостей 
ґрунту. Антибіотичні речовини відрізняються за хімічною будовою і механізмом дії, а 
їх біосинтез є штамовою характеристикою і залежить від умов культивування 
продуцента, в тому числі і від доступності макро-, мікроелементів чи наявності 
речовин-попередників і регуляторів біосинтезу тощо. На сьогодні вивчення 
полієнових антибіотиків є актуальним оскільки багато аспектів щодо їх біосинтезу і 
структури до кінця не з’ясовані, а також не визначені взаємозв’язки біосинтезу 
полієнових антибіотиків з іншими класами біологічно активних речовин у ґрунтових 
стрептоміцетів, тому це питання потребує більш детальних досліджень. Результати 
роботи є перспективними для розробки ефективних мікробних біотехнологій, де за 
одного ферментаційного процесу можна регулювати накопичення корисних 
метаболітів з різними властивостями. 

Зв'язок наукової роботи з науковими планами, темами 
Дисертаційна робота виконана у відділі загальної та ґрунтової мікробіології 

Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України за науковими 
темами: «Функціональна активність та перспективи використання у біотехнології 
ґрунтових мікроорганізмів природних, техногенних і агроекосистем», 2016-2019 рр. 
№ держреєстрації 0116U006319 і «Функціональний потенціал ґрунтового мікробіому 
агроценозів і техногенних екотопів», 2020-2024 рр., № держреєстрації 0120U000220. 
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації 

Авторка методологічно правильно сформулювала мету та задачі відповідно до 
теми дослідження. Для досягнення мети і вирішення задач використано сучасні 
методи досліджень, такі як мікробіологічні, фізіолого-біохімічні (тонкошарова і 
газова хроматографія), методи статистичного аналізу за допомогою пакету програм 
Statistica 6.0. і факторний аналіз з використанням програми Mathlab v. 6.0 методом 
головних компонент. Комплексне застосування цих методів дозволило вирішити 
поставлені задачі та отримати достовірні результати. Висновки повною мірою 
відповідають отриманим результатам, є обґрунтованими та мають наукову новизну.  

Структура дисертаційної роботи має логічний характер, матеріали і методи 
досліджень викладено відповідно до мети і поставлених задач. Вони відповідають 
об’єкту і предмету дослідження. Метою роботи було з'ясування окремих аспектів 
біосинтетичної здатності S. netropsis IMВ Ac-5025 за дії екзогенних сполук 
цитокінінової, ауксинової і стероїдної природи, виявлення взаємозв’язку їх 
біосинтезу і впливу на праймінг-ефект у рослин. Обєктом дослідження була регуляція 
біосинтетичної здатності S. netropsis ІМВ Ac-5025 та його метаболіти у праймінгу 
рослин, предметом – здатність S. netropsis ІМВ Ac-5025 продукувати полієнові 
антибіотики за впливу екзогенних біологічно активних речовин фітогормональної і 
стероїдної природи, антагоністична та рістрегулювальна активність комплексу 
метаболітів продуцента. Дисертаційну роботу викладено на 164 сторінках 
друкованого тексту. Вона містить 23 рисунки, 11 таблиць і 6 додатків, що полегшує 
сприйняття результатів. Дисертаційна робота складається зі вступу, огляду 
літератури, матеріалів і методів, результатів експериментальних досліджень, аналізу 
та узагальнення отриманих результатів, висновків і додатків. До кожного розділу 
оформлено список використаних джерел, загальна кількість яких налічує 179 
найменувань. 

У першому розділі здійснено вичерпний огляд сучасної літератури, окреслено 
здобутки науковців за тематикою дослідження. Проведений огляд літератури 
демонструє всебічне розуміння дисертанткою сучасного стану науки за темою 
дослідження та дозволив їй відокремити проблеми у наявних підходах.  

Другий розділ – матеріали та методи дослідження, містить детальний опис 
проведених експериментів та їх методологію, розкриває об’єкт та предмет 
дослідження. 

У третьому розділі наведено результати факторного аналізу, який показав, що 
біосинтез S. netropsis ІМВ Ас-5025 полієнових антибіотиків (кандидину і – 
тетраєнової фракції) має найвищий відсоток кореляції із біосинтезом фітогормонів: 
цитокініном – ізопентиніладенозином (сила навантаження фактору 80%), ауксином –  
індол-3-карбінолом (80%) та стероїдною сполукою – β-ситостеролом (79%). 
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В третьому розділі М. І. Лобода показала вплив досліджених езогенних сполук 
на накопичення S. netropsis ІМВ Ас-5025 полієнових антибіотиків і 
рістрегулювальних речовин, а також виявила ефект комплексної дії індол-3-карбінолу 
і β-ситостеролу, які в умовах монодії збільшували накопичення антибіотиків і 
виявила концентрацію екзогенного ауксину (50 мкг/мл), за якої відбувається зміна 
направленості метаболічних реакцій: блокування біосинтезу характерного для штаму 
пігменту і пригнічення накопичення полієнових антибіотиків.  

В четвертому розділі авторка показала перспективи і доцільність застосування 
метаболітів ґрунтових стрептоміцетів для отримання в умовах in vitro рослин-
регенерантів томату сорту Лагідний, стійких до нематодної інвазії та з покращеними 
морфометричинми параметрами. Доведено ефективність їх використання в польових 
умовах на посівах соняшника і кукурудзи, що підтверджується відповідними актами в 
господарствах ТОВ «ІК Біоінвест-Агро» і ДП «МНТЦ Агробіотех». 

Достовірність та наукова новизна отриманих результатів 
Дисертаційне дослідження має системний, цілісний, самостійний характер та 

відзначається високим рівнем наукової новизни. Автором виявлено раніше не 
з’ясовані аспекти біосинтетичної здатності S. netropsis IMВ Ac-5025. Вперше 
показано кореляційні взаємозв’язки в біосинтезі стрептоміцетом полієнових 
антибіотиків з іншими біологічно активними речовинами. Доведено можливість 
використання факторного аналізу як методу теоретичного прогнозування для підбору 
оптимальних умов культивування стрептоміцета і накопичення корисних метаболітів 
за рахунок внесення екзогенних сполук. Встановлено переваги використання 
органічного поживного середовища для накопичення полієнових антибіотиків, 
фітогормонів і стеролів за глибинного культивування продуцента. Вперше показано 
можливість застосування метаболітів ґрунтових стрептоміцетів для отримання в 
умовах in vitro рослин-регенерантів томату з пролонгованою стійкістю до 
фітонематод і фітопатогенів, з’ясовано їх роль в праймінг-ефекті у рослин. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів 
Результати дисертаційної роботи мають вагоме як теоретичне, так і практичне 

значення. З'ясовано кореляційні взаємозв'язки біосинтезу полієнових антибіотиків, 
фітогормонів і стеролів S. netropsis IMВ Ac-5025, що дає можливість використовувати 
факторний аналіз як метод теоретичного прогнозування накопичення метаболітів. 
Показано можливість біохімічного регулювання накопичення корисних метаболітів. 
Доведено ефективність застосування метаболітів ґрунтових стрептоміцетів для 
отримання в умовах in vitro рослин-регенерантів, стійких до фітопаразитичних 
нематод і фітопатогенів та з підвищеною врожайністю за рахунок праймінг-ефекту з 
пролонгованою дією. Запропоновано схеми вирощування агрокультур з 
використанням Фітовіту, які дали більший урожай за несприятливих кліматичних 
умов (посушливий сезон). 
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Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях 
За темою дисертаційного дослідження опубліковано 20 наукових праць. Серед 

них – 3 статті, що індексуються міжнародною базою даних SCOPUS, з них 2 статті у 
вітчизняних фахових виданнях і 1 – у міжнародному виданні, а також збірки 
матеріалів і тези доповідей: 4 – у вітчизняних і 13 – у міжнародних. В доробках 
дисертантки у співавторстві є патент на винахід і патент на корисну модель та 
методичні рекомендації, а також акти впровадження результатів дослідження в 
навчальний процес і  в агрогосподарства. 

Оцінка змісту дисертації 
Дисертаційна робота складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і 

методів досліджень, результатів експериментальних досліджень, аналізу та 
узагальнення отриманих результатів, висновків і додатків. До кожного розділу 
оформлено список використаних джерел, загальна кількість яких налічує 179 
найменувань. Зміст дисертації викладено на 164 сторінках друкованого тексту. Вона 
містить 23 рисунки, 11 таблиць і 6 додатків.  

Опубліковані анотації українською та англійською мовами повною мірою 
відповідають положенням, що викладені в тексті дисертації та не містять даних, які 
були б відсутні в основному тексті роботи і оформлені відповідно до діючого 
Порядку присудження наукових ступенів. З аналізу змісту дисертації офіційним 
оппонентом вбачається дотримання вимог академічної доброчесності в повному 
обсязі. Робота містить посилання на згадані у тексті джерела інформації, автором 
дотримано вимоги норм законодавства про авторське право, надано повну 
інформацію про результати наукової діяльності, а також використані методи 
досліджень. 

Дискусійні положення, запитання та побажання щодо змісту дисертації 
Викладені в дисертації результати досліджень, їх аналіз та сформульовані висновки в 
цілому не викликають принципових зауважень, але разом з тим є запитання до 
дисертанта та деякі зауваження: 

1. Які механізми можуть лежати в основі стимулювання індол-3-карбінолом 
та β-ситостеролом надсинтезу полієнових антибіотиків актиноміцетом S. 
 netropsis IMВ Ac-5025?  

2. Що відомо про механізми проникнення (транспорту) індол-3-карбінолу та 
β-ситостеролу в кітини та тканини рослин? Чи вони не проникають в 
рослину? 

3. Чим зумовлений вибір концентрацій індол-3-карбінолу, 
ізопентеніладенозину та β-ситостеролу для внесення їх в поживне 
середовище? 

4. У Розділі 3. "Кореляційний взаємозв’язок біосинтезу полієнових 
антибіотиків з іншими біологічно активними речовинами S. netropsis ІМВ 
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AC-5025" недостатньо розшифровані та зрозумілі позначення на рис.3.1а, 
3.1б та 3.2., що значно ускладнює роботу з ними, а результати потребують 
більш детального викладення їх аналізу для розуміння висновку (стор. 87) 
про те, що «біосинтез антибіотичних речовин S. netropsis ІМВ Ас-5025 
пов’язаний спільними біосинтетичними шляхами, проте із різними їх 
ланками».  

5. Запитання що до "Методу визначення стійкості рослин-регенерантів 
томату Lycopersicon esculentum до паразитичних нематод" (розділ 2.9), а 
саме: які параметри, або в якій фазі були мікроклоновані рослини томату, 
скільки рослин в досліді, скільки і в який спосіб вносили біопрепарати, як 
отримували рослини-регенеранти 2-покоління?  

6. Важливе місце в роботі відводиться впливу препарату Фітовіт на 
мікроклоновані рослини, але нічого не сказано про те, що являє собою 
препарат Фітовіт, його біохімічний склад. 

7. На чому базується важливий у роботі висновок про те, що біопрепарат 
Фітовіт рекомендовано для отримання в умовах in vitro рослин-
регенерантів Lycopersicon esculentum, стійких до нематодних інвазій і 
уражень фітопатогенами? Тим самим ви стверджуєте, що під впливом 
метаболітів стрептоміцета ознака стійкості до нематод закріплюється та 
передається наступному поколінню рослин. Якщо так, то які механізми 
(генетичні, біохімічні) можуть лежати в основі такого явища? Це 
стосується лише рослин-регенерантів, чи на рослинах, що виросли з 
насіння також можна отримати такий ефект? 

В основному тексті роботи зустрічаються друкарські описки та невдалі 
стилістичні формулювання. Наприклад, «Калусні культури  висаджували у 
відкритий ґрунт  чорнозем звичайний в умовах вегетаційного будинку (?) для 
…..» (стор.  75 розділ 2.9.1.). Калусна культура зазвичай це грудочка 
недиферинційованої тканини, з якої потім утворюється рослина,  а для висадки в 
грунт використовують повноцінні, готові до адаптації рослини-мікроклони.  

Усі висловлені зауваження та побажання не носять принципового характеру, 
не стосуються концепції дисертаційного дослідження і не впливають на його 
загальну позитивну оцінку. 

 Загальний висновок та оцінка дисертації 
Дисертаційна робота Марії Іванівни Лободи на тему «Біосинтез 

антибіотичних і рістрегулювальних метаболітів Streptomyces netropsis IMВ Ac-
5025 за дії екзогенних сполук» є самостійним, завершеним науковим 
дослідженням. Актуальність обраної теми, обґрунтованість наукових положень, 
висновків та запропонованих рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх 



.D:OCTOBlpHlCTb Ta HayKoBa HOBH3Ha, IIOBHOTa Ix BHKJia,n:y B orry6rriKOBaHHX rrpawix 

CBi,n:qaTb rrpo HayKOBY caMOCTiHHiCTb aBTOpKH Ta iT BHCOKHH piBeHb TeopeTHqHOl 

rri,n:roTOBKH. B po6oTi 3 'HCOBaHo ,n:eHKi acrreKTH 6iocHHTeTHqHo1 3,n:aTHOCTi 

rpyHTOBoro crperrToMiu;eTa Streptomyces netropsis IMB Ac-5025 - rrpe,n:cTaBHHKa 

MiKpo6iou;eH03Y rpyHTY i rrpo,n:yu;eHTa IIIHpOKoro crreKrpy 6iorroriqHo aKTHBHHX 

peqOBHH, HKi 3a6e3rreq)'l0Tb p03B 'H3aHHH cyqacHHX aKTYaJibHHX 3aB,n:aHb B rarry3i 

6iorrori1 Ta 6ioTeXHorroril. 

,l.l;HcepTau;iHHa po6oTa M.I. Jlo6o,n:H Bi,n:rroBi,n:ae crreu;iarrbHOCTi 091- EiorroriH Ta 

BHMoraM TH~acoBoro rropH,n:Ky rrpHcy,n:)l(eHHH cTyrreHH ,n:oKTopa cpirrocrnpil, 

3aTBep,n:)l(eHoro IIocTaHOBOIO Ka6iHeTy MiHicrpiB YKpaIHH Bi,n: 06.03.2019 poKy 

N2167, a iT aBTOpKa Jlo6o,n:a MapiH lBaHiBHa 3acrryr0Bye Ha rrpHcy,n:)l(eHHH HayKoBoro 

cTyrreHH ,n:oKTopa cpirrococpiI 3a crreu;iarrbHiCTIO 091 EiorroriH. 

,l.l;oKTopa 6iorroriqHHX HayK, rrpocpecop, 

6ioTexHorrori1 O,n:ecbKoro H 

yHiBepcHTeTy iMeHi I. I. Me B.O. lBaHHWI 
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