


З присутніх – 9 докторів і 26 кандидатів наук. 

 

Порядок денний: 

Обговорення дисертаційного дослідження аспірантки відділу загальної 

та ґрунтової мікробіології Інституту мікробіології і вірусології 

ім. Д. К. Заболотного НАН України Лободи М. І. на тему: «Біосинтез 

антибіотичних і рістрегулювальних метаболітів Streptomyces netropsis IMВ 

Ac-5025 за дії екзогенних сполук», поданого на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 091 «Біологія» щодо його рекомендації 

для попереднього розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій раді. 

Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Інституту 

мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, протокол №3 

від «21»березня 2018 року.  

  

Слухали: 

Доповідь здобувача наукового ступеня доктора філософії Лободи М. І. 

за основними положеннями дисертації на тему: «Біосинтез антибіотичних і 

рістрегулювальних метаболітів Streptomyces netropsis IMВ Ac-5025 за дії 

екзогенних сполук», що подана на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 091 «Біологія». 

Дисертантка Лобода М. І., виступаючи, обґрунтувала актуальність 

теми дисертаційного дослідження, окреслила мету, завдання, об’єкт та 

предмет дослідження, методи, визначила структуру роботи, сформулювала 

основні положення її наукової новизни, науково-практичну значущість та 

висновки. 

Актуальність теми дослідження. Важливою складовою мікробіоценозу 

ґрунту є актинобактерії, зокрема, представники роду Strepromyces – 

продуценти широкого спектру біологічно активних речовин, які покращують 

фітосанітарний стану ґрунту і забезпечують праймінг-ефект у рослин. Серед 

вторинних метаболітів стрептоміцетів важливо досліджувати полієнові 

антибіотики, оскільки багато аспектів щодо їх структури і біосинтезу – 

нез’ясовані. Вони не впливають на референтні штами, а у мікроорганізмів-

мішеней рідко формується стійкість. На сьогодні не з’ясовано вплив 

біологічно активних речовин на біосинтез полієнових антибіотиків у 

представників роду Streptomyces. Отримані результати будуть корисними для 

доповнення знань щодо складних метаболічних взаємозв’язків в клітині 

стрептоміцетів і розробці ефективних біотехнологій, де за одного 

ферментаційного процесу можна регулювати накопичення корисних 

метаболітів. 

Структура та обсяг дисертації зумовлена метою і логікою дослідження 

та складається з анотації державною на англійською мовами, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел до кожного розділу та додатків.  

Після закінчення доповіді Лободи М. І. присутніми були поставлені 

такі запитання: 



Доктор медичних наук, професор, заввідділу антибіотиків 

Авдєєва Л. В.1) За якою методикою визначали накопичення полієнових 

антибіотиків в біомасі продуцента? 2) Яка їх структура, як визначали вміст їх 

фракцій? 3) Який механізм дії полієнових антибіотиків? 

Лобода М. І. 1) Виділення антибіотиків здійснювали шляхом етанольної 

екстракції вологої біомаси продуцента та аналізу культуральної рідини. 

Визначення кількісного і якісного складу антибіотиків проводили методом 

тонкошарової спектроденситометричної хроматографії. Хроматографію 

екстрактів проводили в системі розчинників – бутанол: оцтова кислота: вода (3: 

1: 1). 2) Як контролі полієнів використовували попередньо очищені гептаєнову 

фракцію (кандидин) і тетраєнову сполуку, синтезовані дослідженим 

стрептоміцетом. Хімічну структуру визначили співробітники відділу на основі 

ряду хімічних аналізів (ІК-, ЯМР-спектри тощо), проведених в Україні і за 

кордоном в попередніх дослідженнях. 3) Механізм дії полієнових антибіотиків 

полягає в порушенні синтезу клітинної стінки грибів шляхом інгібування 

синтезу стеролів у клітинах-мішенях. 

Доктор біологічних наук, пр.н.с. Драговоз І. В.: 1) Яка основна 

наукова концепція Вашої роботи? 2) Чому серед всього широкого спектру 

метаболітів, які синтезує досліджений штам, Ви вибрали вивчати ефект саме 

ізопентеніладенозину, індол-3-карбінолу і β-ситостеролу? 3) Яка роль вище 

зазначених сполук в життєдіяльності стрептоміцетів? 4) Яким чином вибирали 

концентрації екзогенних сполук, якими впливали на біосинтетичну здатність 

дослідженого стрептоміцета?  

Лобода М.І. 1) Основна наукова концепція роботи – встановлення 

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. 

2) Попередні дослідження співробітників відділів показали здатність штаму 

синтезувати 82 сполуки. Наступним етапом було з'ясування за допомогою 

факторного аналізу методом головних компонент сполук, які найбільше 

корелюють з біосинтезом полієнових антибіотиків. Аналіз показав, що серед 

широкого спектру метаболітів, які синтезує S. netropsis IMВ Ac-5025, 

накопичення антибіотиків має найвищий відсоток кореляції з біосинтезом 

цитокініну – ізопентеніладенозину (80%), ауксину – індол-3-карбінолу (80%) 

і стерольною сполукою – β-ситостеролом (79%). 4) Концентрації екзогенних 

речовин та їх комбінації в градієнті вибирали з урахуванням їх вмісту в 

клітинах стрептоміцетів за звичайних умов, а у досліді з комплексним 

впливом сполук – враховували їх оптимальні значення, які в умовах монодії 

збільшували накопичення полієнових антибіотиків в біомасі стрептоміцета. 

Кандидат біологічних наук, с.н.с. Сирчін С. О. Чи зберігатиметься 

біологічна ефективність біопрепаратів в праймінг-ефекті рослин-регенерантів 

в мовах in vivo? 

Лобода М.І. Дослідження проводили на рослинах-регенерантах, 

отриманих in vitro на поживному середовищі, в яке вносили метаболічні 

біопрепарати у відповідних концентраціях. Далі рослини висаджували у 



відкритий ґрунт в умовах вегетаційного будинку, після чого не здійснювали 

обробку рослин метаболічними препаратами. Стійкість до нематод 

вироблялась завдяки активації системної стійкості рослин (жасмонатний чи 

саліцилатний шляхи) за участю метаболітів з еліситорними властивостями, 

яка закріплюється в геномі на рівні si/mi РНК, про що свідчать попередні 

дослідження авторів.  

Доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи, 

Войчук С.І. 1) Чи пов’язані біосинтетичні шляхи полієнових антибіотиків і 

інших рістрегулювальних речовин прямо, чи має місце опосередкований 

зв'язок? 2) Яким чином впливають екзогенні сполуки на біосинтез кожної із 

фракцій полієнових антибіотиків, виходячи із представлених діаграм Парето? 

3) На яких ланках, на Ваш погляд, і виходячи з джерел літератури, може 

відбуватись цей зв’язок. 4) Як можна пояснити виникнення стійкості рослин-

регенерантів до фітонематод? 

Лобода М.І. 1) Факторний аналіз отриманих нами даних дозволив 

виявити, що біосинтез антибіотичних речовин S. netropsis ІМВ Ас-5025 

пов’язаний спільними біосинтетичними шляхами, проте із різними їх 

ланками, тобто мають місце опосередковані взаємозв’язки. 

2) За результатами дисперсійного аналізу виявлено, що кількість 

синтезованого кандидину достовірно залежить від вмісту β-ситостеролу (р ≤ 

0,05), тоді як на біосинтез тетраєну впливає ще й ізопентеніладенозин, індол-

3-карбінол та індол-3-карбоксилова кислота. 3) Аналізуючи шляхи 

біосинтезу вторинних метаболітів у стрептоміцетів, можна припустити 

ймовірні ланки їх взаємозв’язку. Так, полієнові антибіотики утворюються в 

результаті конденсації вуглецевого ланцюга з додаванням полікетидних 

цукрів, мевалонатних та алкільних груп. Біосинтез ізопреноїдів може 

здійснюватись в мевалонатному шляху, який починається з конденсації трьох 

молекул ацетил-КоА і подальшого відновлення до мевалонату. Потім 

мевалонат фосфорилюється і ізомеризується до диметилаллілпірофосфату 

(DMAPP), попередника цитокінінів. Алкільні групи, зазначені вище, беруть 

участь як у біосинтезі цитокінінів, так і в зшиванні α-вуглецевих ланцюгів 

полієнів, таким чином тут можуть перетинатись їх шляхи біосинтезу в 

S. netropsis IMV Ac-5025. Ми припускаємо можливі ланки взаємозв’язку 

біосинтетичних шляхів полієнових антибіотиків з ауксинами через 

шикиматний шлях – спеціалізований шлях біосинтезу бензоїдних 

ароматичних сполук, в якому збираються основні будівельні блоки, необхідні 

для побудови ароматичних амінокислот (фенілаланіну, тирозину та 

триптофану) у бактерій. Він функціонально пов'язаний із ацетатмалонатом, 

який, бере участь як в побудові бензольних ядер полікетидів, необхідних для 

зіп-складання ароматичних ядер і побудови молекул ауксинів. Збільшення 

пулу індольних кілець посилює біосинтез обох класів сполук – полієнів і 

ауксинів. 4) Стійкість рослин-регенерантів до паразитичних нематод виникає 

опосередковано шляхом активації метаболітами стрептоміцетів системної 

стійкості, таким чином відбувається імунізація рослин, яка закріплюється на 

рівні геному. 



 

Після відповідей на запитання було озвучено висновок наукового 

керівника – доктора біологічних наук, с.н.с., пр.н.с. Білявської Л.О.: 

Було наголошено, що дисертація Лободи М. І. є самостійним та 

завершеним дослідженням, виконаним на належному науковому рівні, 

результати якої можна вважати вагомим внеском у дослідженні 

біосинтетичної здатності ґрунтових стрептоміцетів. Дисертантка розкрила 

тему, досягла поставленої мети й, визначених у дослідженні, завдань. 

Результати роботи можуть бути використані як у теоретичній, так і 

практичній площині. 

Також науковий керівник зазначив, що Лобода М. І. успішно виконала 

освітньо-наукову програму у галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 

«Біологія» у Інституті мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН 

Країни, опублікувала 20 наукових праць (3 наукові статті, що індексуються 

базою даних SCOPUS та 17 тез матеріалів наукових конференцій), які 

відповідають вимогам п. 9 та п. 11 «Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України №167 від 06 березня 2019 року. 

Науковий керівник Білявська Л. О., констатувала, що дисертація 

Лободи М. І. оформлена відповідно до вимог п. 10 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України №167 від 06 березня 2019 року. 

Дисертація виконана здобувачем особисто, містить ряд наукових положень 

та наукових результатів, які мають важливе та істотне значення для такої 

галузі знань як Біологія. Проведене Лободою М.І. дослідження 

характеризується єдністю змісту та є результатом особистої роботи і 

особистого внеску здобувача. 

Дисертація авторки містить нові науково обґрунтовані теоретичні та 

практичні результати у галузі знань 91 «Біологія» за спеціальністю 091 

«Біологія», є самостійним, послідовним й науково цінним дослідженням, яке 

може бути рекомендоване до захисту у спеціалізованій вченій раді. 

 

Після цього слово було надано рецензентам наукової праці: 

Доктор біологічних наук, с.н.с. Курченко І. М. зазначила, що 

дисертанткою з’ясовано окремі аспекти біосинтетичної здатності ґрунтового 

стрептоміцета S. netropsis ІМВ Ас-5025, представника мікробіоценозу ґрунту. 

Досліджений штам продукує антибіотичні і ряд рістрегулювальних 

метаболітів, взаємозв'язок біосинтезу яких є нез’ясованим. Вище зазначені 

метаболіти володіють фізіологічною активністю і відіграють роль в 

метаболізмі стрептоміцетів і в праймінг-ефекті у рослин. З огляду на вище 

зазначене, дисертаційна робота Марії Іванівни Лободи присвячена 

актуальному фундаментальному питанню з практичним застосуванням 

результатів роботи в агробіотехнологіях.  

Робота має традиційну структуру і містить всі необхідні розділи: 

анотацію, вступну частину, розділ матеріалів і методів, кілька розділів 



результатів власних досліджень, розділ, присвячений їх узагальненню, 

висновки і список  джерел літератури, оформлених до кожного розділу. 

Постановка мети і завдань дослідження обґрунтовані глибоким і детальним 

аналізом літератури за зазначеним науковим напрямком. Мета і завдання 

роботи сформульовані чітко і лаконічно. Для реалізації поставленої мети і 

завдань застосовано комплексну методичну стратегію із залученням 

широкого спектру сучасних фізіолого-біохімічних, мікробіологічних і 

статистичних методів. 

Авторкою на значному фактичному матеріалі доведено вплив 

екзогенних біологічно активних речовин цитокінінової, ауксинової і 

стероїдної природи на окремі аспекти біосинтетичної здатності S. netropsis 

IMВ Ас-5025, доведено існування взаємозв’язків в їх біосинтезі, визначено 

роль метаболітів дослідженого стрептоміцета у формуванні праймінг-ефекту 

у рослин. Показано, що в умовах глибинного культивування 

S. netropsis ІМВ Ас-5025 накопичує найбільшу кількість полієнових 

антибіотиків у біомасі у стаціонарній фазі росту: вперше виявлено, що вони 

накопичуються вже на 1-у добу культивування, що свідчить про їх роль в 

метаболізмі стрептоміцета. Важливим елементом наукової новизни 

дисертаційного дослідження Марії Іванівни Лободи є те, що нею вперше 

встановлено вплив різних класів біологічно активних речовин на біосинтез 

полієнових антибіотиків і інших метаболітів S. netropsis ІМВ Ас-5025, а 

також показано можливість використання факторного аналізу як методу 

теоретичного прогнозування. Отримані дані доповнюють розуміння складних 

взаємозв’язків в біосинтезі різних класів біологічно активних речовин 

S. netropsis ІМВ Ас-5025 і дають можливість регулювати їх накопичення для 

отримання біопродукту із заданими властивостями 

Розширено існуючі уявлення щодо ефектів метаболітів ґрунтових 

стрептоміцетів в індукуванні системної стійкості рослин і вперше показано 

можливість використання біопрепарату Фітовіт для отримання в умовах in 

vitro рослин-регенерантів, стійких до нематодного ураження.  

Результати дисертаційної роботи оприлюднені на 17 всеукраїнських та 

міжнародних наукових конференціях, а також опубліковані у 3 фахових 

виданнях, які індексуються міжнародною наукометричною базою даних 

SCOPUS. Це засвідчує визнання результатів дисертаційного дослідження 

вітчизняними та зарубіжними фахівцями в галузі біології. 

У процесі ознайомлення з рукописом дисертаційної роботи до автора у 

порядку дискусії виникли деякі запитання та побажання.  

1. Відкоригувати структуру анотації, виправити друкарські описки і 

деякі стилістично невдалі формулювання. 

2. Необхідно розділити 3-й розділ дисертаційного дослідження на 2 

окремі розділи, відокремивши результати факторного аналізу від біохімічних 

досліджень. 

3. Деталізувати інформацію щодо того, які речовини, синтезовані 

стрептоміцетом, досліджувались автором, і ті, які з’ясовані співробітниками 

раніше. 



4. Уніфікувати підписи до таблиць і рисунків. 

5. В розділі «узагальнення результатів дослідження» доповнити 

інформацію інших авторів за даною тематикою і порівняти з власними 

результатами. 

6. Конкретизувати і скоротити висновки.  

Висловлені зауваження не стосуються концепції дисертаційного 

дослідження і не впливають на загальну позитивну оцінку роботи. В цілому, 

слід зазначити, що дисертаційна робота М. І. Лободи «Біосинтез 

антибіотичних і рістрегулювальних метаболітів Streptomyces netropsis IMВ 

Ac-5025 за дії екзогенних сполук. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису відповідає вимогам пп. 10 та 11 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України №167 від 06 березня 2019 року. 

Вона містить нові науково обґрунтовані теоретичні та практичні результати у 

галузі знань 091 – Біологія за спеціальністю 091 – Біологія, є самостійним, 

завершеним науковим дослідженням, виконаним на належному рівні, і після 

незначного корегування може бути представлена до офіційного захисту. 

Доктор біологічних наук, с.н.с. Пасічник Л. А.: Дисертаційна робота 

М. І. Лободи присвячена актуальній проблемі з’ясування взаємозв’язку в 

біосинтезі полієнових антибіотиків і рістрегулювальних метаболітів за 

впливу екзогенних сполук. Робота містить всі необхідні розділи 

дисертаційної роботи: анотацію, вступ, огляд літератури, матеріали і методи, 

результати дослідження, аналіз та узагальнення результатів дослідження, 

висновки, список використаних джерел, оформлених до кожного розділу і 

додатки, що містять охоронні документи, акти впровадження результатів 

дослідження в навчальний процес і агрогосподарства. 

1. Здійснено вичерпний огляд сучасної літератури, окреслено здобутки 

науковців за вибраною тематикою роботи, який демонструє всебічне 

розуміння дисертанткою сучасного стану науки за темою дисертаційного 

дослідження. Розділ «матеріали та методи досліджень» містить детальний 

опис проведених експериментів та їх методологію, розкриває об’єкт та 

предмет дослідження. 

2. Авторкою проаналізовано складні взаємозв’язки в біосинтезі 

широкого спектру біологічно активних речовин дослідженим штамом. Слід 

зазначити, що результати, отримані в ході факторного аналізу, підтвердились 

експериментальним шляхом, що дає підстави вважати запропонований аналіз 

як метод теоретичного прогнозування.  

3. У дисертаційній роботі встановлено вплив екзогенних біологічно 

активних речовин цитокінінової, ауксинової і стероїдної природи на окремі 

аспекти біосинтетичної здатності S. netropsis IMВ Ас-5025, а також їх 

комплексний ефект, доведено існування взаємозв’язків в їх біосинтезі.  

4. Вперше встановлено ефект різних класів біологічно активних речовин 

на біосинтез полієнових антибіотиків і інших метаболітів, а також 

накопичення біомаси S. netropsis ІМВ Ас-5025. Показано можливість 

використання факторного аналізу як методу теоретичного прогнозування. 
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5. Визначено роль метаболітів дослідженого стрептоміцета у 

формуванні праймінг-ефекту у рослин. Показано їх позитивний вплив на 

розвиток агрономічно корисних мікроорганізмів в ризосфері досліджених 

рослин.  

6. Дисертантка показала нові аспекти застосування розробленого раніше 

метаболічного біопрепарату Фітовіт для отримання стійких рослин-

регенерантів рослин томату L. esculentum  Mill. сорту Лагідний. Доведено 

позитивний ефект метаболітів стрептоміцетів і запропоновано схеми 

вирощування агрокультур з використанням Фітовіту, за яких зростав урожай 

соняшнику гібриду НК Конді і кукурудзи гібриду ДКС-4082 за посушливого 

сезону.  

Вищезазначені результати є новими даними, які надають теоретичне 

пояснення особливостей функціонування метаболізму стрептоміцетів. Робота 

має практичну цінність, що підтверджено відповідними охоронними 

документами і актами впровадження результатів досліджень у додатках до 

дисертації. Все вище перераховане підтверджує наукову новизну роботи, її 

теоретичне і практичне значення.  

Положення дисертаційної роботи висвітлені у 20 публікаціях. Серед них 

– 3 статті, що індексуються міжнародною базою даних SCOPUS: 2 статті у 

вітчизняних фахових виданнях, і 1 – у міжнародному виданні, збірки 

матеріалів і тези доповідей: 4 – у вітчизняних і 13 – у міжнародних. 

Разом з тим, під час аналізу дисертаційної роботи виникли деякі 

запитання і побажання. 

1. Анотацію необхідно відкоригувати, наголосити на тому, що зроблено 

вперше. 

2. Відредагувати мету роботи. 

3. Розділ «матеріали і методи» – дуже деталізований, його необхідно 

розділити на підрозділи і підпункти, кількість яких варто скоротити. 

4. Необхідно детальніше проаналізувати біосинтез всіх стеролів за 

внесення екзогенного β-ситостеролу та їх роль. 

5. Оскільки біопрепарат Аверком взятий як позитивний контроль, варто 

зробити детальний аналіз результатів і показати переваги Фітовіту. 

6. Висновки до розділів варто написати стисліше, висвітлити основні 

результати. 

Запитання. 

1. Як Ви пояснюєте, що в період з першої до шостої доби за глибинного 

культивування S. netropsis ІМВ Ас-5025 накопичення біомаси в 

синтетичному поживному середовищі збільшувалось від 1,49 до 3,8 г/л, а в 

органічному від 1,5 до 13,2 г/л? 

2. Ви встановили, що за впливу 50 мкг/мл індол-3-карбінолу не 

синтезувався коричневий пігмент, характерний для штаму. Чи передбачаєте 

Ви, що утворення пігменту корелює з біосинтезом полієнових антибіотиків у 

дослідженого штаму? Який механізм цього процесу? 

Вказані доброзичливі запитання і незначні зауваження не знижують 

високої оцінки дисертаційної роботи. Її загальний аналіз свідчить, що це 



самостійне і завершене наукове дослідження, у якому представлені нові 

науково обґрунтовані дані, які мають теоретичне і практичне значення. 

Дисертація вирізняється чіткістю формулювання мети та завдань, а також 

послідовністю їх виконання, висновки логічно витікають із поставлених 

завдань. 

Дисертаційна робота «Біосинтез антибіотичних і рістрегулювальних 

метаболітів Streptomyces netropsis IMВ Ac-5025 за дії екзогенних сполук» 

відповідає чинним вимогам до кандидатських дисертацій пункту 10 

«Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №167 від 

06 березня 2019 року, і після незначного коректування може бути 

представлена до офіційного захисту. 

 

Відповіді Лободи М.І. на поставлені вище запитання  

1. S. netropsis ІМВ Ac-5025 вирощували у двох різних за складом 

поживних середовищах. Синтетичне поживне середовище містить хімічно 

синтезовані компоненти з точно визначеним кількісним складом, його 

використовують для визначення метаболітів, синтезованих de novo. 

Органічне поживне середовище містить органічні джерела мікро- і 

макроелементів (кукурудзяний екстракт, дріжджовий екстракт, соєвий 

відвар), його використовують в біотехнологічному процесі, оскільки воно дає 

змогу забезпечити накопичення більшої кількості біомаси і 

внутрішньоклітинних метаболітів, а більшість його компонентів є відходами 

інших галузей виробництва.  

2. Вірогідно, утворення коричневого пігменту, пов’язано з біосинтезом 

полієнових антибіотиків і високі концентрації екзогенного ауксину здатні 

змінювати направленість біосинтетичних шляхів у дослідженого 

стрептоміцета. Проте, механізми взаємозв’язку не вивчались і на разі можна 

лише говорити про кореляцію закономірностей, але для встановлення типу 

взаємозв’язку – необхідні подальші дослідження. 

 

ВИСНОВОК 

 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Лободи Марії Іванівни на тему: «Біосинтез антибіотичних і 

рістрегулювальних метаболітів Streptomyces netropsis IMВ Ac-5025 за дії 

екзогенних сполук», поданої на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 091 «Біологія» 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Важливою складовою 

мікробіоценозу ґрунту є представники роду Strepromyces – продуценти 

широкого спектру біологічно активних речовин (БАР). Вони взаємодіють з 

рослинами і, крім безпосередньої антагоністичної дії до фітопатогенів, їх 

метаболіти позитивно впливають на мікробіоту ризосфери, індукують 

фітоімунітет (системну стійкість рослин), сприяють росту і розвитку рослин. 
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Серед вторинних метаболітів, які вони синтезують, особливу увагу 

привертають антибіотики, завдяки яким відбувається покращення 

фітосанітарних характеристик ґрунту.  

Антибіотичні речовини відрізняються за хімічною будовою і механізмом 

дії (пригнічення біосинтезу складових клітинних стінок, порушення функцій 

клітинних мембран, інгібування біосинтезу білків, пуринів, піримідинів, 

нуклеїнових кислот, вплив на функціонування енергетичного метаболізму та 

ін.). Біосинтез більшості антибіотиків є штамовою характеристикою і 

залежить від умов культивування продуцента, в тому числі і від доступності 

макро-, мікроелементів чи наявності речовин-попередників біосинтезу тощо. 

В біомасі ґрунтових стрептоміцетів накопичуються і інші класи вторинних 

метаболітів, зокрема, фітогормони – ауксини, цитокініни, гібереліни, 

абсцизова кислота тощо. Взаємозв’язок шляхів біосинтезу полієнових 

антибіотиків з іншими класами БАР у ґрунтових стрептоміцетів на сьогодні 

не з’ясований, тому тема дослідження є актуальною. Отримані знання будуть 

корисними в розробці ефективних мікробних біотехнологій, де за одного 

ферментаційного процесу можна регулювати накопичення корисних 

метаболітів з різними властивостями. 

Метою і завданням дослідження 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.  

Для реалізації мети дослідження були поставлені наступні завдання: 

1. Визначити оптимальні параметри культивування S. netropsis ІМВ Ac-

5025 для накопичення полієнових антибіотиків в умовах глибинного 

культивування продуцента. 

2. З'ясувати кореляційні взаємозв’язки між біосинтезом полієнових 

антибіотиків і іншими БАР S. netropsis IMВ Ac-5025 з використанням 

факторного аналізу. 

3. Дослідити вплив екзогенного ізопентеніладенозину на накопичення 

полієнових антибіотиків, цитокінінів і біомаси S. netropsis IMВ Ac-5025. 

4. Встановити ефект екзогенного індол-3-карбінолу на накопичення 

полієнових антибіотиків, ауксинів, цитокінінів і біомаси продуцентом. 

5. Проаналізувати накопичення полієнових антибіотиків, фітогормонів, 

стеролів і біомаси стрептоміцетом за дії екзогенного β-ситостеролу. 

6. Дослідити дію комплексу індол-3-карбінолу і β-ситостеролу на 

біосинтез полієнових антибіотиків і рістрегулювальних речовин S. netropsis 

IMВ Ac-5025. Визначити можливі шляхи метаболічного регулювання 

біосинтезу корисних метаболітів.  

7. Вивчити раніше нез’ясовані аспекти застосування метаболітів 

ґрунтових стрептоміцетів в праймінг-ефекті щодо рослин  

 

Об’єкт дослідження – регуляція біосинтетичної здатності S. netropsis 

ІМВ Ac-5025 та його метаболіти у праймінгу рослин. 



Предмет дослідження − здатність S. netropsis ІМВ Ac-5025 продукувати 

полієнові антибіотики за впливу екзогенних біологічно активних речовин 

фітогормональної і стерольної природи, антагоністична та рістрегулювальна 

активність комплексу метаболітів продуцента.  

Методи дослідження. Робота базується на застосуванні 

мікробіологічних (визначення параметрів культивування штаму і його 

біологічних властивостей), фізіолого-біохімічних (визначення спектру і 

кількості накопичених БАР в супернатанті культуральної рідини і біомасі 

продуцента) і статистичних (факторний аналіз для виявлення взаємозв’язку 

біосинтезу полієнових антибіотиків з іншими БАР штаму, дисперсійний 

аналіз) методів.  

Наукова новизна одержаних результатів. Досліджено раніше 

нез’ясовані аспекти біосинтетичної здатності S. netropsis IMВ Ac-5025. 

Вперше виявлено кореляційні взаємозв’язки в біосинтезі стрептоміцетом 

полієнових антибіотиків з іншими БАР – ауксинами, цитокінінами, 

стеролами. Доведено можливість використання факторного аналізу як методу 

теоретичного прогнозування для підбору оптимальних умов культивування 

стрептоміцета і накопичення корисних метаболітів шляхом додавання 

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. 

Практичне значення отриманих результатів. 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 переваги використання органічного поживного середовища для 

накопичення полієнових антибіотиків продуцентом і можливість 

біохімічного регулювання накопичення корисних метаболітів в одному 

біотехнологічному процесі. Доведено ефективність застосування метаболітів 

ґрунтових стрептоміцетів для отримання в умовах in vitro рослин-

регенерантів, стійких до фітопаразитичних нематод і фітопатогенів і з 

покращеною урожайністю завдяки праймінг-ефекту з пролонгованою дією. 

Запропоновано схеми вирощування агрокультур з використанням Фітовіту, 

за яких отримано 13 % приросту урожайності по соняшнику гібриду НК 

Конді і 23,4 % по кукурудзі гібриду ДКС-4082 за посушливого сезону.  

Особистий внесок здобувача. Усі теоретичні та практичні результати 

досліджень, що виносяться на захист, отримані автором самостійно. Пошук 

та аналіз джерел літератури для розкриття теми дисертаційного дослідження, 

виконані дисертантом і відображені в публікаціях та в дисертації. Матеріали, 

опубліковані у співавторстві, мають пропорційний внесок здобувача. Права 

співавторів не порушено. У друкованих працях, опублікованих у 



співавторстві, автору дисертації належать – три статті; одні методичні 

рекомендації, один патент на винахід і один патент на корисну модель.  

Вибір теми дослідження, встановлення мети та задач роботи, підбір 

адекватних методів для точного досягнення цілей, постановка задач 

дослідження, підбір експериментальних підходів, інтерпретація та 

узагальнення результатів відбувалось спільно з науковим керівником, д.б.н., 

с.н.с. Білявською Л. О. 

Авторка роботи висловлює подяку: д.б.н., професору, член-

кореспонденту НАН України, зав. відділу загальної та ґрунтової 

мікробіології Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН 

України  Іутинській Г. О. за допомогу в обґрунтуванні результатів наукових 

досліджень; д.б.н., старшому досліднику відділу фізіології промислових 

мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного 

НАН України Войчуку С.І. за допомогу в проведенні факторного аналізу та 

інтерпретації отриманих результатів; к.б.н., с.н.с. Інституту харчової 

біотехнології та геноміки НАН України Шиші О.М. за допомогу у 

проведених нематологічних досліджень; д.т.н., с.н.с., начальнику науково-

методичної лабораторії хроматографічних досліджень ДП 

“УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” Левчук І.М. за допомогу у проведенні аналізу 

накопичення стеролів методом газової хроматографії. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

практичні результати досліджень були обговорені на вітчизняних: 

«Актуальні питання сільськогосподарської мікробіології» (Київ, 2019), «ХIІ 

Український біохімічний конгрес. Медична та клінічна хімія» (Тернопіль, 

2019) і міжнародних наукових конференціях: «Microbiology and Immunology. 

The Development Outlook in the 21st century» (Kyiv, 2018), «Органічне 

виробництво і продовольча безпека» (Житомир, 2018), «The 4rd International 

Scientific Conference on Microbial Biotechnology» (Chisinau, 2018), «The 6 th 

Ukrainian Congress for Cell Biology with international representation» 

(Yaremche, 2019), «The 3rd International Conference on Life, Environmental 

Sciences and STEM Education Smart Bio» (Lithuania, 2019), «Органічне 

виробництво і продовольча безпека» (Житомир, 2019), Состояние и 

перспективы разработки, использования биологически активных соединений 

в научной и практической деятельности» (Брест, 2018), Молодь та сучасні 

проблеми мікробіології і вірусології» (Київ, 2018), «Youth and modern 

problems of microbiology and virology» (Kyiv, 2019), «Youth and modern 

problems of microbiology and virology» (Kyiv, 2020), «Modern biotechnologies – 

solutions to the challenges of the contemporary world» (Chisinau, 2021), «Youth 

and modern problems of microbiology and virology» (Kyiv, 2021). 

 Публікації. Результати дисертаційних досліджень опубліковані у 20 

публікаціях. Серед них – 3 статті, що індексуються міжнародною базою 

даних SCOPUS: 2 статті у вітчизняних фахових виданнях, і 1 у міжнародному 

виданні, збірки матеріалів і тези доповідей: 4 – у вітчизняних і 13 – у 

міжнародних. 



Усі наукові публікації Лободи М.І. відповідають вимогам п.11 «Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №167 від 06 березня 

2019 року. 

 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

 

Статті 

1. Лобода МІ, Войчук СІ, Білявська ЛО. Кореляційна залежність 

біосинтезу антибіотичних сполук і інших біологічно активних речовин у 

ґрунтових стрептоміцетів. Mikrobiol Z 2019;81(5):36-47. 

doi.org/10.15407/microbiolj81.05.036  

2. Loboda M, Biliavska L, Iutynska G. Biosynthesis of polyene antibiotics 

and phytohormones by Streptomyces netropsis IMV Ac-5025 under the action of 

exogenous indole-3-carbinol. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. 

2020;27(2):136-142.  

3. Loboda MI, Biliavska LO, Iutynska GO. Biosynthesis of polyene 

antibiotics and phytohormones by Streptomyces netropsis IMV Aс-5025 under the 

action of exogenous isopentenyladenosine. Mikrobiol Z 2021;83(2):32-41. 

doi.org/10.15407/microbiolj83.02.032  

Методичні рекомендації 

4. Іутинська ГО, Білявська ЛО, Бабич ОА, Бабич АГ, Лобода МІ, 

Скроцький СО. Новітні метаболічні біопрепарати та технологія їх отримання. 

Науково-методичні рекомендації. Київ: НУБіП; 2018. 34 с. 

Патент на винахід 

5. Білявська ЛО, Іутинська ГО, Лобода МІ, Бабич ОА, Бабич АГ. 

Поліфункціональний біопрепарат АВЕРСТІМ для обробки рослин. Патент 

України 20688. 2018 р. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search  

Патент на корисну модель 

6. Білявська ЛО, Іутинська ГО, Лобода МІ, Бабич ОА, Бабич АГ. 

Поліфункціональний біопрепарат АВЕРСТІМ для обробки рослин. Патент 

України 135174. 2018 р. 

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search  

Тези 

7. Loboda MІ, Biliavska LО, Iutynska GO. Lectins biosynthesis by soil 

streptomycetes – antagonists of phytopatogenes. Proceedings of the III 

International Scientific Conference Microbiology and Immunology. The 

Development Outlook inthe 21st century; 2018 April 19-20; Kyiv, UA: Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. Р.193.  

8. Білявська ЛО, Лобода МІ, Литовченко АМ., Бабич ОА, Іутинська 

ГІ. Новітні біотехнології на основі ґрунтових мікроорганізмів для аграрного 

органічного виробництва. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної 

конференції Органічне виробництво і продовольча безпека; 2018 травень 24-

25; Житомир, Україна: Житомирський національний агроекологічний 

університет. С.607.  

https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.036
https://doi.org/10.15407/microbiolj83.02.032
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search


9. Biliavska LO, Loboda MI, Burtseva SA, Iutynska GO. Actynobacteria of 

the genus Streptomyces and its metabolites in bioregulation of plants. Proceedings 

of the 4rd International Scientific Conference of Microbial Biotechnology; 2018 

Oct 11-12; Chisinau, MDA:. Institute of Microbiology and biotechnology; P. 127.  

10. Лобода МІ, Білявська ЛО, Іутинська ГО. Стійкість регенерантів 

томатів, отриманих за дії біопрепарату Фітовіт до нематодих інвазій. 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні питання 

сільськогосподарської мікробіології; 2019 вересень 4-5; Київ, Україна: 

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 

виробництва НАНУ. С. 142. 

11. Лобода МІ, Білявська ЛО. Дослідження впливу екзогенного 

цитокінінового фітогормону ізопентиніладенозину на синтез полієнових 

антибіотиків штамом Streptomyces netropsis ІМВ Ас-5025. Матеріали ХIІ 

Українського біохімічного конгресу. Медична та клінічна хімія; 2019 

жовтень 11-13; Тернопіль, Україна: Тернопільський національний медичний 

університет.С.209.  

12. Loboda MI, Bilyavskaya LO. Obtaining of the resistant plants lines 

against phytopathogens and nematode invasion by the action of new microbial 

bioformulation Fhytovit. Proceedings of the 6 th Ukrainian Congress for Cell 

Biology with international representation; 2019 June 18-21; Yaremche, UА: 

Institute of Cell Biology National Academy of Sciences of Ukraine; P.35.  

13. Loboda MI, Bilyavskaya LO, Iutynska GO. Biosynthesis of polyene 

antibiotics by Streptomyces netropsis IMV AC-5025 under the action of exogenous 

isopentenyladenosine. Proceedings of the 3rd International Conference on Life 

Environmental Sciences and STEM Education Smart Bio; 2019 May 02-04; 

Kaunas, LТ: Vytautas Magnus University; P.261.  

14. Білявська ЛО, Лобода МІ, Іутинська ГО. Новітні інноваційні 

мікробні біотехнології для перехідного періоду до органічного виробництва. 

Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції Органічне 

виробництво і продовольча безпека; 2019 травень 5-6; Житомир, Україна; 

Житомирський національний агроекологічний університет; С.16.  

15. Белявская ЛА, Лобода МИ, Иутинская ГА. Антимикробные 

свойства биологически активные вещества почвенного стрептомицета 

Streptomyces netropsis IMВ АС-5025. Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции Состояние и перспективы разработки, 

использования биологически активных соединений в научной и 

практической деятельности; 2018 октябрь 4-5; Брест, Беларусь: Брестский 

государственный университет имени А.С.Пушкина. С. 38.  

16. Лобода МІ. Біосинтез полієнових антибіотиків Streptomyces 

netropsis ІМВ Ас-5025 за дії екзогенного ізопентиніладенозину. Матеріали 

конференції Молодь та сучасні проблеми мікробіології і вірусології; 2018 

листопад 13-15; Київ, Україна: Інститут мікробіології і вірусології ім. 

Д. К. Заболотного НАН України.  

17. Loboda MI. Biosynthesis of polyene antibiotics by Streptomyces 

netropsis IMV Ac-5025 under the action of exogenous indole-3-carbinol. 



Proceedings of the Young scientist's conference Youth and modern problems of 

microbiology and virology; 2019 Nov 12-14; Kyiv, UA: Zabolotny Institute of 

Microbiology and Virology of NAS of Ukraine. 

18. Loboda MI, Biliavska LO. Polyene antibiotics and growth regulating 

substances biosynthesis by Streptomyces netropsis IMV Ac-5025 under the action 

of exogenous β-sitosterol. Proceedings of the Young scientist's conference Youth 

and modern problems of microbiology and virology; 2020 Nov 23-26; Kyiv, UA: 

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of NAS of Ukraine. P.23.  

19.  Loboda MІ, Biliavska LO, Iutynska GO. Biosynthesis of polyene 

antibiotics and phytohormones under the action of exogenous β-sitosterol by soil 

streptomycete Streptomyces netropsis IMV Ac-5025. Proceedings of the Modern 

biotechnologies – solutions to the challenges of the contemporary world; 2021 20-

21; Chisinau, MDA: Institute of Microbiology and biotechnology. P.143.  

20. Loboda MI. Biliavska LO. Polyene antibiotics and phytohormones 

biosynthesis by Streptomyces netropsis ІМV AC-5025 under the complex action of 

exogenous indole-3-carbinol and β-sitosterol. Proceedings of the Young scientists 

conference Youth and modern problems of microbiology and virology; 2021 Nov 

09-11; Kyiv, UA: Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of NAS of 

Ukraine.  

 

Структура та обсяг 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 162 сторінках друкованого тексту. Вона 

містить 23 рисунки, 11 таблиць і 6 додатків.  

Біоетична експертиза. Експериментальні дослідження Лободи М. І. не 

суперечать загальноприйнятим біоетичним нормам, виконані з дотриманням 

відповідних міжнародних положень стосовно проведення експериментальних 

робіт та клінічних досліджень і можуть бути використані в матеріалах 

дисертації, що підтверджено витягом з протоколу №66 від «02» листопада 

2021 року комісії з питань біоетики Інституту мікробіології і вірусології 

ім. Д. К. Заболотного НАН України. 

Характеристика особистості здобувача. Лобода Марія Іванівна 

народилася 09 серпня 1993 року в м. Полтава. У 2017 році закінчила 

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна та отримала диплом 

магістра з відзнакою за спеціальністю «Біологія». З 2017 по 2021 роки 

навчається в аспірантурі у відділі загальної та ґрунтової мікробіології 

Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України.  

 

Рецензенти рекомендують: 

1. Прийняти дисертацію Лободи М.І. на тему: «Біосинтез антибіотичних 

і рістрегулювальних метаболітів Streptomyces netropsis IMВ Ac-5025 за дії 

екзогенних сполук» до захисту. 



2. Призначити головою спеціалізованої вченої ради: Патику 

Володимира Пилиповича, доктора біологічних наук, професора, академіка 

НААН України, головного наукового співробітника відділу фітопатогенних 

бактерій Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН 

України. 

3. Призначити офіційними опонентами по захисту дисертації Лободи 

Марії Іванівни: 

Іваницю Володимира Олексійовича, доктора біологічних наук, 

професора, член-кореспондента НАН України, професора кафедри 

мікробіології та вірусології Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова. 

Поєдинок Наталію Леонідівну, доктора біологічних наук, старшого 

наукового співробітника, доцента кафедри трансляційної медичної 

біоінженерії Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».  

У результаті попередньої експертизи дисертації Лободи М. І. і повноти 

публікації основних результатів дослідження: 

 

УХВАЛЕНО 

1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Лободи Марії Іванівни на тему: «Біосинтез 

антибіотичних і рістрегулювальних метаболітів Streptomyces netropsis IMВ 

Ac-5025 за дії екзогенних сполук». 

2. Констатувати, що за актуальністю, ступенем новизни, 

обґрунтованістю, науковою та практичною цінністю здобутих результатів, 

дисертація Лободи М. І. відповідає спеціальності 091 «Біологія» та вимогам 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 

року №261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року № 283), п. 10 

Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. 

№ 167. 

3. Рекомендувати дисертацію Лободи М. І. на тему: «Біосинтез 

антибіотичних і рістрегулювальних метаболітів Streptomyces netropsis IMВ 

Ac-5025 за дії екзогенних сполук» до захисту на здобуття ступеня доктора 

філософії у разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 091 

«Біологія». 

4. Рекомендувати призначити головою спеціалізованої вченої ради: 

Патику Володимира Пилиповича, доктора біологічних наук, професора, 

академіка НААН України, головного наукового співробітника відділу 

фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології 

ім. Д. К. Заболотного НАН України. 

5. Рекомендувати призначити офіційними опонентами по захисту 

дисертації Лободи Марії Іванівни: 




