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Актуальність обраної теми. Основною метою сільськогосподарського 

виробництва є отримання високих урожаїв якісної, екологічної продукції без 

нанесення шкоди довкіллю. Але отримання високих урожаїв неможливе без 

забезпечення належного контролю над збудниками хвороб та шкідниками. 

Фітопатогенні бактерії роду Pseudomonas є особливо небезпечними, адже 

спричинюючи захворювання більшості рослин, вони за рахунок 

токсиноутворення, ліпополісахаридних білкових ендотоксинів і екзотоксинів, 

лейкоцідину, гемолізину, сполук феназин-1-карбонової кислоти тощо 

викликають отити, кератити, інфікують поверхні ран і опіків, викликаючи 

загальні гнійні процеси. Розробці методів та засобів контролю збудників 

хвороб приділяється постійна увага дослідників, однак, зміна кліматичних та 

агротехнічних умов вирощування сільськогосподарських культур, вплив 

біотичних і абіотичних факторів не дозволяють вирішити ці проблеми 

остаточно. На сьогодні немає ефективних зареєстрованих препаратів хімічної і 
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біологічної природи для контролю фітопатогенних бактерій, в тому числі і 

Pseudomonas syringae pv. atrofaciens.  

Тому перспективним є дослідження ендофітної мікробіоти рослин. 

Ендофіти займають екологічну нішу всередині рослин і тому отримують все 

необхідне для своєї життєдіяльності, а також захищені від несприятливих 

погодних умов. З іншого боку, ендофіт може захищати рослину від патогенних 

мікроорганізмів, виділяючи біологічно-активні речовини. Із-за позитивного 

впливу ендофітних мікроорганізмів на ріст рослин і зменшення прояву деяких 

хвороб, вивчення таких бактерій являється перспективним. Адже ендофіти є 

джерелом біологічно-активних речовин – ферментів, гормонів, сидерофорів, 

антибіотиків, індолілоцтової кислоти. Тому захищеність рослин від патогенів 

залежить від наявності у складі мікробіоти зерна мікроорганізмів з 

антимікробною активністю (таких як вироблення антибіотиків, бактерицинів, 

закислення поверхні), а також здатністю швидко колонізувати поверхню 

рослини та домінувати за різних умов навколишнього середовища.  

Зважаючи на вищевикладене робота Пастощук А.Ю., яка спрямована на 

пошук і дослідження біологічних властивостей мікроорганізмів у складі 

ендофітних угруповань зерна пшениці для використання їх для контролю 

збудника базального бактеріозу є безумовно актуальною.  

Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідної теми 

«Вирішення проблемних питань різноманітності та стрес-толерантності 

представників флори та мікробіоти України за глобальних змін клімату». 

На підставі ознайомлення з дисертаційною роботою, а також 

обговорення з дисертантом експериментальних результатів відзначаю 

найбільш важливі аспекти дисертаційної роботи.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень та висновків, 

сформульованих в дисертації. 

Вважаю, що про ступінь достовірності отриманого експериментального 

матеріалу свідчить наступне: 
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А.Ю. Пастощук проаналізувала 202 джерела літератури, які 

безпосередньо стосуються теми дисертації (з яких 177 латиницею), що 

свідчить про високий науковий потенціал її теоретичних знань. В Огляді 

літератури (Розділ 1) досить повно і кваліфіковано висвітлено результати 

досліджень вчених, що стосуються вивчення збудників бактеріальних хвороб 

пшениці, характеристики основного збудника базального бактеріозу 

Pseudomonas syringae pv. atrofacіens і його ліпополісахариду, методів 

профілактики і контролю збудника. Зробила висновок, що для контролю 

фітопатогенних бактерій, які уражують пшеницю перспективним є 

застосування біологічних препаратів. Розглянуто властивості ендофітних 

мікроорганізмів (мікроорганізмів які заселяють внутрішні тканини зовні 

здорових рослин) і можливість їх використання для контролю фітопатогенів. 

Обґрунтовано та коректно використано дисертантом необхідних як 

класичних, так і сучасних експериментальних методів: мікробіологічні 

(культивування мікроорганізмів, виділення збудників хвороб у чисту 

культуру, світлова мікроскопія), фітопатологічні (штучне зараження пшениці 

фітопатогенними мікроорганізмами, оцінка патологічного стану проростків),  

біохімічні (біохімічна ідентифікація мікроорганізмів з використанням 

мікробіологічного аналізатора VITEK® 2Compact), фізико-хімічні  

(ідентифікація мікроорганізмів з використанням методу MALDI-TOFF мас-

спектрометрії), молекулярно-біологічні (виділення ДНК, ПЛР, секвенування 

фрагмента гена 16S рРНК) та статистичні методи досліджень (Розділ 2 

«Матеріали і методи досліджень»), які відповідають сучасним вимогам і за 

використання яких можна отримати достовірні дані.  

Викладення власних експериментальних результатів, отриманих за 

допомогою використаних методів, логічно пов’язано з метою та задачами 

досліджень. Результати експериментальних досліджень представлені в одному 

розділі (Розділ 3). 

У Розділі 3 наведені результати чутливості сортів пшениці вітчизняної і 

зарубіжної селекції до фітопатогенних бактерій двох патоварів Pseudomonas 
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syringae та їхніх ліпополісахаридів (ЛПС). Викладені результати вивчення 

оксидативних процесів та функціонування антиоксидантних систем у 

проростках пшениці за умов обробки зерна бактеріальними клітинами та їх 

ЛПС. Відібрано три соpти пшениці, які відрізняються чутливістю до 

фітопатогенів для виявлення і дослідження ендофітних бактеріальних 

угруповань зерна пшениці. Визначено кількість ендофітних бактерій на грам 

сухого зерна та їх морфолого-культуральні і фізіологічні властивості 

(антагоністичні та рістсмулювальні). Ідентифіковано ендофітні ізоляти 

бактерій з антагоністичною активністю за використання вищевказаних 

методів. 

Зроблено висновок, що штами ендофітних бактерій з найвищою 

антагоністичною активністю та рістстимулювальними властивостями 

перспективні для розробки агробіопрепаратів. 

Розділ «Обговорення результатів» написаний на основі 

експериментальних результатів, отриманих автором і охоплює всі напрями 

виконаної роботи. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків та рекомендацій 

підтверджено їх обговоренням на вітчизняних та міжнародних наукових 

конференціях. 

Достовірність і новизна основних наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.  

Усі експериментальні результати, наукові положення і висновки 

дисертаційної роботи А.Ю. Пастощук побудовані на матеріалах власних 

досліджень з використанням традиційних і сучасних методів досліджень є 

достовірними.  

На основі одержаного експериментального матеріалу логічно 

сформульовані основні положення та висновки, новизна яких в наступному: 

Аліною Юріївною доповнені біологічні властивості штамів P. syringae 

pv. atrofaciens та P. syringae pv. coronafaciens. Вона показала токсичний вплив 
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P. syringae pv. atrofaciens УКМ В-1013 і P. syrіngae pv. coronafaciens УКМ В-

1154 на схожість зерна і ріст проростків пшениці різних сортів. Встановила, 

що стійкість зерна пшениці до живих клітин та ліпополісахаридів (ЛПС) 

штамів цих патоварів відрізняється, що свідчить про відмінності у механізмах 

резистентності.  

Досліджені біохімічні та мікробіологічні механізми стійкості зерна 

пшениці до патоварів P. syrіngae. Показано вплив живих клітин та їх ЛПС на 

стан системи антиоксидантного захисту проростків пшениці. Отримані 

результати вказують на взаємозв’язок між стійкістю пшениці до фітопатогена 

та станом системи антиоксидантного захисту: стійкість до P. syringae pv. 

аtrofacіens УКМ В-1013 може бути пов’язана з відсутністю окиснювального 

стресу у проростках стійких сортів.  

Дисертантка виділила, визначала морфолого-культуральні 

характеристики та дослідила біологічні властивості бактеріальних ендофітів із 

озимої пшениці трьох сортів з різною чутливістю до фітопатогенних бактерій  

та їхніх ЛПС – високостійкого (Подолянка), помірностійкого (Діскус) і сорту з 

низькою стійкістю (Фаворитка). Встановила, що стійкість пшениці до P. 

syringae pv. atrofacіens УКМ В-1013 пов’язана з високою загальною кількістю 

культурабельних ендофітних бактерій, адже загальна кількість ендофітних 

бактерій на грам сухого зерна була на порядки вищою у зерні стійких сортів.  

Виявлені авторкою відмінності у кількісних характеристиках та 

морфотипах ендофітних бактерій залежно від стійкості сорту пшениці до P. 

syringae pv. atrofaciens УКМ В- 1013, а висока стійкість асоційована з високим 

вмістом культурабельних ендофітних бактерій зерна пшениці, які належать до 

споротвірних бацил та грамнегативних паличок. 

Встановлено, що виділені ендофітні бактерії володіють різними видами 

рістстимулювальної активності. Найвища частка бактерій з  

рістстимулювальними властивостями виявлена у високостійкого сорту 

пшениці Подолянка, а найменша кількість фізіологічно активних ендофітних 
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бактерій – у сорту Фаворитка. Виявлено, що деякі ізоляти бактерій-ендофітів 

проявляли одночасно дві або навіть три різні рістстимулювальні активності. 

Важливо з точки зору новизни, що дисертантка виявила п’ять ізолятів 

ендофітних бактерій, які володіли високою антагоністичною активністю до P. 

syringae pv. atrofaciens УКМ В-1013, два з яких виявляли і множинні 

рістстимулювальні властивості.  

Особлива цінна частина роботи, яка стосується ідентифікації ендофітних 

бактерій з антагоністичними і рістстимулювальними властивостями із 

застосуванням різних методологічних підходів. На основі вивчених 

фенотипових характеристик, біохімічного профілю виділених ізолятів 

бактеріальних ендофітів на мікробіологічному аналізаторі VITEK® 2Compact, 

дослідження їх мас-спектрів, ПЛР та результатів методу секвенування гена 

16S рРНК ендофітні бактерії ідентифіковані як Bacillus spp. D2, Bacillus spp. 

F1, Brevibacillus brevis Р10, Paenibacillus polymyxa Р6 та Bacillus pumilus D5. 

Дисертантка встановила, що найперспективнішим для подальших 

досліджень з точки зору застосування у агробіотехнології є штам Paenibacillus 

polymyxa Р6, з антагоністичною та множинними рістстимулювальними 

властивостями.  

На основі своїх досліджень авторка зробила висновок, що пошук 

перспективних ендофітів для розробки біопрепаратів для стимуляції росту і 

захисту пшениці від збудника базального бактеріозу P. syringae pv. atrofaciens 

необхідно проводити у рослинному матеріалі стійких до фітопатогена сортів.  

Практичне значення роботи.  

Серед ендофітних бактеріальних угруповань зерна пшениці виділено та 

ідентифіковано ізоляти бактерій, які володіють прямою антагоністичною 

активністю щодо Pseudomonas syringae pv. аtrofaciens, а окремі штами 

ендофітів – одночасно і рістстимулювальними властивостями. Ізольовані та 

охарактеризовані ендофітні бактерії є  перспективними як основа для розробки 
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біопрепаратів для контролю збудників бактеріальних хвороб та підвищення 

стійкості сортів пшениці до абіотичних стресів.  

Результати дисертаційного дослідження використовуються в 

навчальному процесі кафедри мікробіології та імунології ННЦ «Інститут 

біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка при викладанні дисципліни «Фітопатогенні бактерії». 

Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих 

працях.  

Основні результати дисертаційної роботи достатньо повно викладено в 

15 авторських публікаціях: 6 статтей у вітчизняних та закордонних наукових 

фахових виданнях, з них 2 статті у наукових виданнях держав, що входять до 

ЄС, та одна стаття у виданні, що індексується міжнародною наукометричною 

базою даних Web of Science; 9 тез наукових доповідей. Крім цього, основні 

наукові положення дисертаційної роботи апробовані на закордонних та 

вітчизняних наукових конференціях. 

Щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.  

Дисертаційна робота А.Ю. Пастощук є завершеною науковою працею і її 

оформлення відповідає встановленим вимогам. Змiст анотацiї вiдповiдає 

основним положенням дисертацiї та не мiстить iнформацiї, яка була б вiдсутня 

у рукописі дисертацiї. Анотацiя написана українською та англiйською мовами 

та в повнiй мipi вiдображає ocнoвнi результати дисертацii. Анотацiя не мiстить 

пунктiв, якi не були б розкритi у тексті дисертацiї. Використанi у дисертацiї 

iдеi та результати iнших aвтopiв мають вiдповiдні посилання на джерела 

лiтератури. Анотацію та текст рукопису дисертації оформлено відповідно до 

діючих вимог. Аліною Юріївною дотримано вимоги норм законодавства про 

авторське право. 
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Оцінка змісту дисертації . 

Дисертаційна робота Пастощук А.Ю. є фундаментальним науковим 

дослідженням. Викладена на 143 сторінках, основна частина роботи викладена 

на 116 сторінках. Робота добре оформлена і проілюстрована 8 таблицями та 17 

рисунками. Структура дисертації повністю відповідає меті і завданням 

дослідження і складається із вступу, анотації, огляду літератури, матеріалів та 

методів, одного розділу результатів власних експериментальних досліджень, 

розділу обговорення результатів, висновків, списку літератури. В тексті 

дисертації відсутнє порушення вимог академічної доброчесності.  

Висновки відображають основні одержані результати і базуються на 

аналізі експериментальних даних.  

Зауваження до дисертаційної роботи: 

Оцінюючи дисертаційну роботу в цілому позитивно, хотілося б 

висловити деякі побажання, зауваження та отримати відповіді на деякі 

запитання: 

Побажання та зауваження. 

1. Назву дисертації «Ендофітні мікроорганізми зерна пшениці з 

антагоністичною активністю по відношенню до Рseudomonas syringae» бажано 

було б конкретизувати і написати ««Ендофітні мікроорганізми зерна пшениці з 

антагоністичною активністю по відношенню до Рseudomonas syringae pv. 

atrofaciens». 

2. Розділ «Матеріали і методи» перевантажений підпунктами, які 

деколи викладені на декількох рядках.  

3. Розділ 3 «Експериментальні результати» бажано розділити на два 

розділи: Розділ 3 – Властивості фітопатогенних бактерій патоварів 

Рseudomonas syringae і Розділ 4 – Ендофітні бактерії зерна пшениці та їх вплив 

на фітопатогенні бактерії. 

4. При викладенні експериментальних результатів в багатьох 

випадках авторка вказує «…до фітопатогенних псевдомонад» (Стор 78, 78, 83, 
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84, 88, і т.д.). Це дуже широке поняття, адже мова йде не про всі фітопатогенні 

псевдомонади, а про досліджені Вами лише два штами двох патоварів 

Рseudomonas syringae. Необхідно конкретизувати, що результати Вашої 

роботи стосуються лише досліджених Вами штамів бактерій. 

Запитання. 

1.  Скажіть будь-ласка, чому для своїх досліджень Ви використали 

штам Р. syringae pv. atrofaciens УКМ В-1013, ізольований із жита, а не з 

пшениці?  

2. В таблиці 3.3 на стор. 82 приведені коєфіцієнти активності 

ендофітних бактерій. Як розраховували ці коєфіцієнти? 

3. З Рисунків 3.3 – 3.6 неясно, які дані відносяться до фітопатогенів, а 

які до їх ліпополісахаридів. Пояснити. 

Однак, вказані зауваження не носять принципового характеру і не 

знижують позитивної оцінки дисертації в цілому, а також викладених 

дисертантом основних наукових положень та висновків. 

ВИСНОВОК 

Дисертанткою виконана важлива за отриманими результатами робота, 

яка містить нові науково-обгрунтовані результати. Дисертація А.Ю. Пастощук 

«Ендофітні мікроорганізми зерна пшениці з антагоністичною активністю по 

відношенню до Рseudomonas syringae» є самостійною, завершеною, 

фундаментальною науковою кваліфікаційною роботою в галузі науки 09 

Біологія, при виконанні якої за використання загальноприйнятих та сучасних 

методів доповнена характеристика фітопатогенних бактерій двох патоварів 

Pseudomonas syringae та серед ендофітної мікробіоти зерна пшениці 

ідентифіковані бактерії родів Bacillus, Brevibacillus і Paenibacillus з 

антагоністичною активністю до основного збудника базального бактеріозу, які 

перспективні для контролю фітопатогена пшениці. 

Отримані Аліною Юріївною результати мають як теоретичну, так і 

практичну цінність.  
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 Отже, за актуальністю, науковою новизною, науково-практичним 

значенням отриманих результатів дисертаційна робота на тему: «Ендофітні 

мікроорганізми зерна пшениці з антагоністичною активністю по відношенню 

до Рseudomonas syringae» відповідає спеціальності 091-Біологія та вимогам 

«Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення 

разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи 

про присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України №44 від 12.01.2022 року, а її авторка Аліна 

Юріївна Пастощук заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

філософії в галузі знань 09 Біології за спеціальністю 091 Біологія. 
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