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Пшениця є основою продовольчої безпеки, оскільки це одна із 

стратегічних культур в галузі сучасного агропромислового комплексу України 

та більшості країн світу. Роль пшениці озимої, її виробниче і економічне 

значення важко переоцінити. Зернівки містять білки, вуглеводи, жири, 10 

вітамінів, 8 макро- і 18 мікроелементів, включаючи й селен. 

Урожайність основної продовольчої культури значно знижується через 

інфекційні хвороби – грибні, вірусні та бактеріальні. Останні можуть 

уражувати  посіви пшениці  до 30 % (у роки з підвищеною кількістю опадів). 

Основним збудником бактеріальних хвороб пшениці є Pseudomonas syringae 

pv. аtrofaciens  та призводять до значних економічних збитків. В Україні 

поступово зростає перехід до органічної системи землеробства (біологізація 

агропромислового комплексу), тому  пошук симбіотичних мікроорганізмів з 

рістстимулювальними та антагоністичними щодо патогенів властивостями є 

перспективним напрямком у сільськогосподарській мікробіології. Цим 

питанням і присвячена дисертаційна робота Пастощук Аліни Юріївни, а саме:  

пошук мікроорганізмів у складі ендофітних угруповань зерна пшениці з 

антагоністичною активністю щодо P. syringae. Тому тема дисертаційної 

роботи,  поза всяким сумнівом, є актуальною. 

МІЩЕНКО
ЛІДІЯ

ТРОХИМІВНА
Ідентифікаційний

код
1868216604

   



 2 

Дисертаційна робота має традиційну структуру і містить всі необхідні 

розділи: анотацію, вступ, розділ матеріалів і методів із 15 підрозділів, дев’ять 

розділів результатів власних досліджень; розділ по обговоренню результатів 

досліджень та  їх узагальненню, висновки і список використаних літературних 

джерел. 

 Мета і завдання роботи сформульовані чітко і лаконічно та  

обґрунтовані глибоким і детальним аналізом сучасної зарубіжної наукової 

літератури стосовно бактеріальних хвороб пшениці та контролю їх збудників.  

Для реалізації поставленої мети і завдань використано різні методи: 

мікробіологічні (культивування мікроорганізмів, виділення збудників хвороб 

у чисту культуру, світлова мікроскопія), фітопатологічні (штучне зараження 

зернівок пшениці фітопатогенними мікроорганізмами, оцінка 

фітопатологічного стану проростків),  біохімічні (біохімічна ідентифікація 

мікроорганізмів з використанням  мікробіологічного аналізатора VITEK® 

2Compact), фізико-хімічні (ідентифікація мікроорганізмів з використанням 

методу MALDI-TOFF мас-спектрометрії), статистичні  та молекулярно-

біологічні (виділення ДНК, ПЛР, сиквенування фрагмента гена 16S рРНК). 

Останній є найвагомішим здобутком  виконаної роботи. 

Дослідження Пастощук Аліни Юріївни є піонерськими для України в 

пошуку ендофітних мікроорганізмів зерна пшениці з антагоністичною  

активністю проти   Pseudomonas syringae. Адже в останні п’ять років у світі 

загальновизнано, що  бактеріальні ендофітні спільноти присутні у всіх 

рослинах. Вони відіграють важливу роль у стресостійкості рослини-хазяїна,  

для створення рістстимулювальних препаратів та засобів біоконтролю 

захворювань сільськогосподарських рослин. 

Автором уперше встановлено взаємозв’язок між кількісними та 

функціональними характеристиками зернових ендофітних бактерій та 

стійкістю зерен пшениці до ураження Pseudomonas syringae pv. аtrofaciens. 

Показано, що висока стійкість до ураження Pseudomonas syringae pv. 

аtrofaciens асоційована з високим вмістом у тканинах зернівок 
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культурабельних бактерій і значною часткою у складі ендофітних угруповань 

бактерій з антагонічтисною активністю щодо фітопатогенних псевдомонад. 

Переважаючими морфотипами зерна стійких сортів є спороутворюючі бацили 

та грамнегативні палички, серед яких присутні ізоляти, що володіють 

одночасно трьома ріст-стимулювальними властивостями: олігонітротрофією, 

здатністю солюбілізувати фосфати та продукувати індольні сполуки. 

Встановлено, що підтримка оксидантно-антиоксидантного балансу у відповідь 

на експозицію фітопатогеном асоційована з різким (у 20 разів) збільшенням  

концентрації проліну  після експозиції патогеном. Ізоляти ендофітних бактерій 

з антагоністичною активністю ідентифіковані за біохімічним профілем, мас-

спектром та результатами секвенування гену 16S рРНК як Bacillus spp. (D2, 

F1), Brevibacillus spp. (Р10),  та Paenibacillus peoriae (Р6) та Bacillus pumilus 

(D5). 

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 14 праць: 6 статей 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 WoS; 8 тез наукових доповідей на закордонних та вітчизняних 

наукових конференціях. Це свідчить про визнання результатів дисертаційного 

дослідження вітчизняними та зарубіжними фахівцями в галузі мікробіології.  

При  ознайомленні з рукописом дисертаційної роботи в порядку дискусії 

виникли деякі зауваження  та запитання.  

Зауваження: 

1. Не варто робити посилання на різні тези – [101] тощо.. Є достатньо  

високоякісних джерел. Тези ж не є рецензованими статтями. У 

закордонних статтях ми ніде не бачимо посилання та тези. 

2. У рукописі наявні невідповідності нумерації літературних посилань у 

тексті і у списку літератури (нариклад, посилання на аналіз 

послідовностей ДНК, с.57. [119] – у списку літератури це визначення 

білка за Bredford, 1976 р), термінологічні неточності (наприклад, 

c.24….вражають зернові – правильно    говорити    уражують; Грибні 
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хвороби, а не грибки (стор. 33, 35, 66 та ін.). Грибки – це медичний 

термін, хвороби людей і тварин. У рослин - грибні хвороби; На стор. 

66  у назвах грибних хвороб треба поміняти місцями слова,  а саме: 

борошниста роса, бура іржа – так правильно; с. 64 – двічі паростки.  

Проростки пшениці - більш правильно), а також друкарські помилки. 

3. с. 31….уточнити фазу обприскування рослин:  виходу в трубку чи 

початку колосіння?  Можливо, що в обидві фази. 

4. В дисертації встановлено вплив Pseudomonas syrіngae та їх 

ліпополісахаридів (ЛПС) на активність ензимів (супероксиддисмутази, 

каталази), проте не досліджено зміни ізоферментного складу ензимів 

за дії цих чинників. Відомо, що активність різних ізоформ ензимів  

неоднакова у різних видів, органах рослин, а також змінюється у 

процесах росту й  розвитку та за умов стресів, при цьому різні 

ізоформи ензимів  можуть вносити різний вклад у формування 

стійкості рослин до несприятливих чинників середовища.  

Запитання: 

1. Чи плануєте Ви патентувати отримані штами ендофітних 

мікроорганізмів і розробляти методичні рекомендації щодо їх 

застосування в агропромисловому комплексі? 

2. Чому в таблиці 3.2 – Вплив адаптованого та неадаптованого патогенів i 

їх ЛПС на схожість зерна  і ріст  проростків пшениці – проводили 

порівняння показників схожості зерна і довжини основного кореня 

лише для необроблених і оброблених одним з патоварів зразків і 

немає позначок порівняння досліджуваних показників (наприклад, 

ступеню інгібування схожості зерна) для адаптованого і 

неадаптованого патоварів, адже у тексті рукопису таке порівняння 

проводиться? 

3. Навіщо у роботі досліджували патовар фітопатогенних псевдомонад P. 

syrіngae pv. сoronafacіens, адже доведено, що P. syrіngae pv. 
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аtrofacіens – це основний збудник бактеріозів зернових, у т.ч. й 

пшениці і можна було обмежитися лише його дослідженням? 

 

4. Із зерна сортів з високою стійкістю до фітопатогенних псевдомонад Ви 

виділили по два штами ендофітних мікроорганізмів-антагоністів. 

Однак, перевірку антагоністичної активності робили лише окремо для 

кожного штаму. Чи може, на Вашу думку, антагоністична активність 

бути більш потужною у випадку одночасної дії обох штамів? 

 

Висловлені зауваження не  впливають на загальну високу оцінку роботи. 

В цілому слід зазначити, що дисертаційна робота Пастощук Аліни Юріївни 

«Ендофітні мікроорганізми зерна пшениці з антагоністичною активністю 

по відношенню до Pseudomonas syringae» відповідає основним вимогам до 

дисертацій «Про затвердження 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 січня 

2022 року.), містить нові науково-обґрунтовані теоретичні та практичні 

результати, що відповідають спеціальності 091-«Біологія» та може бути 

рекомендована для подання до спеціалізованої вченої ради. 

 

 

Доктор біологічних наук, професор 

провідний науковий співробітник  
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