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Актуальність дисертаційної роботи. В сучасних умовах фітопатогенні 
бактерії призводять до значних втрат у рослинництві, лісівництві, 
квітникарстві – помітно знижують урожайність та якість продукції. Пшениця 
належить до традиційних культур, що вирощуються аграріями України. Від 
цієї культури залежить продовольча безпека та формування експортного 
потенціалу держави. Одним з основних збудників бактеріальних хвороб 
пшениці у світі та в Україні впродовж багатьох років залишається Pseudomonas 
syringae pv. atrofaciens – збудник базального бактеріозу.  

Розроблення стратегії ефективного та сталого управління збудниками 
бактеріальних хвороб рослин вимагають знання закономірностей 
функціонування популяції патогена, його адаптивних можливостей, розвитку 
стійкості до існуючих засобів контролю та механізмів взаємодії з рослиною. 
Такі проблеми доцільно розв'язувати шляхом проведення комплексних 
досліджень з системного вивчення, встановлення та обґрунтування 
особливостей поширення і біологічних властивостей збудника базального 
бактеріозу пшениці Pseudomonas syringae pv. atrofaciens. Саме ці питання і 
розв'язує у своїй роботі Л.М. Буценко.  

Характеристика розділів дисертації, оцінка роботи в цілому. 
Дисертація написана за класичною схемою і включає всі необхідні розділи - 
«Вступ», «Огляд літератури», «Матеріали і методи досліджень», 5 розділів 
власних досліджень, а також аналіз і узагальнення результатів, висновки і 
додатки. Повний обсяг дисертації складає 432 сторінки, в тому числі: основний 
обсяг роботи викладений на 312 сторінках та проілюстрований 67 таблицями і 
53 рисунками. Список використаних джерел складає 559 найменувань. 
Дисертаційна робота містить анотації українською й англійською мовами та 
список опублікованих робіт автора. 

В огляді літератури подано погляди вітчизняних та зарубіжних 
дослідників на проблему сучасного стану досліджень збудника базального 
бактеріозу, наведено дані щодо його поширення, симптомів і шкідливості та 
факторів його патогенності. Проаналізовано дані щодо впливу пестицидів на 
мікроорганізми у агроценозах, зокрема, їхньої мутагенної дії на 
мікроорганізми ризосфери і філосфери. Наведено інформацію про 
ліпополісахариди P. syringae як один із факторів взаємодії з рослинами. 
Відмічено, що агрофітоценоз пшениці є екологічною нішею, у якій тісно 



взаємодіють рослина, бактерії та абіотичні фактори. За дії присутніх саме у цій 
ніші факторів відбуваються зміни фітопатогенних бактерій і рослини-хазяїна. 
На основі огляду наукової літератури обґрунтовано необхідність проведення 
досліджень за темою дисертації. 

У другому розділі описуються матеріали та методики досліджень. У 
роботі було досить детально описано широкий спектр застосованих самих 
сучасних мікробіологічних, серологічних (реакція аглютинації і подвійної 
дифузії в агар), біохімічних (виділення ліпополісахаридів і визначення їхнього 
хімічного складу, визначення ферментативної активності рослин), 
молекулярно-біологічні (RAPD – ПЛР аналіз, електрофорез білків зовнішньої 
мембрани бактерій) методів. Вплив на генетичний апарат вивчали у 
загальноприйнятих тест-системах: тесті Еймса і Allium cepa-тесті. Вплив на 
пухлиноутворення досліджено з використанням як рослинної, так і тваринних 
моделей. Для дослідження впливу ліпополісахаридів на калюсні клітини 
пшениці застосовано біотехнологічні методи. Автором було використано 
сучасні підходи для статистичної обробки та аналізу отриманих 
експериментальних даних. 

Третій розділ присвячено дослідженню поширення в агроекосистемі 
пшениці та властивостей P. syringae pv. atrofaciens. Автором показано, що за 
обстеження посівів пшениці у Київській, Полтавській, Черкаській областях 
України реєстрували наявність рослин уражених базальним бактеріозом та 
ізольовано високоагресивні штами збудника базального бактеріозу. Штами 
P. syringae pv. atrofaciens за антигенним складом і належать до чотирьох 
серологічних груп  (II, IV, V, VI). Встановлено подібність якісного складу 
жирних кислот штамів P. syringae pv. atrofaciens і наявність важливих для 
ідентифікації оксизаміщених жирних кислот, що підтверджує їх приналежність 
до виду P. syringae, та відсутність у складі жирних кислот маркерів, які б 
дозволили розділити штами на групи, приурочені до патовару. Вперше на 
основі RAPD-профілювання з праймером OPA-13 показано, що виділені з 
різних рослин-хазяїнів штами P. syringae pv. atrofaciens представляють 
генетично однорідну групу. 

Вперше, із бур’янів, що росли в посівах пшениці, ізольовано вірулентні 
для рослини-хазяїна та пшениці бактерії, які серологічно споріднені зі 
збудником базального бактеріозу зернових культур P. syringae pv. atrofaciens. 
На основі ґрунтовного вивчення їхніх фенотипових і генотипових властивостей 
їх ідентифіковано як P. syringae pv. atrofaciens. Отримані результати свідчать, 
що широко розповсюджений у посівах пшениці збудник є поліфагом, який 
уражує різні рослин. Це підтверджує припущення про те, що бур’яни можуть 
бути резерваторами збудників бактеріозів і, за сприятливих умов, є джерелом 



бактеріальної інфекції для сільськогосподарських рослин. Результати 
досліджень мають важливе значення для розуміння структури і динаміки 
популяції патогена в агрофітоценозі пшениці і є підґрунтям для розвитку 
практичних стратегій профілактики та управління захворюваннями 
сільськогосподарських культур. За результатами досліджень було розроблено 
поліштамову антисироватку для ідентифікації P. syringae pv. atrofaciens.  

Особливий інтерес викликає четвертий розділ «Вплив пестицидів на 
Рseudomonas syringae pv. аtrofaciens». У дисертаційній роботі показано, що 
переважна більшість досліджених пестицидів не мають антибактеріальної дії на 
P. syringae pv. atrofaciens.  

Альтернативою пестицидам можуть стати мікробіологічні препарати. 
Автором показано, що антимікробну активність мають препарати на основі 
Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens та Pseudomonas aureofaciens, що дає 
підставу вважати перспективним застосування мікробних препаратів для 
контролю P. syringae. 

Разом із тим автором вперше встановлено, що пестициди, які 
використовують у посівах пшениці, мають мутагенну дію на збудника 
базального бактеріозу, що необхідно враховувати при розробленні екологічно 
обґрунтованих методів контролю патогенів. Зокрема, мутагенну активність має 
трибенурон-метил + трифенсульфурон-метил, беноміл, тіофанат-метил, 
флудіоксоніл. Збільшення частоти утворення стійких до стрептоміцину 
мутантів у фітопатогенних бактерій може свідчити також про збільшення 
частоти появи мутацій в інших генах. Крім того, альфа-циперметрин і 
трибенурон-метил+ трифенсульфурон-метил підвищують частоту 
морфологічної дисоціації збудника з утворенням R-форм, які, за збереження 
вірулентних властивостей, мають підвищену здатність до формування 
біоплівки, що допомагає виживанню збудника у філосфері. 

Отже, автором показано, що зростаюча шкідливість та агресивність 
збудника базального бактеріозу обумовлена його здатністю уражувати широке 
коло рослин в агрофітоценозі та використанням пестицидів з мутагенною дією 
на патогена. 

У 5 розділі наведено дані щодо ліпополісахаридів (ЛПС) патоварів 
P. syringae, які використано у подальших розділах для дослідженнях 
геномодулювальної активності та впливу на рослини. Одержані ЛПС патоварів 
P. syringae виявилися подібними за хімічним складом. Всі ЛПС проявляли 
біологічну активність і були серологічно активними. 

Шостий розділ присвячено геномодулювальній активності та впливу на 
пухлиноутворення Рseudomonas syringae. Показано, що антимутагенну 
активність виявили ЛПС усіх досліджених патоварів P. syringae, які 



зменшували кількість індукованих біхроматом калію та нітрозогуанідином 
реверсій у штамів S. typhimurium. Зазначено, що P. syringae також не 
утворюють метаболітів із мутагенною дією в тесті Еймса та не спричинюють 
активацію промутагена 3,3′-діамінобензидину. 

На підставі аналізу експериментальних даних автор роботи стверджує, що 
антимутагенна активність у тесті Еймса є загальною властивістю ЛПС бактерій 
виду P. syringae і може бути пов’язана з полісахаридною частиною складної 
молекули ЛПС. 

Геномодулювальну активність ЛПС збудника базального бактеріозу 
пшениці було вивчено також у рослинній тест-системі. Важливим показником 
впливу ЛПС на A. cepa є мітотичний індекс. ЛПС P. syrіngae pv. 
atrofacіens 9780 і УКМ В-1011  інгібували мітотичну активність клітин 
апікальної меристеми корінців цибулі ріпчастої. Встановлено, що ЛПС 
P. syringae pv. atrofaciens виявляють здатність порушувати цілісність хромосом 
у клітинах апікальної меристеми A. cepa сорту Халцедон. 

У 7 розділі  «Вплив збудника базального бактеріозу пшениці на 
фізіолого-біохімічні процеси в рослинних клітинах» досліджено вплив 
збудника та його ЛПС на рослинні клітини. Зокрема, встановлено, що за дії 
ЛПС патогена у клітинах A. cepa зростає пероксидазна активність, 
інтенсифікуються процеси перекисного окиснення ліпідів і збільшується вміст 
малонового альдегіду, що свідчить про індукування оксидативного стресу у 
рослинних клітинах. P. syringae pv. atrofaciens підвищує активність ферментів 
антиоксидантного захисту рослин пшениці – каталази і пероксидази, знижує 
вміст основних фотосинтетичних пігментів, пригнічує процеси фотосинтезу. 
Інактивовані клітини і ЛПС P. syringae pv. atrofaciens зумовлюють пригнічення 
поділу і проліферації калюсних клітин пшениці та можуть бути використані у 
селекції стійких до патогена форм пшениці in vitro.  

Аналізуючи основну частину дисертації, можна стверджувати, що мета 
дисертаційної роботи в ході виконання дослідження була досягнута, а 
дисертація є завершеною науковою кваліфікаційною працею.  

Основні результати дисертаційної роботи є новими. Найбільш значимими 
із них є наступні:  

- виявлено однорідність популяції збудника базального бактеріозу 
пшениці на території України. Показано, що як на пшениці, так і на сегетальній 
рослинності циркулює збудник P. syringae pv. atrofaciens. 

- встановлено, що трибенурон-метил+трифенсульфурон-метил, 
беноміл, тіофанат-метил, флудіоксоніл мають викликають збільшення стійкості 
до стрептоміцину у P. syringae pv. atrofacіens. Вперше виявлено здатність 
альфа-циперметрину і трибенурон-метил+трифенсульфурон-метилу індукувати 



морфологічну дисоціацію P. syringae pv. atrofaciens та показано, що R-форми 
характеризуються підвищеною здатністю до утворення біоплівок за збереження 
вірулентності, що покращує здатність збудника виживати у філосфері. 

- показано, що фітопатогенні бактерії P. syringae не мають 
мутагенної активності та не здатні активувати відомі промутагени. ЛПС 
патоварів P. syringae характеризуються антимутагенними властивостями у 
бактеріальній тест-системі та здатністю збільшувати кількість хромосомних 
аберацій у рослинного тест-об’єкта Allium cepa. 

- встановлено, що ЛПС P. syringae pv. atrofaciens активують системи 
захисту у рослини-хазяїна пшениці та A. cepa, що викликає утворення активних 
форм кисню і є ймовірним механізмом мутагенної активності цих біополімерів 
в рослинних тест-системах.  

- виявлена можливість застосування ЛПС P. syringae pv. atrofaciens 
для оцінки стійкості сортозразків пшениці до збудника. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані автором 
результати знайшли практичне застосування у запропонованому методі експрес 
діагностики збудника базального бактеріозу пшениці з використанням 
високоспецифічної антисироватки, розроблених методичних рекомендаціях з 
виявлення, ідентифікації P. syringae pv. atrofaciens та способу оцінки стійкості 
до збудника базального бактеріозу клітинних ліній пшениці.  

Наукові положення і результати досліджень впроваджені до лекційних 
курсів з дисциплін «Біотехнологічні методи захисту рослин», «Фітосанітарний 
моніторинг», «Інтегрований захист рослин», «Екологія шкідників та збудників 
хвороб» у Національному університеті харчових технологій, Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України, Полтавській 
державній аграрній академії та використано під час підготовки до видання 
підручника «Біотехнологічні методи захисту рослин». 

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 
висновків і рекомендацій підтверджуються комплексним підходом до 
вирішення поставлених задач, репрезентативною кількістю методів 
досліджень, статистичною обробкою отриманих результатів. 

Ідентичність змісту автореферату і основних наукових положень 
дисертації. У тексті автореферату відображено основні положення, зміст, 
результати і висновки виконаної Буценко Л.М. дисертаційної роботи. Зміст 
автореферату та основні положення дисертації є ідентичними. 

Повнота викладу основних наукових положень, висновків, 
практичних рекомендацій в опублікованих роботах автора. За темою 
дисертаційної роботи автором опубліковано 73 наукові праці, з них 23 статті у 
наукових фахових виданнях за переліком МОН України, в тому числі 7 статей 



у виданнях, що індексуються у Scopus i WoS, 2 патенти на корисні  моделі, 3 
розділи у монографіях, 1 підручник, 2 методичні рекомендації, 30 тез 
доповідей. 

Зауваження і побажання, дискусійні питання. Але, як це характерно 
для досліджень, що знаходяться на перетині декількох дисциплін робота не 
позбавлена недоліків і основними з яких можна вважати наступні: 
1. Для ідентифікації збудника та гетерогенності популяції збудника 
використано мікробіологічні, серологічні методи, RAPD-ПЛР аналіз, спектри  
білків і жирних кислот, але не використно сучасний більш інформативний 
метод секвенування геномної ДНК, або хоча б секвенування 16S РНК. 
2. Бажано було б у роботі навести порівняльні дані щодо впливу окремих 
факторів (дані щодо циркуляції як на основній культурі, так і на сегетальній 
рослинності агрофітоценозу пшениці одного і того ж збудника – P. syringae pv. 
atrofaciens) на врожай пшениці.  
3. Чим обумовлено вибір антибіотика стрептоміцину для виявлення 
мутагенної дії пестицидів на збудника базального бактеріозу? Чому набуття 
резистентності до стрептоміцину віднесено до мутагенної активності, коли 
відомо, що цей ефект забезпечують плазміди, а не мутації.  
4. Потребує пояснення висновок 5-й – Альфа-циперметрин і трибенурон-
метил+трифенсульфурон-метил підвищують у 10–100 разів частоту 
морфологічної дисоціації P. syringae pv. atrofacіens з утворенням R-форм. R-
форми P. syringae pv. atrofacіens за збереження вірулентних властивостей 
характеризуються збільшеною здатністю до утворення біоплівки порівняно з 
S-формою цього штаму, що ймовірно підвищує виживання збудника у 
філосфері, посилює ризик виникнення епіфітотій та призводить до ускладнень 
при діагностиці базального бактеріозу. Чому проходить виживання збудника у 
філосфері, а не інактивація?  
5. Сучасна назва збудника бактеріального раку рослин Agrobacterium 
tumefaciens - Rhizobium radiobacter.  
6. Чим можна пояснити твердження автора: "На підставі аналізу 
експериментальних даних можна стверджувати, що антимутагенна активність 
у тесті Еймса є загальною властивістю ЛПС бактерій виду P. syringae і може 
бути пов'язана з полісахаридною частиною?"   
7. Хотілося б пояснень в роботі щодо розробленої схеми клітинної селекції 
та отримання стійких до збудника форм пшениці, які рекомендовано автором 
використовувати для створення стійких до бактеріальних хвороб сортів 
пшениці.  
8. Ні з назви роботи "Біологічні властивості і мікробно-рослинні взаємодії 
збудника базального бактеріозу агрофітоценозу пшениці", ні з сформульованої 



MenI po6onf He BHIIJIMBa€ Heo6xi,ll,HiCTb BJrnqeHHH BIIJIMBY JITIC Ha 

rryxnMHOYTBopeHIDI Ha TBapHHBMX . TecT-MO,ll,eJUix I<apu;HHOMM Epnixa Ta capKOMM 

3 7. To )I( qnM MO)l(Ha IIOHCHMTM ,ll,ou;inLHicTh TaKMx )J,ocni,z::pKeHL, ocKiJILI<M Bi,ll,OMa 

rrpHHD;MIIOBa Bi,n;MiIIHiCTb KJiiTM.H pocJIMH Ta TBapMH? 

9. B · Ta6rrnu;i 5 .1. "XiMiqHMH CKJia,n; nirrorronicaxapn,n;iB P. syringae" cepe,n; 

KOMIIOHeHTlB BKa3aHO BMiCT 6inKiB Ta HYKJielHOBMX KMCJIOT. 5IK u;e MO)l(Ha 

II05ICHMTM7 ! 

10. IIpH II03HaqeHHI BMKOpHCTaHMX MiKpoopraHi3MiB He,n;ocTaTHbO BKa3yBaTM 

Ha3.BM BM,n;iB (B. · subtilis, P. fluorescens, · P. aureofaciens, A. chroococcum ), · 
Heo6xi,n;Ho II03HaqaTH Ha.:3BM ' IIITaMiB (Ta6JIMD;51 4.4 . . AHTM6aKTepianhHa ,n;i51 

MiKpo6ionoriqHnx rrperrapaTiB ,[J;JI51 3axncTy pocJIMH Ha rraToBapn P. syringae, cTop 

215). 

IIepepaxoBaHi 3ayBa)l(eHH5I He MaIOTh rrpnHu;MrroBoro xapaKTepy i He 

3MiHIOIOTb 3araJihHOro II03MTMBHOro Bpa)l(eHH51 rrpo ,n;ncepTau;iliHy po6oTy .Eyu;eHKO 

JI.M. 

BucuosoK. ,ll,ncepTau;iliHa po6ora · .Eyu;eHKo Jho,n;M:nnn MnKonai"BHH 

«EionoriqHi BJiaCTMBOCTi i MiKpo6Ho-poCJIMHHi B3a€Mo,n;il 36y,n;irnKa 6a3aJibHOro 

6aKTepio3y arpocpiTou;efi:o3y rrrneHMD;i» € aKTYaJibHOIO 3aBeprneHOIO HayKOBOIO 

rrpau;eIO, :w:o BMKOHaHa aBTOpOM caMOCTiHHO im cyqacaoMy HayKOBO-:MeTO,n;MqHoMy . 

piBHi, 3a o6'€MOM o~ep)l(aHoro MaTepiany, rnn6MHOIO lioro KpHTMqHoro aHani3y, 

HOBM3HOIO BMCHOBKiB, 6e3yMOBHO, Bi,n;rroBi,n;a€ BMMOraM II. 10 Ta 12 «IlOJIO)l(eHH51 

rrpo rrop51,n;OK rrpncy,n;)l(eHH51 HayKOBMX CTyrreHlB 1 rrpHCBO€HH51 BqeHoro 3BaHH51 

cTaprnoro HayKoBoro crriBpo6iTHMKa» 3aTBep,n;)l(eHoro IIocTaHOBOIO Ka6iHeTy 

MiHicTpiB YKpai"HM Bi,n; 24.07.2013p. M~567, a caM 3,z::i;o6yBaq u;inKoM 3acnyr0By€ 

rrpncy,n;)l(eHH51 cTyrreH51 ,n;oKTopa 6ionoriqHnx HayK 3a crreujanI>HicTIO 03.00.07 -

MiKpo6ionori51. 

IIpocpecop Kacpe,n;pn MiKpo6ionoriI, 

lBaHMQ51 B. 0. 
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