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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. На сьогодні у всьому світі відмічається все більш 
загрозливе розповсюдження і зростання агресивності фітопатогенних бактерій 

(Игнатов, 2019, Sundin, 2016, Newberry, 2018). Така тенденція спостерігається і 
в Україні (Patyka, 2016), зокрема, щодо збудників бактеріальних хвороб 
пшениці. Незважаючи на поширеність бактеріальних хвороб пшениці, вивчення 
їхніх збудників залишається обмеженим, а дані щодо розповсюдження 

бактеріальних хвороб досить часто не відповідають реальному стану речей, 
оскільки базуються лише на спостереженні за симптомами без ізолювання і 
вивчення збудника (Abd-Alla, 2011, Valencia-Botín, 2012).  

Pseudomonas syringae є одним із найпоширеніших патогенів рослин і 
представляє науковий й практичний інтерес, з точки зору значних економічних 
збитків, які завдає рослинництву (Dillon, 2019, Mansfield, 2012). Дослідження 
цього виду бактерій не втратили актуальності і в наш час (Ansari, 2019, De 

Araujo, 2019, Newberry, 2018, Vasebi, 2019, Wang, 2019, Xin, 2018). Pseudomonas 

syringae pv. atrofaciens впродовж багатьох років залишається одним з основних 
збудників бактеріальних хвороб пшениці (Лазарев, 2008, Пасичник, 2012,  

Valencia-Botín, 2012). Дослідження біологічних властивостей цього збудника, 
закономірностей формування популяції і механізмів, які дозволять впливати на 
ці процеси, спеціалізації і взаємодії з рослиною-хазяїном має важливе 
фундаментальне і практичне значення. При цьому одним із факторів зростання 
кількості бактеріальних хвороб може бути використання пестицидів, які часто 
спричинюють незворотні зміни мікробних ценозів ґрунту і рослин (Duke, 2018, 

Chrustek, 2018). Дія пестицидів на сапротрофні бактерії у ґрунті і філосфері 
рослин інтенсивно вивчається (Kittle, 2018, Sułowicz, 2016), однак їхній вплив 
на фітопатогенні бактерії майже не досліджено. 

Розглядаючи агрофітоценози як комплексні системи, необхідно 
зазначити, що у цих екологічних нішах не лише фітопатогенні бактерії 
зазнають селективного тиску, а й самі вони є фактором впливу на рослини. 
Взаємодія бактерій з рослинами є складним процесом (Chaliha, 2018, Morris, 

2017), багато аспектів якого вивчено у обмеженої кількості модельних рослин. 
Одним з недосліджених аспектів такої взаємодії є здатність фітопатогена 
впливати на генетичний матеріал рослини, яка встановлена для патогенних для 
ссавців мікроорганізмів (Martin, 2018, Salem, 2016, Kovalchuk, 2014, Vettorazzi, 

2016). Вважають, що здатність індукувати пошкодження геному 
макроорганізму патогенними бактеріями обумовлена дією їхніх 
ліпополісахаридів (ЛПС) (Kovalchuk, 2013, Kovalchuk, 2014). Адже їм 
притаманна токсична й імуномодулювальна дія щодо макроорганізмів (Di 

Lorenzo, 2019). ЛПС є факторами патогенності і P. syringae (Варбанец, 2014, 

Ranf, 2015). У літературі майже відсутні дані стосовно геномодулювальної 
активності фітопатогенних мікроорганізмів, яка є важливою з огляду на 
можливість їхнього впливу на рослини, збереження властивостей сортів, 
використання для створення генетичного різноманіття і відбору стійких до 
збудника форм рослин (Manova, 2015). 

https://www.nature.com/articles/nrmicro.2018.17#auth-1
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У відділі фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології 
ім. Д.К. Заболотного НАН України (ІМВ НАН України) впродовж багатьох 
років сформувалася наукова школа з вивчення бактеріальних хвороб зернових 
культур і біологічних властивостей їхніх збудників (д.б.н. К.Г. Бельтюкова, 
к.б.н. І.Б. Корольова, д.б.н. Р.І. Гвоздяк, д.б.н. Л.А. Пасічник). Створено 
колекцію культур фітопатогенних бактерій, що дає можливість на сучасному 
науковому рівні здійснювати подальше вивчення збудників бактеріальних 
хвороб пшениці. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано у відповідності із напрямком науково-дослідних 
робіт, визначених програмою фундаментальних і прикладних досліджень 
Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України в межах 
бюджетних тематик відділу фітопатогенних бактерій «Екологічна роль 
фітопатогенних бактерій у формуванні збалансованого агрофітоценозу» 
(ДР № 0107U002577, 2007–2011 рр.), «Моніторинг та генетичне різноманіття 
фітопатогенних бактерій в системі органічного землеробства» 
(ДР № 0112U002751, 2012–2016 рр.), «Біосинтетична активність і 
функціональна роль фітопатогенних бактерій і мікоплазм при взаємодії з 
рослинами в агроекосистемах» (ДР № 0117U004513, 2017–2019 рр.), Гранту 
Президента України для молодих вчених GP/F11/008 «Мутагенний вплив 
пестицидів на бактерії Pseudomonas syringae, патогенні для зернових культур» 
(ДР № 0106 U004959, 2006 р.) і проекту Державного фонду фундаментальних 
досліджень F18/008 «Дослідження генетичного різноманіття фітопатогенних 
бактерій Pseudomonas syringae pv. atrofaciens та Pseudomonas syringae pv. 

coronafaciens» (ДР № 0107U008386, 2006–2007 рр.). 
Мета та завдання дослідження. Метою роботи є встановлення 

поширення збудника базального бактеріозу Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 

в агрофітоценозі пшениці і чинників, що призводять до посилення його 

шкідливості, та здатності патогена і його ліпополісахаридів спричинювати 
пошкодження генетичного матеріалу рослини за їх взаємодії. 

Для досягнення мети дослідження необхідно було вирішити такі завдання: 
− Виявити збудника базального бактеріозу Pseudomonas syringae pv. 

atrofaciens в агрофітоценозі пшениці та охарактеризувати його біологічні 
властивості; 

− Визначити ступінь спорідненості штамів збудника базального 
бактеріозу пшениці зі штамами Pseudomonas syringae, що ізольовані із 
сегетальної рослинності агрофітоценозу пшениці; 

− Оцінити токсичний і мутагенний вплив пестицидів на Pseudomonas 

syringae pv. atrofaciens й вивчити біологічні властивості фітопатогенних 
бактерій після дії пестицидів; 

− Отримати й охарактеризувати ліпополісахариди представників виду 
Pseudomonas syringae; 

− Дослідити геномодулювальну активність фітопатогенних бактерій 
Pseudomonas syringae і їхніх ліпополісахаридів у бактеріальній і рослиній тест-
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системах та встановити вплив на пухлиноутворення у рослинній і тваринній 
моделях; 

− Вивчити вплив ліпополісахаридів Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 

на активність ферментів антиоксидантного захисту у рослинного тест-об’єкта 
Allium cepa і пшениці; 

− Обґрунтувати можливість застосування ліпополісахаридів і 
інактивованих клітин Pseudomonas syringae pv. atrofaciens для відбору стійких 
до патогена форм пшениці in vitro. 

Об’єкт дослідження – функціонування збудника базального бактеріозу в 
агрофітоценозі пшениці і його взаємодія з рослинами. 

Предмет дослідження – фенотипові і генотипові властивості P. syringae 

pv. atrofaciens, фітотоксична і геномодулювальна дія патогена. 

Методи дослідження. Задля виконання поставлених завдань було 
застосовано мікробіологічні (ізолювання збудників із рослинних матеріалів, 
вивчення морфолого-культуральних і фізіолого-біохімічних властивостей 
бактерій, вивчення впливу на ріст бактерій пестицидів та ін.), серологічні 
(реакція аглютинації і подвійної дифузії в агар), біохімічні (виділення 
ліпополісахаридів і визначення їхнього хімічного складу, визначення 
ферментативної активності рослин), молекулярно-біологічні (RAPD – ПЛР 
аналіз, електрофорез білків зовнішньої мембрани бактерій) методи. 

Геномодулювальну активність вивчали у загальноприйнятих тест-системах: 
тесті Еймса і Allium cepa-тесті. Вплив на пухлиноутворення досліджено з 
використанням як рослинної (Agrobacterium tumefaciens – експлантати 
картоплі), так і тваринних (карциноми Ерліха і саркома 37 у мишей) моделей 
пухлиноутворення. Для дослідження впливу ліпополісахаридів на калюсні 
клітини пшениці застосовано біотехнологічні методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 
реалізовано системний підхід до вивчення збудника базального бактеріозу 
пшениці, вирішено актуальну наукову проблему – визначення факторів, що 
призводять до збільшення його шкідливості та науково обґрунтовано нові 
підходи до вдосконалення діагностики і контролю цього збудника.  

Уперше встановлено, що P. syringae pv. atrofaciens є поліфагом, який 
уражує пшеницю і сегетальну рослинність у її посівах. Показано однорідність 
популяції збудника базального бактеріозу пшениці P. syringae pv. atrofaciens.  

Вперше встановлено, що пестициди, які використовують в посівах 
пшениці (альфа-циперметрин, трибенурон-метил+трифенсульфурон-метил), 

збільшують частоту утворення морфологічних дисоціантів P. syringae pv. 

atrofaciens, що ускладнює ідентифікацію патогена. R-форми P. syringae pv. 

atrofaciens характеризуються підвищеною здатністю до утворення біоплівок за 
збереження вірулентності, що покращує здатність збудника виживати у 
філосфері і призводить до збільшення шкідливості базального бактеріозу. 

Виявлено, що трибенурон-метил+трифенсульфурон-метил та беноміл, 
тіофанат-метил, флудіоксоніл проявляють мутагенну дію щодо P. syringae pv.  

atrofacіens, спричинюючи збільшення кількості мутацій стійкості до 

стрептоміцину.  
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Здійснено комплексний аналіз геномодулювальної активності 
фітопатогенних бактерій P. syringae. Виявлено, що загальною властивістю 
ліпополісахаридів патоварів P. syrіngae є антимутагенна активність у 
бактеріальній тест-системі. В рослинній тест-системі з A. cepa ЛПС збудника 
базального бактеріозу індукують підвищення частоти хромосомних аберацій.  

Встановлено, що P. syringae pv. atrofaciens на початковому етапі розвитку 
патологічного процесу підвищує активність ферментів антиоксидантного 
захисту рослин пшениці – каталази і пероксидази, знижує вміст основних 
фотосинтетичних пігментів, пригнічує процеси фотосинтезу.  

Вперше продемонстровано токсичну дію ліпополісахаридів та 
інактивованих клітин P. syringae pv. atrofaciens на калюсні клітини пшениці та 
обгрунтовано їх застосування для оцінки стійкості сортозразків пшениці до 
збудника базального бактеріозу в умовах in vitro. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані 
експериментальні результати покладено в основу експрес діагностики збудника 
базального бактеріозу пшениці з використанням високоспецифічної 
антисироватки до представників чотирьох серогруп Р. syringae pv. atrofaciens 

(Пат. на корисну модель UA № 1364416 U Експрес-діагностика збудника 
базального бактеріозу пшениці Pseudomonas syringae pv. atrofaciens. 

27.08.2019.). 

Результати вивчення властивостей P. syringae pv. atrofaciens використано 
при підготовці методичних рекомендацій з діагностики фітопатогенних 
бактерій та з виявлення й ідентифікації збудника базального бактеріозу 
пшениці. На основі даних щодо вивчення впливу пестицидів на фітопатогенні 
бактерії і P. syringae pv. аtrofaciens, зокрема, підготовлено рекомендації щодо 
контролю збудників бактеріальних хвороб. 

Запропоновано спосіб оцінки стійкості до збудника базального бактеріозу 
клітинних ліній пшениці на основі даних токсичності ліпополісахаридів 
Р. syringae pv. аtrofaciens для калюсних клітин пшениці і мутагенності в 
рослинній тест-системі (Пат. на корисну модель UA № 139621 U Спосіб 
відбору стійких до збудника базального бактеріозу клітинних ліній пшениці.  
10.01.2020.). 

Результати роботи увійшли до лекційних курсів та практичних робіт з 
дисциплін «Біотехнологічні методи захисту рослин», «Фітосанітарний 
моніторинг», «Інтегрований захист рослин», «Екологія шкідників та збудників 
хвороб» для бакалаврів і магістрів у Національному університеті харчових 
технологій, Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України, Полтавській державній аграрній академії. Матеріали дисертаційної 
роботи використано під час підготовки до видання підручника: Буценко Л.М., 
Пирог Т.П. Біотехнологічні методи захисту рослин. К.: Видавництво Ліра-К, 
2018. 346 с. (Рекомендовано Вченою радою Національного університету 
харчових технологій, протокол № 3 від 31жовтня 2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Викладені у дисертаційній роботі наукові 
результати, положення, висновки і рекомендації виконано здобувачем особисто 
і є його науковим доробком. Здобувачу належить постановка проблеми, 
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визначення мети і задач дослідження, розроблення методичних підходів для 
мікробіологічних, біохімічних і молекулярно-генетичних досліджень збудника 
базального бактеріозу і його ліпополісахаридів. У роботах, які опубліковано у 
співавторстві, особистий внесок здобувача полягає у визначенні завдань, виборі 
методів, проведенні досліджень, інтерпретації та обговоренні результатів, 
узагальненні даних, формулюванні висновків і написанні статей. Здобувачем 
самостійно здійснено аналіз теоретичних і практичних положень, підготовлено 
текст дисертації й науково обґрунтовано положення роботи. 

Планування основних напрямів роботи, обговорення концепції роботи та 
експериментальних даних, ізолювання і вивчення серологічних властивостей 
штамів P. syringae pv. atrofaciens, впорядкування структури дисертаційної 
роботи здійснено із науковим консультантом д.б.н., с.н.с. Пасічник Л.А. 

Експериментальні дослідження фізіолого-біохімічних змін у рослинах 
пшениці за дії штамів P. syringae pv. atrofaciens та їхніх ЛПС здійснено спільно 
із к.б.н. Гуляєвою Г.Б. Дослідження впливу альфа-циперметрину і трибенурон-

метилу+трифенсульфурон-метилу на кількість StrR мутацій і морфологічну 
дисоціацію штаму P. syringae pv. atrofacіens УКМ В-1011 виконано разом із  
Булецою Н.М. Вивчення впливу ЛПС P. syringae pv. atrofaciens УКМ В-1011 на 
розвиток карциноми Ерліха та саркоми у мишей здійснено у співпраці з к.б.н. 
Олішевським С.В. (Інститут експериментальної патології, онкології і 
радіобіології ім. Р. Е. Кавецького НАН України). Вплив бактерій і їхніх ЛПС на 
калюсні клітини пшениці вивчено спільно із д.с.-г.н. Коломієць Ю.В. 
(Національний університет біоресурсів та природокористування України). 
Зазначені співробітники є співавторами відповідних публікацій.  

Автор висловлює щиру вдячність д.б.н., проф. Гвоздяку Р.І. і завідувачу 
відділу фітопатогенних бактерій, академіку НААН України, д.б.н. Патиці В.П. 
за сприяння у проведенні досліджень за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 
було представлено на Всеукраїнській науковій конференції «Сучасні методи 
захисту рослин від шкідливих організмів» (Київ, 2006), Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы иммунитета и 
защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей» (Одесса, 
2007), VI Международной коференции «Современное состояние и перспективы 
развития микробиологии и биотехнологии» (Минск, 2008), ХІІ, ХІІІ, XV з’їздах 

Товариства мікробіологів України (Ужгород, 2009; Ялта, 2013;Одеса, 2017), 

Міжнародній конференції молодих учених “Актуальні проблеми ботаніки та 
екології” (Ялта, 2010), Міжнародній конференції молодих учених “Актуальні 
проблеми ботаніки та екології” (Березне, 2011), Международном симпозиуме 
«Защита растений – проблемы и перспективы» (Кишинев, 2012), Міжнародній 
науково-практичній конференції daRostim-2012 «Микробные биотехнологии: 
актуальность и будущее» (Київ, 2012), Congress NEEFood – 2013 (Kyiv, 2013), 

VII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Біотехнологія ХХІ 
століття» (Київ, 2013), IV Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Біотехнологія: звершення та надії» (Київ, 2015), II, III International scientific 

conference «Microbiology and immunology – the development outlook in the 21st 



6 

century» (Kyiv, 2016, 2018), Всеукраїнській науково-практичній конференції з 
міжнародною участю «Тернопільські біологічні читання – 2017» (Тернопіль, 
2017), Міжнародній науково-практичній конференції «Пермакультура та 
екологічно безпечне землеробство» (Ужгород, 2018), Всеукраїнській науковій 
конференції «Інноваційні агротехнології» (Умань, 2018), ХІІ Всеукраїнській 
науково-практичній конференції молодих науковців і студентів «Екологічна 
безпека держави» (Київ, 2018), 84, 85 Міжнародній науковій конференції 
молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню 
проблем харчування людства у ХХІ столітті” (Київ, 2018, 2019), ІІ Міжнародній 
науково-практичній інтернет конференції «Біотехнологія: досвід, традиції та 
інновації» (Київ, 2018). VIIІ Міжнародній науково-технічній конференції 
«Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в 
контексті євроінтеграції» (Київ, 2019), VII Всеукраїнському з’їзді екологів з 
міжнародною участю (Вінниця, 2019), Науково-практичній конференції 
«Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі» (Умань, 2019), ІІ 
Всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції «Стратегії 
інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та 
перспективи» (Кропивницький, 2019), Науковій конференції «Актуальні 
проблеми мікробіології, вірусології та імунології» (Київ, 2019), VІІ 
Міжнародній науково-практичній онлайн конференції «Біотехнологія: 
звершення та надії» (Київ, 2019). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 73 наукові 
праці, з них 35 статей, у тому числі 23 – у фахових виданнях, 7 – у виданнях, 
що включені до міжнародних баз даних Scopus i WoS, 2 патенти України на 
корисні моделі, 3 розділи у монографіях, 1 підручник, 2 методичні 
рекомендації, 30 тез доповідей. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 432 
сторінках друкованого тексту і складається із «Вступу», розділів «Огляд 
літератури», «Матеріали і методи досліджень», 5 розділів власних досліджень, а 
також аналізу і узагальнення результатів, висновків і додатків. Список 
використаних джерел містить 559 посилань, з яких 381 англійською мовою. 
Дисертаційна робота містить 67 таблиць і 54 рисунки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

В огляді літератури викладено сучасний стан досліджень збудника 
базального бактеріозу Pseudomonas syringae pv. atrofaciens (McCulloch 1920) 

Young, Dye & Wilkie 1978: наведено дані щодо його поширення, симптомів і 
шкідливості хвороби, яку він спричинює на зернових культурах, 
таксономічного положення та факторів його патогенності. Наведено дані щодо 
впливу пестицидів на мікроорганізми у агрофітоценозах, зокрема, їхньої 
мутагенної дії на мікроорганізми ризосфери і філосфери. Розглянуто 
ліпополісахариди P. syringae як один із факторів взаємодії з рослинами. 
Висвітлено питання геномодулювальної активності мікроорганізмів і можливих 
механізмів такої активності. Відмічено, що зважаючи на дані щодо значення 
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розміру популяції збудника для розвитку патологічного процесу, поширення і 
властивості P. syringae pv. atrofaciens все ще потребують більш широкого кола 
досліджень. В агроценозі P. syringae pv. atrofaciens зазнає впливу пестицидів, 
наслідки якого є недослідженими. Залишається ще багато прогалин у нашому 
уявленні про наслідки і механізми взаємного впливу рослин і патогенів. 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Для виявлення збудника базального бактеріозу зразки пшениці та 
сегетальних рослин в її посівах відбирали у Київській, Полтавській, Черкаській 
областях. Ізолювання збудника здійснювали шляхом висіву на пластини 
картопляного агару (КА) (Патика, 2014, Klement, 1990). Відбір ізолятів 
проводили на основі морфологічних ознак і здатності індукувати реакцію 
надчутливості на листках тютюну. Для вивчення властивостей бактерій 

використано широкий спектр мікробіологічних методів (Патика, 2014, Klement, 

1990) й тест-систему API 20E (BioMérieux, https://www.biomerieux-usa.com).  

Для дослідження популяції P. syringae pv. atrofaciens використали штами, 

які ізольовано із уражених і здорових рослин пшениці й уражених сегетальних 
рослин посівів пшениці у 2012 – 2019 роках, та колекційні штами відділу 
фітопатогенних бактерій ІМВ НАН України. Основну частину досліджень з 
геномодулювальної активності та вивчення мутагенної дії пестицидів на 
фітопатогенні бактерії здійснено за використання п’яти типових штамів 

P. syringae pv. atrofaciens: УКМ В-1011 (PDDCC 4394); 9400; 9417; 9780; 9747. 

Для порівняльних досліджень використано штами різних патоварів P. syringae 

та інших близьких видів: Pseudomonas syrіngae pv. syrіngae van Hall 1902 

типовий штам УКМ В-1027 (NCPPB 281); P. corrugata (Roberts and Scarlett 

1981) Sutra et al. 1997 штам 9070; P. aeruginosa (Schroeter 1872) Migula 1900 

штам 9024; P. fluorescens 7769, P. savastanoi pv. phaseolicola (Burkholder 1926) 

Gardan et al. 1992 УКМ В-1123 (ICMP 2740); P. savastanoi pv. phaseolicola УКМ 
В-1026; P. syrіngae (P. wieringae) (Elliot 1930) Savulescu 1947 штам 7922; 

P. syringae pv. aptata (Brown & Jamieson 1913) Young et al. 1978 штам 8544; 

P. syringae pv. coronafaciens (Elliot 1920) Young et al. 1978 УКМ В-1154; 

P. syringae pv. lachrymans (Smith et Bryan 1915) Young et al. 1978 УКМ В-1039; 

P. syringae pv. tabaci (Wolf and Foster 1917) Young et al. 1978 штам 223; 

P. syringae pv. tomato (Okabe 1933) Young et al. 1978 штами 140R, IZ28, IZ46. 

Серологічні властивості досліджували методами аглютинації і подвійної 
дифузії в 1,2% агаровому гелі (Klement, 1990, Патика, 2017). Патогенні 
властивості бактерій вивчали у польових умовах за штучної інокуляції рослин 
пшениці суспензією клітин бактерій (1×109 КУО/мл) у фазу трубкування та в 

умовах теплиці шляхом інокуляції сходів пшениці. Результати враховували 
через 10-14 діб за розробленою 4-бальною шкалою (Патика, 2017). Патогенні 
властивості бактерій із бур’янів визначали за штучної інокуляції виду рослин, з 
якого їх було виділено. Здатність бактерій індукувати реакцію надчутливості – 

методом ін’єкцій-інфільтрацій на листках Nicotiana tabacum (Klement, 1990).  

Для проведення RAPD-ПЛР використали праймер ОРА-13 (5’-
СAGCАСССАС-3’) за методикою (Sazakly, 2005, Gutiérrez-Barranquero, 2013). 

https://www.biomerieux-usa.com/
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Електрофорез білків зовнішньої мембрани P. syringae у поліакриламідному гелі 
за присутності додецилсульфату натрію здійснювали за описаною методикою 
(Klement, 1990). Жирнокислотний склад загальних клітинних ліпідів P. syringae 

та їхніх ліпополісахаридів (ЛПС) вивчали методом газорідинної хроматографії 
метилових ефірів жирних кислот на хромато-мас-спектрометричній системі 
Agilent 6890N/5973 inert (Жеребило, 1987, Патика, 2017). 

ЛПС екстрагували 0,85% розчином хлориду натрію (Здоровенко, 1987) та 
водно-фенольною екстракцією (Варбанец, 2006). У ЛПС визначали вміст 
вуглеводів, жирних кислот, білків та нуклеїнових кислот (Варбанец, 2006). 

В роботі використали дозволені до використання в Україні пестициди: 

беноміл, 500 г/кг (Фундазол), тіофанат-метил, 700 г/кг (Тіофен), флудіоксоніл, 
25г/л (Максим 025FS), пенконазол, 100 г/л (Топаз), дифеноконазол, 250 г/л 
(Скор), фосетил алюмінію, 800 г/кг (Ефатол), манкоцеб, 800 г/кг (Пенкоцеб), 
манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 40 г/кг (Ридоміл Голд), пропамокарбу 
гідрохлорид, 248 г/л + манкоцеб, 301,6 г/л (Татту), гідроокис міді, 770 г/кг 
(Чемпіон), імідаклоприд, 700 г/кг (Конфідор Максі), лямбда-цигалотрин, 50 г/кг 
(Оперкот), піридабен, 200г/кг, альфа-циперметрин, 100 г/л (Альфа Супер), 
хлорпірифос 500 г/л + циперметрин, 50 г/л (Твікс), гліфосат калію, 500 г/л 
(Ураган Форте), римсульфурон, 250 г/кг (Крейсер), трибенурон-метил, 562,5 
г/кг+трифенсульфурон-метил, 187,5 г/кг (Гран Стар). Пестициди 
випробовували у рекомендованій виробником концентрації, у 10 разів більшій і 
10 разів меншій концентраціях загальноприйнятими методами (Герхард, 1983). 

Антибактеріальну активність мікробіологічних препаратів на основі Bacillus 

subtilis (Фітохелп, Фітодоктор), Pseudomonas fluorescens (Планриз-біо), 
Pseudomonas aureofaciens (Гаубсин), Azotobacter chroococcum (Азотофіт), 
визначали методом лунок на КА (Патика, 2017). Мутагенний ефект пестицидів 
оцінювали за збільшенням кількості колоній StrR, що утворюються на 
середовищі з пестицидом та стрептоміцином, порівняно з кількістю колоній 
StrR, які утворювалися на середовищі лише зі стрептоміцином. Як модельний 
мутаген використовували N-метил-N’-нітро-N-нітрозогуанідин (МННГ) у 

концентрації 10 мкг/мл. Визначення дії пестицидів на процес морфологічної 
дисоціації здійснювали за їх культивування на картопляному бульйоні (КБ) з 
пестицидом. Реєстрацію кількості S- та R-форм здійснювали розсівом на КА. 

Для досліджень відбирали стабільні S- та R-форми та визначали їхні 
властивості. Здатність бактерій до утворення біоплівки досліджували в 

поліпропіленових планшетах за відповідною методикою (Галкін, 2010). 

Для визначення впливу бактерій та їхніх ЛПС на рослини насіння цибулі 
ріпчастої (Allium cepa L.) сорту Халцедон і пшениці сорту Печерянка 
пророщували в їхніх розчинах. Враховували схожість насіння, енергію 

проростання, морфометричні показники. Каталазну активність визначали 
титрометричним методом, а пероксидазну – за методом Бояркіна (Патика, 2014). 
Пігментний склад листків визначали методом екстракції у диметилсульфоксиді 
з подальшою спектрометрією (Horton, 1994). Визначення впливу на 
фотосинтетичний апарат рослин пшениці здійснювали методом індукції 
флуоресценції хлорофілу, фіксуючи дані портативним приладом «Floratest» 



9 

(Патика, 2017). Визначення кількості малонового альдегіду (МА) проводили за 
методом Uchiyama (1978).  

Для визначення геномодулювальної активності використано 
прокаріотичну тест-систему – тест Еймса з Salmonella typhimurium TA100 і 
S. typhimurium ТА98 (Фонштейн, 1983). Як модельні мутагени використовували 
біхромат калію або МННГ. Вивчення мутагенної активності щодо рослинних 
клітин здійснено у A. cepa-тесті (Sharma, 2018, Leme, 2009). Враховували 
кількість хромосомних аберацій (відстаючі хромосоми, мости, фрагменти). 
Оцінювали мітотичний індекс, частоту аберантних анафаз і телофаз та кількість 
аберацій на аберантну клітину (Куцоконь, 2003, 2004).  

Аналіз впливу ЛПС на пухлиноутворення у рослин здійснювали на 
експлантатах бульб картоплі, інокульованих A. tumefaciens (Сарнацкая, 1993). 

Дію ЛПС на пухлиноутворення у тварин вивчали за використання мишей-самок 
лінії BALB/c та стандартних штамів карциноми Ерліха і саркоми 37 

(Трещалина, 2005), які отримано з Інституту експериментальної патології, 
онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.  

Для вивчення впливу P. syringae pv. atrofaciens на калюсні тканини  
пшениці сорту Хуторянка використали суспензію інактивованих клітин (ІК) 
бактерій щільністю 1×109 КУО/мл або розчин ЛПС концентрацією 10 мг/мл. Їх 

вносили у середовище для культивування клітин пшениці у кількості 0,4, 0,5, 
0,8, 1%. Встановлення впливу фітотоксичних речовин на ріст калюсних клітин 
за схемою: селективне середовище (3 пасажі) – середовище без селективного 
фактору (1 пасаж) – селективне середовище (2 пасажі). Після 4 тижнів 
вирощування підраховували приріст калюсної маси і кількість життєздатних 
колоній. Матеріалом для селекційної роботи були сорти пшениці Смуглянка, 
Фаворитка, Столична, Подолянка. До складу середовища Мурасіге-Скуга 
додавали ІК Р. syringae pv. аtrofaciens 9400 в концентраціях 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 та 
1,0 %. В кінці циклу вирощування визначали масу сирого калюсу, індекс 
стабільності стійкості (резистентності) (Мельничук, 2012).  

Статистичну обробку даних здійснювали за використання пакету програм 
Statistica 6.0 і вбудованих функцій Exсel. Кластерний аналіз даних виконано за 
допомогою програми RStudio (Version 3.5.1) (https://www.R-project.org/). Для 
побудови дендрограми спорідненості застосовували метод найближчого сусіда. 

 

ПОШИРЕННЯ В АГРОФІТОЦЕНОЗІ ПШЕНИЦІ І ВЛАСТИВОСТІ 
PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ATROFACIENS 

За обстеження посівів пшениці у Київській, Полтавській, Черкаській 
областях України реєстрували наявність рослин із характерними для базального 
бактеріозу ураженнями вегетуючих частин на усіх полях. Найчастіше ураження 
мали вигляд світло-коричневих чи бежевих плям з коричневою або коричнево-

бурою облямівкою на лусочках і листках (рис. 1, 2).  
Впродовж 2007 – 2016 років було здійснено мікробіологічний аналіз 405 

зразків рослин пшениці з типовими для бактеріальних хвороб симптомами та 
виділено 28 штамів, які за патогенними, морфологічними, культуральними, 

https://www.r-project.org/
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фізіолого-біохімічними властивостями не відрізняються від неопатотипового 
штаму P. syringae pv. atrofaciens УКМ В-1011 й ідентифіковані як P. syringae 

pv. atrofaciens (табл. 1).  
 

  

Рис. 1 Колоски пшениці із характерними 
симптомами базального бактеріозу на 

лусочках (природне ураження) 

Рис. 2 Листя пшениці із 
характерними симптомами базального 
бактеріозу (природне ураження) 

Таблиця 1 

Фізіолого-біохімічні властивості штамів P. syringae, ізольованих із 

агрофітоценозу пшениці 

Тест 

Джерело виділення штамів  P. syringae 

pv. atrofa-

ciens 

УКМ В-

1011 

уражені 
рослини 
пшениці,  
28 штамів 

рослини пше-

ниці без ознак 
ураження, 
5 штамів 

сегетальні 
рослини у 
посівах пшениці, 
7 штамів 

 Редукція нітратів – – – – 
Лакмусова сироватка Л Л Л Л 
Оксидаза – – – – 
Реакція надчутливості + + + + 
Утворення H2S, індолу – – – – 
Гідроліз желатину +/– +/– + + 
Використання:     
Глюкози,   арабінози, 
фруктози, галактози 

К К К К 

Сахарози К/– К К К 
Рафінози К/– – – – 
Лактози, саліцину, 
інуліну,  дульцитолу 

– – – – 

Мальтози,  рамнози – – – – 
Сорбітолу, манітолу,  
інозитолу 

К К К К 

Примітки: «+» – штами позитивні за ознакою; «–» – штами негативні за ознакою;  
«К» – утворення кислоти; «Л» – утворення лугу 

 

Частота виявлення збудника базального бактеріозу на уражених рослинах 
пшениці становила 7%. Більшість із цих штамів є високо (30% штамів) та 
середньо (50% штамів) агресивними щодо пшениці. 
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Штами P. syringae, які вірулентні для пшениці, було ізольовано також і з 
рослин пшениці без ознак ураження (епіфітні штами). За патогенними, 
морфологічними, культуральними, фізіолого-біохімічними властивостями 
виділені із рослин пшениці без ознак ураження штами не відрізняються від 
неопатотипового штаму P. syringae pv. atrofaciens УКМ В-1011 й 

ідентифіковані як P. syringae pv. atrofaciens (табл. 1). 

Отже, встановлено постійну присутність збудника базального бактеріозу 
пшениці у посівах цієї культури в Київській, Полтавській, Черкаській областях 
України. Необхідно зазначити, що співробітниками відділу фітопатогенних 
бактерій ІМВ НАН України у попередні роки збудник базального бактеріозу 
виявлений у зразках уражених рослин жита та пшениці із 14 областей України. 

Задля з’ясування поширеності збудника базального бактеріозу на 
сегетальній рослинності агрофітоценозу пшениці було здійснено 
мікробіологічний аналіз та виділено із маку польового та осоту польового 7 

штамів бактерій, які належали до виду P. syringae (табл. 1). Виділені штами 
були вірулентними для пшениці та спричинювали за штучної інокуляції 
характерні для ураження збудником базального бактеріозу симптоми (рис. 3). 

 

       
а                                  б                                       в         
Рис. 3. Симптоми ураження пшениці за штучної інокуляції штамами 

P. syringae із бур’янів: а, б –  інокуляція штамом із осоту польового P. syringae 

L15, в – інокуляція штамом із маку польового 

 

Приналежність бактерій P. syringae до певного патовару встановлюється з 
врахуванням рослини-хазяїна, тому ідентичність виділених із бур’янів штамів із 
збудником базального бактеріозу пшениці потребувала подальших досліджень, 
у яких ми аналізували спорідненість із збудником базального бактеріозу не 
лише ізольованих нами штамів, а й штамів P. syringae із сегетальної 
рослинності, які підтримуються у колекції відділу фітопатогенних бактерій 
ІМВ НАН України (Пасичник, 2013).  

Патовари P. syringae, які уражують зернові культури, не відрізняються за 
основними фізіолого-біохімічними властивостями, їх розрізняють за 
спеціалізацією до рослини-хазяїна. За даними літератури за серологічними 
властивостями патовари P. syringae гетерогенні і штами одного патовару 
можуть належати до декількох серологічних груп (Jones, 1983, Khezri, 2010, 

Riffaud, 2002, Saunier, 1998). При ідентифікації бактерій P. syringae необхідно 
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враховувати їх серологічну гетерогенність. Встановлено, що штами P. syringae 

pv. atrofaciens, ізольовані із пшениці, належать до ІІ, ІV, V, VІ серогруп згідно 
схеми серогрупування Л.Т. Пастушенко і І.Д. Симонович (Пастушенко, 1979). 
При цьому штами P. syringae pv. atrofaciens, виділені із вирощуваної за 
інтенсивної системи землеробства пшениці, належать до трьох серогруп (II, IV, 
VI) (рис. 4). Штами P. syringae pv. atrofaciens, виділені із вирощуваної за 
органічної системи землеробства пшениці, більш гетерогенні за антигенним 
складом і належать до чотирьох серологічних груп (II, IV, V, VI) (рис. 4). 

Штами, виділені з сегетальної рослинності, належать до чотирьох серологічних 
груп (II, IV, V, VI) та мають високий ступінь серологічної спорідненості зі 
збудником базального бактеріозу пшениці. Переважають в агрофітоценозах 
пшениці штами, які належать до серогрупи IV.  

А В 

С 

     Рис. 4. Розподіл штамів P. syringae 

за серологічною приналежністю: 
А – штами ізольовані із пшениці, 
вирощеної за інтенсивної системи 
землеробства; Б – штами ізольовані із 
пшениці, вирощеної за органічної 
системи землеробства; С – штами 

ізольовані із бур’янів в агрофітоценозі 
пшениці 

 

Враховуючи поширеність в агрофітоценозах пшениці в Україні штамів 

збудника базального бактеріозу чотирьох серологічних груп розроблено 
експрес діагностику збудника з використанням полівалентної антисиворотки до 
Р. syringae pv. аtrofaciens серогруп II, IV, V, VI. Для приготування 
полівалентної антисироватки використовують моноштамові антисироватки до 
штамів Р. syringae pv. аtrofaciens К-1025 (серогрупа II), Р. syringae pv. 

аtrofaciens 4394 (серогрупи IV), Р. syringae pv. аtrofaciens 948 (серогрупа V) і 
Р. syringae pv. аtrofaciens 7194 (серогрупа VI). Поліштамова антисироватка має 
високу специфічність до збудника базального бактеріозу, титр не менше ніж 
1:25600–1:51200 і придатна для використання впродовж кількох років за 
зберігання при температурі 2–4°С. 

Усі виділені в агрофітоценозах пшениці штами Р. syringae pv. аtrofaciens 

є подібними за якісним складом жирних кислот, а саме, містять додеканову, 
тетрадеканову, гексадеканову, октадеканову, cis-9-гексадеценову, cis-11-

октадеценову, cis-9,10-метиленгексадеканову, cis-9,10-метиленоктадеканову та 
3-гідроксидеканову, 2-гідроксидодеканову і 3-гідроксидодеканову жирні 
кислоти. Такий самий жирнокислотний профіль був у штамів Р. syringae, які 
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ізольовано із бур’янів у посівах пшениці, що підтверджує їх належність до 
P. syringae, але не до патовару Р. syringae pv. аtrofaciens. 

RAPD-ПЛР аналіз успішно використовується для генетично-

популяційного аналізу широкого кола мікроорганізмів та, зокрема, для 
популяцій видів Pseudomonas (Elaichouni, 1994, Hernandez, 1997, Renders, 1996). 

Отримані методом RAPD-ПЛР із OPA-13 спектри ампліфікованих фрагментів 
були подібними для всіх штамів Р. syringae pv. аtrofaciens. Діапазон 
поліморфних локусів становив від 500 до 1300 т.п.н. Для усіх штамів P. syringae 

pv. atrofaciens домінуючим продуктом був фрагмент ДНК розміром близько 
700 т.п.н (рис. 5). 

 

Рис. 5. Електрофореграма продуктів RAPD-ПЛР реакції ДНК P. syringae 

pv. atrofaciens з використанням праймеру ОРА-13 у 1,5 % агарозному гелі 
 

Усі штами P. syringae pv. atrofaciens, незалежно від географічного регіону 
виділення, належності до серогрупи та агресивності, утворили генетично 
однорідну групу. Встановлено високий ступінь спорідненості штамів із маку 
польового – P. syringae L8, L9; осоту польового – P. syringae L11, L11а, L13, 

L15, L16; хвоща польового – P. syringae 515в і 516а; березки польової –  

P. syringae 560а і 562; плоскухи звичайної – P. syringae 650а і 650б; 
підмаренника чіпкого – 684б, редьки дикої – P. syringae 536а, лободи білої – 

P. syringae 566б зі збудником базального бактеріозу пшениці (рис. 6). 

 
Рис. 6. Дендрограма спорідненості штамів P. syringae, ізольованих із 

бур’янів у посівах пшениці, побудована за результатами RAPD–профілювання з 
праймером OPA-13 (Jaccard distance, the nearest neighbor clusterization method) 
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Дані літератури свідчать про можливість використання білкових профілів 
для ідентифікації штамів, що належать до різних патоварів P. syringae 

(Malandrin, 1996). Штами бактерій, які належать до одного патовару P. syringae 

pv. atrofaciens УКМ В-1013 і УКМ В-1011, мають ідентичні профілі білків 
зовнішньої мембрани (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. ДСН-ПААГ електрофорез білків цілих клітин бактерій виду 

P. syringae та близьких видів: 1 – маркери молекулярної маси; 2– P. syringae pv. syringae 

УКМ В-1027; 3 – P. syringae pv. coronafaciens УКМ В-1154; 4 – P. syringae pv. atrofaciens 

УКМ  В-1013; 5 – P. syringae pv. atrofaciens УКМ  В-1011; 6 – P. syringae pv. tomato 140R; 7 – 

P. syringae pv. lachrymans УКМ В-1039; 8 – P. syringae pv. tabaci 223; 9 – P. syringae pv. 

phaseolicola 9066; 10 – P. fluorescens 7769; 11 – P. aeruginosa 9024; 12 – P. corrugata 9070 

 

Штами, що належать до різних патоварів P. syringae, мають схожі, проте 
не ідентичні профілі білків. Наприклад, у P. syringae pv. tomato 140R відсутній 
білок з молекулярною масою 44 кДа, а P. syringae pv. tabaci 223 та P. syringae 

pv. phaseolicola 9066 мають відмінності у кількості білкових полос в межах 90 – 

66 кДа (рис. 7). Штами P. fluorescens 7769, P. aeruginosa 9024, P. corrugata 9070 

відрізнялися набором білків як між собою, так і від патоварів P. syringae. 

Штами P. syringae 684б, 662г, 650а, 560а, 646а, які ізольовано із бур’янів, 

мали ідентичні між собою та ідентичні до профілю неопатотипового штаму 
P. syringae pv. atrofaciens УКМ В-1011 і білкових профілів штамів збудника 
базального бактеріозу, ізольованих в Україні (рис. 8). 

На основі даних серологічних досліджень, RAPD-ПЛР аналізу з 
праймером ОРА-13 та вивчення ДСН-ПААГ профілів білків вперше 

встановлено, що штами, виділені нами із уражених бактеріозами бур’янів 
агрофітоценозу пшениці, належать до патовару P. syringae pv. atrofaciens. 

Отримані дані підтверджують статус сегетальної рослинності як джерела 

збудників бактеріозів культурних рослин. 
Отже, вперше показано, що виділені в 11 областях України штами 

P. syringae pv. atrofaciens, які належать до чотирьох серологічних груп і 
відрізняються за агресивністю до рослини-хазяїна, представляють генетично 
однорідну групу. Вперше, із бур’янів, що росли в посівах пшениці, ізольовано 
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вірулентні для рослини-хазяїна та пшениці бактерії, які на основі їхніх 
фенотипових і генотипових властивостей ідентифіковано як P. syringae pv. 

atrofaciens. За результатами досліджень було розроблено поліштамову 
антисироватку для ідентифікації P. syringae pv. atrofaciens. 

 

 
Рис. 8. Дендрограма спорідненості штамів P. syringae, ізольованих із 

бур’янів у посівах пшениці, із представниками патоварів цього виду: 516а, 560а, 
646а, 562, 650а, 684б, 662г – штами, ізольовані із сегетальної рослинності агрофітоценозу 
пшениці, 7769 – P. fluorescens, 9024 – P. aeruginosa, 9070 – P. corrugata, УКМ В-1013 – 

P. syringae pv. atrofaciens, УКМ В-1011 – P. syringae pv. atrofaciens, УКМ В-1154 –  

P. syringae pv. coronafaciens, УКМ В-1027 – P. syringae pv. syringae, УКМ В-1039 –  

P. syringae pv. lachrymans, 140R – P. syringae pv. tomato, 223 – P. syringae pv. tabaci, 9066 –  

P. syringae pv. phaseolicola 

 

ВПЛИВ ПЕСТИЦИДІВ НА PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ATROFACIENS 

Фітопатогенні бактерії в агрофітоценозах зазнають впливу пестицидів як 
найбільш значущих абіотичних чинників, які мають мутагенну активність і 
негативно діють на нецільові організми (Васильева, 2010, Duke, 2018, Gu, 2010). 

Хоча вплив пестицидів на ґрунтові мікроорганізми і бактерії у філосфері 
інтенсивно досліджується (Sułowicz, 2016, Singh, 2017), вплив пестицидів на 
фітопатогенні бактерії як нецільові мікроорганізми залишається маловивченим 
(Mahovic, 2013, Duke, 2018). 

Переважна більшість досліджених пестицидів не мають 
антибактеріальної дії на штами P. syringae pv. atrofaciens, як і штами інших 
патоварів P. syringae, а також A. tumefaciens, P. carotovorum, X. vesicatoria. 

Лише препарати, які містять манкоцеб, проявляють антибактеріальну дію щодо 
збудника базального бактеріозу і можуть бути використані для його контролю. 
Дані літератури підтверджують можливість застосування препаратів, що 
містять манкоцеб і його комбінації, для контролю Clavibacter michiganensis 

subsp. michiganensis (Hausbeck, 2000) і Xanthomonas perforans (Itako, 2014). 

Оскільки переважна більшість хімічних препаратів не має достатньої 
антибактеріальної активності, альтернативою їм можуть стати мікробні 
препарати. Антимікробною активністю характеризувалися препарати на основі 
Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens та Pseudomonas aureofaciens (табл. 2). 

При цьому вони виявили низьку антибактеріальну дію. Наявність у 
комерційних біопрепаратів антибактеріальної активності дає підставу вважати 
перспективним застосування мікробних препаратів для контролю P. syringae. 

Однак, рівень цієї активності свідчить про відсутність спрямованого відбору 
біологічних агентів із антагоністичною дією на патовари P. syringae і 
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необхідність здійснення відбору та підвищення активності бактерій, які можуть 
бути використані у складі препаратів для контролю P. syringae.  

Таблиця 2 

Антибактеріальна дія мікробіологічних препаратів  

Штам 

Діаметр зон відсутності росту P. syringae за дії 
препаратів на основі, мм 

B. subtilis P. 

fluorescens 

P. 

aureofaciens 

A. 

chroococcum 

P. syringae pv. atrofaciens 

УКМ В-1011 9,1±3,3 12,0±0,6 8,0±0,4 0 

P. syringae pv. atrofaciens 

9780 10,8 ±3,4 10,0±0,5 9,0±0,4 0 

P. syringae pv. tomato 140R 12,7±2,2 15,6±3,5 13,2±4,2 0 

P. syringae pv. lachrymans 

УКМ В-1039 13,8±2,6 12,0±0,7 9,0±0,5 0 

P. syringae pv. syringae 

УКМ В-1027 11,9±3,2 13,0±0,7 8,0±0,5 0 

 

Вперше встановлено, що гербіцид трибенурон-метил+трифенсульфурон-

метил та фунгіциди беноміл, тіофанат-метил, флудіоксоніл спричинюють 
збільшення кількості StrR мутацій у збудника базального бактеріозу пшениці.  
Найбільшу мутагенну активність проявляв трибенурон-метил 

+трифенсульфурон-метил, який за дії на P. syringae pv. atrofaciens 9400 

збільшував кількість StrR мутацій у 6,47, а P. syringae pv. atrofaciens 9417 – у 
4,74 рази (табл. 3). 

Таблиця 3 

Вплив трибенурон-метил+трифенсульфурон-метилу на кількість 

 StrR мутацій у P. syringae pv. atrofaciens 

Штам Варіант досліду 

Кількість StrR  

колоній 
на 

чашку 

% до 
контролю 

P. syringae pv. 

atrofaciens 9400 

трибенурон-метил (562,5 г/кг) + 

трифенсульфурон-метил (187,5 г/кг) 11,0±0,9 647 

контроль 1,7±0,6 100 

P. syringae pv. 

atrofaciens 9417 

трибенурон-метил (562,5 г/кг) + 

трифенсульфурон-метил (187,5 г/кг) 15,7±1,5 474 

контроль 3,3±0,5 100 
Примітка. Дані достовірні при p ≤0,05. Модельний мутаген N-метил-N’-нітро-N-

нітрозогуанідин (МННГ) в концентрації 10 мкг/мл збільшував кількість StrR мутантів  
P. syringae у 15 разів. 

Тіофанат-метил у рекомендованій дозі (2,5 мг/мл) індукував збільшення 
StrR мутацій у 2,37 рази, а у 10 разово збільшеній дозі – у 2,84 рази. Беноміл у 
рекомендованій дозі (1,0 мг/мл) зумовлював збільшення кількості StrR мутацій  
у P. syringae pv. atrofaciens УКМ В-1011 у 1,79 рази, у дозі 10,0 мг/мл – у 2,74 
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рази. Флудіоксоніл у дозі 0,05мг/мл спричинював збільшення кількості StrR 

мутацій у 1,78 рази, а у дозі 0,5 мг/мл – у 1,82 рази. Встановлене збільшення 
кількості StrR мутацій у P. syringae pv. atrofaciens було статистично значущим. 

Отже, досліджені пестициди мали слабку мутагенну дію на збудника 
базального бактеріозу пшениці. Збільшення частоти утворення стійких до 
стрептоміцину мутантів у фітопатогенних бактерій може свідчити також про 
збільшення частоти появи мутацій в інших генах. 

Адаптація до існування в умовах спричиненого пестицидами абіотичного 

стресу передбачає зміну певних властивостей мікроорганізмів та корекцію 

фізіолого-біохімічних процесів (Stenersen, 2004). Одним із варіантів 
адаптаційних змін є морфологічна дисоціація, що притаманна бактеріям 

P. syringae (Мурас, 1983, Милько, 1991). Вважають, що дисоціація складається 
зі зміни генетичних властивостей клітини і селекції утворених варіантів 

(Милько, 2007). Оскільки пестициди мають мутагенну дію щодо 
фітопатогенних бактерій було визначено їхній вплив на процес морфологічної 
дисоціації. 

Вперше встановлено, що альфа-циперметрин і трибенурон-

метил+трифенсульфурон-метил збільшують частоту морфологічної дисоціації 
збудника базального бактеріозу з формуванням колоній видозміненої R-форми 

у 10 – 100 разів у штамів P. syringae рv. аtrofaciens (табл. 4).  
Таблиця 4 

Морфологічна дисоціація P. syringae рv. аtrofaciens УКМ В-1011 за дії 
пестицидів 

Штам Пестицид Частота утворення  
R-форм 

P. syringae pv. atrofacіens 

9400 

Альфа-циперметрин 2×10-2 

Контроль 1×10-3 

P. syringae pv. atrofaciens 

9417 

Альфа-циперметрин 2×10-1 

Контроль 5×10-3 

P. syringae pv. atrofacіens 

УКМ В-1011 

Альфа-циперметрин 5×10-2 

Трибенурон-метил+ 
трифенсульфурон-метил 

5×10-1 

Контроль 5×10-3 

 

Спонтанні та індуковані пестицидами R-дисоціанти за фізіолого-

біохімічними властивостями мали незначні відмінності від вихідної S-форми  
P. syringae pv. atrofaciens. Усі R-дисоціанти P. syringae рv. аtrofaciens 

взаємодіяли із штамоспецифічною антисироваткою. За даними ДСН-ПААГ 
електрофорезу білків цілих клітин S-форма штаму P. syringae рv. аtrofaciens 

УКМ В-1011 та індуковані пестицидами R-форми цього штаму мають ідентичні 
профілі білків зовнішньої мембрани. 

Як спонтанна, так і індуковані пестицидами R-форми P. syringae рv. 
аtrofaciens УКМ В-1011 спричинюють реакцію надчутливості на листках 
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тютюну та зумовлюють появу типових симптомів базального бактеріозу за 
штучної інокуляції пшениці, тобто, зберігають свої вірулентні властивості. 

R-форми P. syringae pv. atrofacіens краще формують біоплівку, порівняно 
з S-формою. Так, маса біоплівки індукованої альфа-циперметрином R-форми 
P. syringae pv. atrofacіens УКМ В-1011 у 2,3 рази, а спонтанної R-форми – у 3,6 
рази більшою порівняно з масою біоплівки, сформованою S-формою цього 
штаму (табл. 5). Маса біоплівки R-форми P. syringae pv. atrofacіens 9780 була у 
2,3 рази більша за масу біоплівки S-форми цього штаму. 

Таблиця 5 

Накопичення біомаси у планктонній культурі та біоплівці  
S- і R- форм P. syringae pv. atrofacіens  

Досліджувана культура 
Накопичення біомаси у 

планктоні, Е540 біоплівці, Е592 

S-форма P. syringae pv. atrofacіens 

УКМ В-1011 
0,65±0,03 0,32±0,04 

Спонтанна R-форма P. syringae pv. 

atrofacіens УКМ В-1011 
0,58±0,02 1,17±0,19 

Індукована інсектицидом R-форма 
P. syringae pv. atrofacіens  

УКМ В-1011 

0,55±0,01 0,75±0,04 

Індукована гербіцидом R-форма  
P. syringae pv. atrofacіens УКМ В-

1011 

0,50±0,01 0,55±0,04 

S-форма P. syringae pv. atrofacіens 

9780 

0,68±0,02 0,42±0,07 

Спонтанна R-форма P. syringae pv. 

atrofacіens 9780 

0,56±0,01 0,97±0,03 

 

Дані літератури свідчать про важливість здатності формувати біоплівку 
для успішної колонізації філосфери (Baker, 2010, Cheng, 2017, Dwivedi, 2017), а 
успішна колонізація цієї ніші фітопатогенними бактеріями є передумовою 
інфікування рослин (Hirano, 2000, Tarkowski, 2014). На нашу думку, збільшення 
у популяції P. syringae pv. atrofacіens кількості особин, що характеризуються 
підвищеною здатністю до формування біоплівки, може призводити до 
формування більших популяцій цього збудника на рослинах-хазяїнах та 
посилювати ризик виникнення епіфітотій. Наявність R-форм у популяції 
збудника призводить до ускладнень при діагностиці базального бактеріозу. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІПОПОЛІСАХАРИДІВ PSEUDOMONAS SYRINGAE 

Ліпополісахариди (ЛПС) фітопатогенних бактерій є одними із важливих 
чинників у взаємодії із рослинами (Dow, 2000, Newman, 2007). Дослідженню 
їхньої біологічної активності приділяють багато уваги, проте і сьогодні 
залишаються нез’ясованими всі аспекти їх дії на рослини. 
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ЛПС штамів P. syringae pv. atrofaciens УКМ В-1011, 9780, 9400, типового 
штаму P. syringae pv. syringae УКМ В-1027 і  штамів, які належать до патоварів, 
що уражують не зернові культури P. syringae pv. aptata 8544; P. syringae 

(P. wieringae) 7922 виявилися подібними за хімічним складом (табл. 6). Так, в 

усіх ЛПС містилася значна кількість вуглеводів, що відрізняє фітопатогенні 
види бактерій роду Pseudomonas від інших представників роду (Здоровенко, 

1982). ЛПС P. syringae pv. syringae УКМ В-1027, одержаний за екстрагування 
водно-фенольним методом, містив найбільшу кількість вуглеводів (36,3%). 

Таблиця 6 

Склад ліпополісахаридів P. syringae 

ЛПС штаму 

Вміст, % 

вугле-

води 

білки нуклеїнові 
кислоти 

КДО 

P. syringae pv. atrofaciens УКМ 
В-1011 

31,8±1,27 20,0±0,80 3,6±0,14 1,5±0,06 

P. syringae pv. atrofaciens 9400 30,7±1,23 27,7±1,10 2,3±0,09 1,7±0,07 

P. syringae pv. atrofaciens 9780 37,5±1,50 23,4±0,94 5,1±0,20 1,9±0,07 

P. syringae pv. atrofaciens 9417 34,3±1,37 28,2±1,13 3,1±0,12 1,7±0,07 

P. syringae pv. syringae УКМ  
В-1027 

18,0±0,72 24,0±0,96 6,2±0,25 0,8±0,03 

P. syringae pv. aptata 8544 32,5±1,30 10,3±0,41 11,7±0,47 0,5±0,02 

P. syringae (P. wieringae) 7922 25,5±1,02 11,5±0,46 3,1±0,12 0,5±0,02 

P. syringae pv. syringae УКМ  
В-1027 (отриманий водно-

фенольною екстракцією) 
36,3±1,45 2,5±0,10 7,9±0,31 1,4±0,06 

Примітка. КДО - 2-кето-3-дезоксиоктонова кислота. 

В усіх ЛПС штамів P. syringae концентрація білка була значною і складала 
від 10 до 24%. Найменше білка (2,5%) містив ЛПС P. syringae pv. syringae УКМ 
В-1027, що був екстрагований водно-фенольним розчином. До складу ЛПС 
P. syringae входить від 3,1 до 11,7 % нуклеїнових кислот. В усіх ЛПС виявлено 
КДО у кількості 0,56 – 1,50%. ЛПС P. syringae містили типові для цих 
біополімерів жирні кислоти. Не зважаючи на деякі відмінності у кількісному 
складі, всі ЛПС проявляли біологічну активність і були серологічно активними. 

 

ГЕНОМОДУЛЮВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА 
ПУХЛИНОУТВОРЕННЯ PSEUDOMONAS SYRINGAE 

Мікроорганізми філосфери мають важливе значення для функціонування 
рослин та впливають на різні фізіолого-біохімічні процеси у них. Важливе 
значення при цьому мають фітопатогенні мікроорганізми. Вважається, що 
патогенні для тварин мікроорганізми можуть впливати на генетичний апарат 
клітин макроорганізму (Гершензон, 1999, Ильинских, 1984, Salem, 2016, 

Vettorazzi, 2016). Однак, дані щодо такого впливу фітопатогенних бактерій 
вкрай обмежені (Song, 2014), що спонукало до розширення уявлення про 
геномодулювальні властивості бактерій P. syringae. 
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За культивування в лабораторних умовах P. syringae pv. atrofaciens УКМ 
В-1011, 9400 і 9417 не утворювали метаболітів, які впливали на кількість 
реверсій у S. typhimurium. Окрім безпосереднього ризику збільшення мутацій, 

відмічено здатність бактерій активувати промутагени (Adris, 2006, 2007, Pawlik, 

2015). Така здатність бактерій, які у філосфері контактують із пестицидами, 
може мати негативні наслідки і посилювати токсичну дію пестицидів на 
нецільові організми. P. syringae pv. syringae і P. syringae pv. atrofaciens не 
спричинювали активацію відомого промутагена 3,3-діамінобензидіну. На нашу 
думку, це обумовлено відсутністю оксидази у фітопатогенних бактерії роду 
Pseudomonas, що відрізняє їх від інших представників цього роду. 

Враховуючи дані літератури щодо мутагенної дії ЛПС патогенних для 
тварин бактерій (Koturbash, 2009), токсичність для макроорганізмів (Варбанець, 
1994, 2002, 2016) і результати наших попередніх досліджень (Богдан, 2008), 

досліджено геномодулювальну активність ЛПС неотипового штаму P. syringae 

pv. atrofaciens УКМ В-1011, типового штаму P. syringae pv. syringae і ЛПС 
близьких патоварів P. syringae pv. aptata, P. syrіngae (P. wieringae). 

За дії ЛПС P. syringae pv. atrofaciens УКМ В-1011, P. syringae pv. syringae 

УКМ B-1027, ЛПС патоварів P. syringae pv. aptata 8544 й P. syrіngae 

(P. wieringae) 7922 у концентраціях від 0,5 до 5000,0 мкг/мл кількість реверсій у 
S. typhimurium ТА98 і S. typhimurium ТА100 достовірно не змінювалася. Хоча 
відомо, що на біологічну активність ЛПС впливає склад та конформація 
молекули (Позур, 2003), але активність у тесті Еймса ЛПС P. syringae pv. 

syringae УКМ В-1027, одержаних різними методами, була однаковою. Отже, 
ЛПС різних патоварів P. syringae не виявляє мутагенної активності у 
бактеріальній тест-системі з S. typhimurium. 

Таблиця 7 

Вплив ЛПС P. syringae pv. atrofaciens УКМ В-1011 на індукований 
біхроматом калію мутагенез у S. typhimurium 

Концентрація 
ЛПС, мкг/мл 

S. typhimurium ТА98 S. typhimurium ТА100 

Кількість 
ревертантів 

на чашку 

Інгібування 
мутагенезу, 

%** 

Кількість 
ревертантів 

на чашку 

Інгібування 
мутагенезу, 

%** 

5000,0 1725161 17 142886 22 

500,0 2000118 – 1517138 17 

Біхромат калію* 2072273 – 182919 – 
Спонтанний фон 

мутацій 
323 – 15914 – 

Примітка. Біхромат калію* – позитивний контроль, кількість реверсій, індукована 
біхроматом калію у концентрації 1 мг/мл; ** інгібування мутагенезу розраховували лише у тих 
варіантах, що мали достовірну різницю (р>0,05) із позитивним контролем 

 

ЛПС неопатотипового штаму P. syringae pv. atrofaciens УКМ В-1011 

зменшував на 17% індукований біхроматом калію мутагенез тест-штаму 
S. typhimurium ТА98 лише у концентрації 5000,0 мкг/мл, і на 22% – для 
S. typhimurium ТА100 (табл. 7). 
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У концентрації 500,0 мкг/мл ЛПС інгібував індукований біхроматом калію 
мутагенез лише у S. typhimurium ТА100 на 17%. У нижчих концентраціях ЛПС 
не впливав на кількість індукованих біхроматом калію мутацій в обох тест-

штамів S. typhimurium. 

ЛПС P. syringae pv. atrofaciens УКМ В-1011 зменшував кількість 
індукованих МННГ His+ реверсій S. typhimurium ТА100: у концентрації 
5000,0 мкг/мл – на 49%, 500,0 мкг/мл – 44%, 50,0 мкг/мл – 33%, у 5,0 мкг/мл – 

32% та у концентрації 0,5 мкг/мл – на 27% (табл. 8). 

Таблиця 8 

Дія ЛПС P. syringae pv. atrofaciens УКМ В-1011 на індукований  

N-метил-N’-нітро-N-нітрозогуанідином мутагенез у S. typhimurium  

Концентрація 
ЛПС, мкг/мл 

S. typhimurium ТА100 

Кількість ревертантів на чашку Інгібування мутагенезу, %** 

5000,0 714  35 49 

500,0 786  37 44 

50,0 942  47 33 

МННГ* 1414  70 – 

Спонтанний фон 
мутацій 

1267 – 

Примітка. МННГ * – позитивний контроль, кількість реверсій, індукованих N-метил-

N’-нітро-N-нітрозогуанідином (МННГ) у концентрації 10 мкг/мл; 
** інгібування мутагенезу розраховували лише у тих варіантах, що мали достовірну 

різницю (р>0,05) із позитивним контролем 

 

Екстрагований водно-фенольним розчином ЛПС P. syringae pv. syringae 

УКМ В-1027 у концентрації 5000,0 мкг/мл зменшував індукований біхроматом 
калію мутагенез на 41 % у S. typhimurium ТА98 і на 39% – у S. typhimurium 

ТА100. Екстрагований розчином хлориду натрію ЛПС P. syringae pv. syringae 

УКМ В-1027 зменшував кількість індукованих мутацій у S. typhimurium ТА98 на 
27%. Тобто, не виявлено різниці в антимутагенній активності ЛПС, виділених 
різними методами. ЛПС цього штаму зменшував кількість індукований МННГ 
мутацій у S. typhimurium ТА100 на 19–12% в усіх досліджених концентраціях. 
Не встановлено прямої залежності між концентрацією ЛПС P. syringae pv. 

syringae УКМ B-1027 і ступенем пригнічення індукованого МННГ мутагенезу 
S. typhimurium ТА 100. На нашу думку, це пов’язано із впливом ЛПС не лише на 
кількість мутацій у тест-штаму, а й виживання бактерій в умовах досліду. 

Антимутагенну активність виявили ЛПС P. syringae pv. aptata 8544 та 
P. syrіngae (P. wieringae) 7922, які зменшували кількість індукованих 
біхроматом калію His+ реверсій у обох штамів S. typhimurium в усіх 
досліджених концентраціях (табл. 9).  

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 складної 
молекули ЛПС. На користь такого припущення свідчить антимутагенна дія 
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екзополісахаридів Bifidobacterium longum (Sreekumar, 1998), глікопротеїнів 
Lactobacillus plantarum (Rhee, 2001), рослинних полісахаридів (Hensel, 1999). 

Геномодулювальну активність ЛПС збудника базального бактеріозу 
пшениці було вивчено також у рослинній тест-системі. Важливим показником 
впливу ЛПС на A. cepa є мітотичний індекс (МІ). ЛПС P. syrіngae pv. 

atrofacіens 9780 і УКМ В-1011  у концентраціях 10,0 і 5,0 мг/мл інгібували 

мітотичну активність клітин апікальної меристеми корінців цибулі ріпчастої. У 
концентрації 2,5 мг/мл ЛПС збудника базального бактеріозу пшениці не 
виявляють цитотоксичного впливу на клітини A. cepa. 

Таблиця 9 

Вплив на індукований біхроматом калію мутагенез у  S. typhimurium 

Концентрація 
ЛПС, мкг/мл 

S. typhimurium ТА98 S. typhimurium ТА100 

Кількість 
ревертантів 

на чашку 

Інгібування 
мутагенезу, 

%** 

Кількість 
ревертантів 

на чашку 

Інгібування 
мутагенезу, 

%** 

ЛПС P. syringae pv. aptata 8544 

5000,0 525 ±26 56 79 ±2 43 

500,0 723 ±47 39 109 ±17 21 

50,0 907 ±25 24 166 ±46 19 

ЛПС P. syrіngae (P. wieringae) 7922 

5000,0 772 ± 53 35 97 ± 8 30 

500,0 931 ± 47 22 110 ± 2 20 

50,0 1112 ± 36 7 118 ± 2 15 

0* 1195 ±32 – 139 ±1 – 

Спонтанний фон 
мутацій 

67 ±7 – 15 ±1 – 

 

У клітинах апікальної меристеми корінців цибулі за дії ЛПС P.syringae 

pv. atrofaciens відмічали наявність клітин з такими типами пошкоджень як 
фрагменти хромосом, мости і втрата хромосом (рис. 9). 

 

         А                                                  Б                                           В 

Рис. 9. Клітини апікальної меристеми корінців цибулі з пошкодженнями 
хромосом за дії ЛПС P.syringae pv. atrofaciens 9780: А – міст, Б – фрагмент 
хромосоми, В – відстаюча хромосома 

За дії ЛПС P. syrіngae pv. atrofacіens 9780 частота аберантних анафаз і 
телофаз (ЧААТ) становила 11,1±0,6%, за дії ЛПС P. syrіngae pv. atrofacіens 
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УКМ В-1011 10,8±0,5% (рис. 10). У контролі цей показник становив 4,8±0,2%. 
Отже, ЛПС P. syrіngae pv. atrofacіens 9780 та УКМ В-1011 спричинюють 
збільшення у 2,3 рази кількості хромосомних аберацій в A. cepa-тесті. Слід 
зауважити, що раніше проаналізовані нами ЛПС збудника базального 
бактеріозу пшениці (Богдан, 2008, Богдан, 2010) у концентрації 5,0 мг/мл також 
підвищували ЧААТ у даному тесті. 

 
Рис. 10. Кількість клітин із пошкодженнями хромосомного апарату в 

апікальній меристемі цибулі ріпчастої сорту Халцедон за дії ЛПС P. syringae 

pv. atrofaciens: * – наявність статистично значущих відмінностей від 
контрольних показників (р<0,05) 

 

Таким чином, ЛПС P. syringae pv. atrofaciens виявляють генотоксичну 
дію в A. cepa-тесті у концентрації 5,0 мг/мл. Таку властивість ЛПС інших 
патогенних видів бактерій відмічено і за дії на клітини людини та тварин 
(Gahrton, 1980, Sewerynek, 1996). Можливо, здатність зумовлювати порушення 
генетичного матеріалу в еукаріотичних клітинах, що діляться, притаманна усім 
ЛПС. Відомо, що виникнення мутацій у клітинах людини і тварин за участю 
ЛПС пов’язане із оксидативним стресом (Suliman 2003), тому ймовірно, що такі 
самі процеси відбуваються і за дії ЛПС на рослинні клітини.  

Зважаючи на отримані дані та враховуючи думку про зв’язок між 
мутагенною активністю і пухлиноутворенням (Kovalchuk, 2014), визначено 
вплив на утворення пухлин ЛПС P. syringae pv. atrofaciens у рослинній і 
тваринній моделях пухлиноутворення. Найбільшу протипухлинну активність 
спостерігали за оброблення експлантатів ЛПС P. syringae pv. atrofaciens до 
інокуляції суспензією клітин A. tumefaciens. Здатність ЛПС P. syringae pv. 

atrofaciens інгібувати утворення пухлин на експлантатах картоплі може бути 
обумовлено конкуренцією за сайти зв’язування між ЛПС P. syringae pv. 

atrofaciens і клітинами агробактерій. Враховуючи відсутність у ЛПС P. syringae 

pv. atrofaciens антибактеріальної активності, припускаємо, що ЛПС впливає на 
процеси прикріплення A. tumefaciens до рослинних клітин.  

Іншу дію ЛПС спостерігали у тест-системі з тваринами. Введення 
тваринам із відтвореними моделями пухлинного росту (асцитні і солідні форми 
різних за гістогенезом пухлин) ЛПС P. syringae pv. atrofaciens УКМ В-1011 не 
має статистично достовірного впливу на перебіг пухлинного процесу і не 
відзначається помітною протипухлинною активністю. ЛПС фітопатогенних 
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бактерій можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на розвиток 
пухлин різного типу (Варбанец, 1995, Zdorovenko, 1997). 

Отже, P. syringae не утворюють метаболітів із мутагенною дією в тесті 
Еймса за культивування в лабораторних умовах та не спричинюють активацію 
промутагену 3,3-діамінобензидину. ЛПС P. syringae не проявляє мутагенну 
активність та характеризується здатністю зменшувати пошкоджуючу дію 
біхромата калію й МННГ в тесті Еймса з обома штамами S. typhimurium. 

Антимутагенну активність ЛПС у цьому тесті, на нашу думку, обумовлено 

наявністю полісахариду у складі молекули ЛПС. Встановлено, що ЛПС 
P. syringae pv. atrofaciens виявляють здатність порушувати цілісність хромосом 
у клітинах апікальної меристеми A. cepa сорту Халцедон. 

 

ВПЛИВ ЗБУДНИКА БАЗАЛЬНОГО БАКТЕРІОЗУ ПШЕНИЦІ НА  
ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В РОСЛИННИХ КЛІТИНАХ 

Питання механізму та специфічності дії ЛПС P. syringae pv. atrofaciens 

щодо рослинних клітин залишається відкритим. Відомо, що виникнення 
мутацій у клітинах людини і тварин за участю ЛПС пов’язане із оксидативним 
стресом (Suliman, 2003). Ймовірно, що такі самі процеси відбуваються і за дії 
ЛПС на рослинні клітини, проте дані літератури щодо здатності ЛПС 
підвищувати вміст кисневих радикалів у рослинах суперечливі (Dow, 2000). 

Для виявлення у проростках цибулі оксидативного стресу, індукованого 
дією ЛПС, визначили пероксидазну і каталазну активність, а також вміст 
малонового альдегіду (МА).  

Встановлено, що ЛПС P. syringae pv. atrofacіens підвищують 
пероксидазну активність при вирощуванні проростків A. cepa у розчинах ЛПС 
P. syringae pv. atrofaciens УКМ В-1011 та P. syringae pv. atrofaciens 9400 

концентрацією 5,0 мг/мл (табл.10).  
Таблиця 10 

Вплив ЛПС P. syringae pv. atrofaciens на активність оксидоредуктаз та 
кількість малонового альдегіду у A. cepa 

ЛПС P. syringae 

pv. atrofaciens 

(штам) 

Концентрація 
ЛПС, мг/мл 

Пероксидазна 
активність,% 
до контролю 

Каталазна 
активність,% 
до контролю 

Малоновий 
альдегід,% до 

контролю 

УКМ В-1011 10,0 205 97 120 

5,0 260 89 185 

 9400 10,0 225 75 125 

5,0 280 88 380 

 9417 10,0 155 102 100 

5,0 140 98 195 

 

За цих умов показники активності зростають у 2,6-2,8 рази порівняно із 
контролем без оброблення ЛПС. У проростках цибулі не спостерігали значної 
зміни каталазної активності за дії ЛПС. У разі пророщування цибулі у розчині 
ЛПС P. syringae pv. atrofacіens 9400 концентрацією 10,0 мг/мл каталазна 
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активність знижувалася (76% від контролю). МА є продуктом перекисного 
окиснення ліпідів і його наявність часто використовують як маркер 
оксидативного стресу (Gregory, 1966). За дії на проростки цибулі ЛПС усіх 
штамів P. syringae pv. atrofacіens у концентрації 5,0 мг/мл зростає вміст МА 

(табл. 10). Вміст цього продукту окиснення ліпідів при цьому перевищує 
контрольний показник у 1,85 - 3,8 рази. Необхідно зауважити, що вміст МА 
збільшується у разі дії на рослини ЛПС у тих концентраціях, які спричинюють 
підвищення частоти хромосомних аберацій у апікальній меристемі корінців A. 

cepa. Отже, одержані результати дають підстави вважати, що деструкція 
хромосом у клітинах апікальної меристеми цибулі може бути опосередкована 
оксидативним стресом, який індукується ЛПС P. syringae pv. atrofacіens.  

Здатність активувати пероксидазу була виявлена і у інших бактерій (Dow, 

2000, Taranto, 2017). Наприклад, виявлено, що пероксидаза і поліфенолоксидаза 
підвищується за дії Pectobacterium atrosepticum, Pectobacterium carotovorum 

subsp. brasiliensis, Pseudomonas syringae pv. tomato та пов’язана із підвищенням 
стійкості рослин до фітопатогенних бактерій (Ngazee, 2012, Li, 2002). 

Підвищення активності пероксидази виявлено також за впливу ЛПС 
фітопатогенних бактерій на Nicotiana tabacum (Dow, 2000). Водночас відомо, що 
ураження фітопатогенами рослин може не впливати на активність каталази 
(Kwon, 2001), а у разі індукування мікроорганізмами реакції надчутливості у 
рослин спостерігається навіть інгібування цього ферменту. 

Отже, показано здатність ЛПС P. syringae pv. atrofacіens змінювати 
фізіологічний стан рослинного тест-об’єкта, зокрема його оксидативний стан. 
Про такі зміни свідчить зростання пероксидазної активності, а також 
інтенсифікація процесів перекисного окиснення ліпідів. За дії ЛПС P. syringae 

pv. atrofacіens зростає вміст індикатора оксидативного стресу МА передусім у 
тих концентраціях, у яких ці ЛПС підвищують частоту появи аберантних 
анафаз і телофаз у клітинах апікальної меристеми A. cepa. Таким чином, можна 
припустити, що пошкоджувальна дія ЛПС P. syringae pv. atrofacіens на 
генетичний апарат A. cepa опосередкована оксидативним стресом.  

Збудники бактеріальних хвороб значним чином впливають на перебіг 
фізіолого-біохімічних процесів у клітинах рослини-хазяїна.  

Дослідження впливу збудника базального бактеріозу P. syringae pv. 

atrofaciens 9771 на активність антиоксидантних пігментів показало суттєве 
зростання каталазної (на 23%) і пероксидазної активності (на 119%) в листках 
інфікованих рослин пшениці ярої сорту Печерянка.  

За дії збудника на рослину-хазяїна спостерігали зменшення вмісту в 
листках інфікованих рослин основних фотосинтетичних пігментів: вміст 
хлорофілу a знизився на 55,5 %, а хлорофілу b – на 66,7 %. Вміст каротиноїдів, 
що є додатковими пігментами, а також виконують захисну функцію, знижувався 
вдвічі. Таке суттєве зниження вмісту пігментів могло бути зумовленим як 
зниженням рівня витрати асимілятів на біосинтетичні процеси в умовах 
окиснюваного стресу, так і більш швидким руйнуванням пігментних 
комплексів. 
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Таким чином, на початковому етапі розвитку патологічного процесу за 
інокуляції рослин пшениці ярої P. syringae pv. atrofaciens 9771 спостерігали 
суттєве підвищення ферментативної активності компонентів антиоксидантного 
захисту – каталази і пероксидази, що свідчить про запуск механізмів клітиної 
відповіді, але за цих умов вдвічі знижувався вміст основних фотосинтетичних 
пігментів в листкових пластинках. Тому для з’ясування особливостей впливу 
інфікування P. syringae pv. atrofaciens 9771 рослин пшениці ярої ми дослідили 
окремі функціональні ланки фотосинтетичного апарату біофізичним методом 
індукції флуоресценції.  

Підвищення фонової флуоресценції на 11,4% (через 7 діб після інокуляції 
збудником базального бактеріозу) та на 54,9 % (через 12 діб) свідчить про 
суттєве зменшення ефективності поглинання квантів світла, завдяки деградації 
пігментних комплексів, зменшення концентрації хлорофілу в листках.  

Отже, інфікування збудником базального бактеріозу призводить до 
зростання активності ферментів антиоксидантного захисту – каталази і 
пероксидази. Разом з тим спостерігали суттєве скорочення пігментного складу 
листків інфікованих рослин пшениці: хлорофілу а, хлорофілу b і каротиноїдів. 
Відмічені функціональні порушення фотосинтетичного апарату рослин 
пшениці, інокульованої збудником базального бактеріозу, зниження кількості 
активного хлорофілу, що залучається до передачі електронів, призводить до 
пригнічення ефективності темнової фази фотосинтезу.  

Збільшення частоти хромосомних аберацій, яке індуковане ЛПС 

P. syringae pv. atrofaciens, можна розглядати як явище негативного характеру, 
що призводить врешті до втрати цінних властивостей вирощуваних сортів 
рослин. З іншого боку, враховуючи мутагенні властивості ЛПС, їх можна 
розглядати одночасно як мутагенний та як селективний фактор при здійсненні 
відбору стійких до збудника базального бактеріозу сортів пшениці. 

Наявність у середовищі інактивованих клітин (ІК) або ЛПС вірулентного 
для пшениці штаму P. syringae pv. atrofaciens 9400 зумовлювало пригнічення 
поділу і проліферації калюсних клітин пшениці. Навіть за низького вмісту в 
середовищі (0,4 % і 0,5 %) ІК і ЛПС P. syringae pv. atrofaciens 9400 виявляли 
значний токсичний вплив на життєздатність калюсної культури пшениці – 

виживання становило 17,5–43,2%. Отже, інактивовані клітини і ЛПС P. syringae 

pv. atrofaciens 9400 можуть бути використані як селективний фактор.  

Для відбору стійких до збудника базального бактеріозу клітинних ліній 
пшениці сортів Смуглянка, Фаворитка, Столична, Подолянка, встановлено 

сублетальні концентрації ІК P. syringae pv. atrofaciens 9400, які залежали від 
стійкості генотипу. Для сортів Подолянка і Столична сублетальна концентрація 
ІК була 0,8%, за неї частота проліферації калюсу становила 42,8% і 38,7% 
відповідно (табл. 11). При цьому приріст калюсної маси був у межах від 40 до 
43%. Для сорту Фаворитка сублетальна концентрація ІК P. syringae pv. 

atrofaciens 9400 становила 0,6%, за неї проліферація калюсу була 34,5%, що на 
61,7% менше ніж у контролі (табл. 11). За такої концентрації ІК приріст 
калюсної маси не перевищував 40%. Для сорту Смуглянка сублетальна 
концентрація ІК P. syringae pv. atrofaciens 9400 була 0,4%, при цьому частота 
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проліферації калюсу становила 30% (табл. 11). Сорти за стійкістю до 
фітотоксичних метаболітів були розділені на дві групи, зокрема, більш стійкі 
сорти – Подолянка і Столична, менш стійкі сорти – Фаворитка і Смуглянка. 

Таблиця 11 

Вплив концентрації ІК P. syringae pv. atrofaciens на частоту проліферації в 
культурі калюсних клітин сортів пшениці 

Концентрація 
ІК, % 

Частота профілерації калюсу сортів, % 

Подолянка Столична Фаворитка Смуглянка 

0 96,8±2,8 98,2±3,0 96,2±2,8 96,5±2,8 

0,2 83,5±3,2 81,8±3,0 75,3±3,2 71,4±3,2 

0,4 77,4±2,4 75,6±2,6 64,3±2,2 30,0±2,4 

0,6 52,8±2,2 50,4±2,0 34,5±2,0 12,5±2,2 

0,8 42,8±2,0 38,7±1,8 17,2±1,4 5,9±0,6 

1,0 24,1±1,8 20,6±1,6 10,0±0,8 4,5±0,6 

 

Відбір стійких до збудника базального бактеріозу ліній пшениці 
здійснювали пасируванням морфогенних калюсних культур, відібраних в ході 
цитологічних досліджень, на селективні середовища з одержанням стійких 
рослин-регенерантів (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Схема відбору стійких до збудника базального бактеріозу сортів 

пшениці in vitro. 
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Субкультивування калюсних культур пшениці на поживні середовища, 
які містять ІК, показало істотну залежність числа колоній, що вижили, від 
генотипу досліджуваних сортів. У першому пасажі число життєздатних 
клітинних колоній зменшувалось до 31,2‒47,5% (табл. 12). Після третього 
селективного пасажу кількість живих колоній становила 8,2‒23,2%. Отримані 
калюсні лінії з стійкістю до стресового чинника характеризувались щільною, 
глобулярною структурою, пастельного забарвлення і відзначались повільним 
ростом. Індекс стабільності стійкості в процесі пасирування калюсу 
досліджуваних сортів становив від 26,3 до 48,4, що свідчить про успішне 
використання методу для отримання рослин-регенерантів T. aesticum L., 

стійких до збудника базального бактеріозу. 
Найбільшою регенераційною здатністю характеризувалися стабільні 

калюсні лінії, відібрані після третього пасажу, більш стійких сортів Столичний 
і Подолянка, у яких частота регенерації рослин з морфогенних калюсів 
становила 40,8–42,4 %. Низькою здатністю до регенерації відрізнялись калюсні 
клітини після третього пасажу сортів Смуглянка і Фаворитка, у яких частота 
регенерації була на рівні 26,5 – 31,2 %. 

Таблиця 12 

Індекс стабільності стійкості в процесі пасирування калюсу сортів 
пшениці на середовищах з ІК P. syringae pv. atrofaciens 9400 

Сорт Число живих колоній у пасажах  
(% від числа висаджених на середовище з 

селективними чинниками) 

Індекс 
стабільності 

стійкості 
1 2 3 

Смуглянка 31,2±2,9 14,1±1,1 8,2±0,8 26,3 

Фаворитка 34,7±3,2 15,0±1,2 10,7±0,9 30,8 

Подолянка 44,3±4,1 23,7±2,1 18,1±0,9 40,8 

Столична 47,5±4,3 26,8±2,4 23,2±1,1 48,4 

 

За реакцією калюсних клітин пшениці на фітотоксичні метаболіти 
P. syringae pv. atrofaciens сорти Подолянка і Столична є більш стійкими до 
збудника базального бактеріозу, тоді як сорти Фаворитка і Смуглянка – менш 
стійкі. Методом культури in vitro отримано стійкі, здатні до регенерації калюсні 
лінії пшениці сортів Подолянка і Столична перспективні для селекційної роботи 
зі створення сортів стійких до збудника базального бактеріозу пшениці. 

 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Бактеріальні хвороби рослин створюють серйозні проблеми для 
рослинництва і призводять до значних щорічних втрат урожаю у глобальному 
масштабі (Strange, 2005, Игнатов, 2015, Sundin, 2016). Зростання кількості 
хвороб у всьому світі має різноманітні причини (як зміни клімату, так і наслідки 
господарської діяльності людини) і їхнє розуміння є критично важливим для 
розроблення ефективних стратегій контролю фітопатогенних бактерій (Sundin, 

2016, Anderson, 2004). Стратегії ефективного управління збудниками 
бактеріальних хвороб рослин вимагають досконалого знання патосистеми: 
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закономірностей функціонування популяції патогена, його адаптивних 
можливостей, розвитку стійкості патогенів до існуючих засобів контролю, 
механізмів стійкості рослин до патогенів та роблять актуальними дослідження в 
галузі ідентифікації і характеристики фітопатогена та взаємодії між патогенами 
і рослинами (Pfeilmeier, 2016). 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню збудника базального 
бактеріозу пшениці, який належить до виду P. syringae, що, за визнанням 
дослідників, є найважливішим з економічної та наукової точки зору 
бактеріальним патогеном рослин (Mansfield, 2012). P. syringae pv. atrofaciens 

спричинює базальний бактеріоз пшениці у Росії, Болгарії, Італії, Німеччині, 
Новій Зеландії, Ірані (Matveeva,2003, Vassilev, 1995, Al-Sallami, 1997, Bazzi, 

1997, Toben, 1990, Kazempour, 2010, Benjama, 1997). Дані наукової літератури 
підтверджують високу шкодочинність цього збудника та здатність 
спричинювати епіфітотії (Otta 1974, Mavridis, 1991, Котляров, 2006). 

В Київській, Полтавській, Черкаській областях України реєстрували 
наявність рослин пшениці із симптомами базального бактеріозу – світло-

коричневі чи бежеві плями з коричневою або коричнево-бурою облямівкою на 
лусочках і листках (Maraite, 2007, Duveiller, 1997). На основі морфолого-

культуральних та фізіолого-біохімічних властивостей, а також за врахування 
їхньої вірулентності для пшениці і здатності за штучної інокуляції індукувати 
розвиток симптомів базального бактеріозу ізольовані бактерії ідентифіковано як 
P. syringae pv. atrofaciens. Крім цього, було виявлено епіфітні штами  P. syringae 

pv. atrofaciens, які вірулентні для пшениці. Отже, збудник базального бактеріозу 
пшениці P. syringae pv. atrofaciens  постійно присутній у посівах цієї культури, 

що потребує здійснення моніторингу патогена.  

Вперше ізольовано вірулентні для пшениці штами P. syringae pv. 

atrofaciens із бур’янів у посівах пшениці. Визначення приналежності цих 
штамів до певного патовару було ускладнено через високу спорідненість 
патоварів P. syringae за біохімічними, фізіологічними та навіть генетичними 
ознаками (Young, 2010, Gutiérrez-Barranquero, 2013, Barta, 2005, Mansfield, 

2012). Належність до патовару для P. syringae визначається за рослиною-

хазяїном. Необхідно зауважити, що статус такої таксономічної одиниці як 
патовар у межах виду P. syringae активно обговорюється в науковій літературі 
(Young, 2010, Lindström, 2005, Peix, 2018). Деякі дослідники вважають 
розділення на патовари невиправданим (Lindström, 2005, Barta, 2005, Mansfield, 

2012, O'Brien, 2011) і стверджують, що маємо справу з одним надзвичайно 
універсальним патогеном. Однак в інших роботах показана можливість 
диференціації патоварів за патогенними властивостями та деякими іншими 
ознаками (Sawada, 1997, Young, 2010, Xin, 2018). Отже, нами встановлено, що 
збудник базального бактеріозу є поліфагом, який уражує широке коло рослин. 
Разом із тим, отримані результати підтверджують ненадійність такого критерію 
як «рослина-хазяїн» для встановлення приналежності бактерій виду P. syringae 

до певного патовару і необхідність розроблення критеріїв для визначення 
таксономічного статусу патоварів в межах цього виду. 
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Дослідниками показана можливість диференціації патоварів P. syringae за 
використання методу RAPD–ПЛР (Iličić, 2016, Gutiérrez-Barranquero, 2013). 

Наприклад, цим методом встановлено, що ізольовані із манго штами P. syringae 

утворюють один кластер, це було підтверджено і за використання методу rep-

ПЛР (Gutiérrez-Barranquero, 2013). За використання RAPD-ПЛР з праймерами 
SPH1, DJP 17, DJ 15, DJ 16 показано існування двох кластерів збудників хвороб 
черешні, які відповідали патоварам: P. syringae pv. syringae та P. syringae pv. 

morsprunorum (Iličić, 2016). Методом RAPD–ПЛР з ОРА13 встановлено, що 
штами P. syringae pv. atrofaciens, незалежно від рослини і регіону виділення, 
приналежності до серогрупи та агресивності, утворили споріднену групу, яка 
диференціюється від інших патоварів. 

Вивчення дії пестицидів на фітопатогенні бактерії здійснюються з 
міркувань пошуку препаратів для контролю патогенів. Проте, переважна 
більшість досліджених пестицидів не має антибактеріальної активності щодо 
збудника базального бактеріозу пшениці та інших патоварів P. syringae, а також 

A. tumefaciens, P. carotovorum, X. vesicatoria і не можуть бути рекомендовані для 
контролю цих збудників. Разом із цим, обсяги застосування хімікатів настільки 
великі, що спричинюють значні екологічні зсуви та забруднення довкілля, в 
тому числі ксенобіотиками із мутагенною і генотоксичною дією (Чабанюк 2015, 

Ямборко, 2011). Слід зазначити, що більшість пестицидів не є 
високоселективними і тому спричинюють негативний вплив не лише на цільові 
групи організмів, а й на біологічно віддалені (Ямборко, 2011, Wachowska, 2018, 

Duke, 2018). Вперше встановлено, що трибенурон-метил+трифенсульфурон-

метил та беноміл, тіофанат-метил, флудіоксоніл проявляють мутагенну 
активність, спричинюючи збільшення кількості StrR мутацій у P. syringae pv. 

atrofacіens. Через схожість мікробних реакцій адаптації до пестицидів і 
антимікробних речовин, включаючи антибіотики, мікроорганізми деструктори-

пестицидів мають більш високі шанси набувати стійкість до протимікробних 
препаратів (Rangasamy, 2017, Ramakrishnana, 2019, Curutiu, 2017). 

Морфологічна дисоціація у бактерій є одним із проявів мінливості 
мікроорганізмів (Мурас, 1983, Tareb, 2015) і може виникати спонтанно або під 
впливом фізичних і хімічних чинників (Мілько, 2007, Tareb, 2015). Підвищення 
частоти морфологічної дисоціації P. syringae pv. atrofacіens з утворенням R-

форм виявляли за дії трибенурон-метил+ трифенсульфурон-метилу, який 
спричинював також збільшення кількості StrR мутацій, та альфа-циперметрину, 
який не індукував StrR мутації. Необхідно зазначити, що при морфологічній 
дисоціації змінюються також фізіологічні, біохімічні та імунологічні 
властивості бактерій, зокрема, здатність до утворення біоплівки. Явище 
дисоціації сприяє гетерогенності бактеріальної популяції, підвищує її стійкість, 
розширює межі виживання виду (Мілько, 2007, Tareb, 2015).  

Патогенні для ссавців мікроорганізми досить активно досліджують як 
фактор біологічного мутагенезу (Salem, 2016, Vettorazzi, 2016). Вивчення 
геномодулювальної активності фітопатогенних бактерій є важливим як з огляду 
на можливість їхнього впливу на рослини та на збереження властивостей сортів 
рослин. При вивченні геномодулювальної активності P. syringae, перш за все, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tareb%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25462927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tareb%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25462927
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tareb%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25462927
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увагу було приділено ЛПС цього виду бактерій, адже саме ці біополімери 
характеризуються різноманітним впливом на макроорганізми, в тому числі, 
токсичним (Здоровенко, 2000, Позур, 2003, Yakovleva, 1995, Dow, 2000). 

На підставі аналізу отриманих експериментальних даних можна 
стверджувати, що антимутагенна активність в тесті Еймса є загальною 
властивістю всіх ЛПС. На нашу думку, така активність пов’язана з 
полісахаридною частиною молекули ЛПС, що підтверджується даними 

літератури стосовно антимутагенної дії екзополісахаридів (Tsuda, 2008, Hensel, 

1999, Krizkova, 2001, Krizkova, 2003, Sreekumar, 1998, Wang,2007). 

На думку науковців, основна роль в процесі індукції мутацій патогенними 
мікроорганізмами належить утворенню вільних радикалів в середині клітини 
хазяїна, яке індуковане патогеном чи його окремими структурами (Новиков, 
2010). Утворення вільних радикалів рослинними клітинами у відповідь на 
абіотичні чи біотичні фактори є однією із перших реакцій на стрес (Колупаев, 
2014, Miguel, 2018). Зважаючи на це, вивчення мутагенної дії ЛПС P. syringae 

pv. atrofaciens доцільно було здійснити щодо рослинного об’єкту, як такий було 
використано A. cepa (Rank, 1993, Rank,2003, Maluszynska, 2005, Grant, 1982). 

Встановлено здатність ЛПС штамів P. syringae pv. atrofaciens УКМ 1011 та 9780 
порушувати цілісність хромосом у клітинах апікальної меристеми A. cepa. Слід 
відмітити, що таку властивість ЛПС інших патогенних видів бактерій виявлено 
і за дії на клітини людини та тварин (Gahrton, 1980, Sewerynek 1996, Koturbash, 

2009). Виникнення мутацій у клітинах людини і тварин за участю ЛПС 
пов’язане із оксидативним стресом (Suliman 2003).  

Мутагенні властивості ЛПС можна розглядати як мутагенний та 
селективний фактор при здійсненні відбору in vitro на стійкість до збудників 
бактеріальних хвороб. Так, за використання ЛПС P. syringae pv. аptata і 
P. syringae отримані клітинні лінії цукрових буряків із підвищеною стійкістю 
до збудників бактеріальних хвороб (Коломієць, 2005). ЛПС і ІК P. syringae pv. 

atrofaciens 9400 знижували життєздатність калюсних клітин пшениці. 
Проведені дослідження підтверджують ефективність використання ІК 

P. syringae pv. atrofaciens як селективного фактора для визначення чутливості 
сортів пшениці до збудника базального бактеріозу та здійснення скринінгу 
стійких популяцій клітин при створенні нових сортів. 

Отже, збудник базального бактеріозу пшениці P. syringae pv. atrofaciens 

постійно присутній в агрофітоценозі пшениці і здатний уражувати не лише 
пшеницю, а й бур’яни у її посівах, що вимагає здійснення моніторингу 
збудника. Популяція збудника є однорідною за ознаками фенотипу і генотипу, 
ефективним методом виявлення збудника є застосування поліштамової 
антисироватки до штамів Р. syringae pv. аtrofaciens серогруп II, IV, V і VI. 
Застосування пестицидів не дозволяє ефективно контролювати збудник 
базального бактеріозу пшениці P. syringae pv. atrofaciens, разом із тим широко 
використовувані в посівах зернових культур альфа-циперметрин та трибенурон-

метил+трифенсульфурон-метил збільшують частоту морфологічної дисоціації 
P. syringae рv. аtrofaciens, чим посилюють гетерогенність популяції, що 
розширює межі виживання цього виду, оскільки індуковані морфологічні R-
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форми характеризуються підвищеною здатністю до формування біоплівок. 
Ефективним з метою контролю збудника базального бактеріозу пшениці може 
бути використання біологічних препаратів на основі мікроорганізмів з 
антагоністичною активністю. Хоча P. syringae рv. аtrofaciens не має мутагенної 
дії та не спричинює активації промутагену, а його ЛПС проявляє антимутагенну 
активність в бактеріальній тест-системі, в рослинній тест-системі з A. cepa ЛПС 
збудника базального бактеріозу спричинюють збільшення частоти хромосомних 
аберацій, яке може бути наслідком оксидативного стресу, що індукується цим 
біополімером у рослинних клітинах. ЛПС збудника може бути використаний у 
створенні нових сортів пшениці стійких до P. syringae рv. аtrofaciens.  

Встановлені в роботі закономірності є теоретичним підґрунтям для 
розроблення методів діагностики і контролю збудника базального бактеріозу 
пшениці шляхом екологічно обґрунтованого використання пестицидів і відбору 

стійких до збудників сортів пшениці. 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі на основі комплексного дослідження біологічних 
властивостей і взаємодії з рослиною сформульовано наукову концепцію про 

відсутність спеціалізації збудника базального бактеріозу пшениці й здатність 

уражувати широке коло рослин в агрофітоценозі, де застосування пестицидів 
посилює гетерогенність його популяції і є одним із факторів зростання 

шкідливості, та встановлено негативний вплив Pseudomonas syringae pv. 

atrofaciens на генетичний матеріал рослин, що визначає науково обґрунтовані 
підходи для розроблення методів його діагностики і контролю. 

1. Встановлено, що P. syringae pv. atrofaciens поширений в 
агрофітоценозах пшениці як патоген, епіфіт і збудник хвороб сегетальної 
рослинності, що становить значну загрозу виникнення епіфітотій та потребує 
здійснення заходів моніторингу збудника. 

2. Популяція P. syringae pv. atrofaciens є однорідною за фенотиповими 
і генотиповими властивостями. Вперше встановлено, що для всіх штамів 
P. syringae pv. atrofaciens домінуючим продуктом за RAPD–ампліфікації з 
праймером OPA-13 є фрагмент розміром 700 т.п.н., наявність якого відрізняє 
представників цього патовару від інших патоварів. Штами P. syringae pv. 

atrofaciens, виділені із агрофітоценозу пшениці, належать до чотирьох 
серологічних груп, що використано для розроблення поліштамової 
антисироватки для ідентифікації збудника. 

3. Показано, що антибактеріальна активність щодо збудника 
базального бактеріозу пшениці та інших патоварів P. syringae, а також 

Agrobacterium tumefaciens, Pectobacterium carotovorum, Xanthomonas vesicatoria 

притаманна лише препаратам, що містять манкоцеб. Перспективними у 
контролі збудника базального бактеріозу є мікробні препарати на основі 
Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens і Pseudomonas aureofaciens. 

4. Вперше встановлено, що пестициди, які використовують у посівах 
пшениці, чинять мутагенну дію на збудника базального бактеріозу пшениці, що 
необхідно враховувати при розробленні екологічно обґрунтованих методів 
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контролю патогенів. Найбільшу мутагенну активність має трибенурон-метил + 
трифенсульфурон-метил, який збільшував кількість StrR мутацій P. syringae pv. 

atrofaciens 9400 у 4,7 – 6,5 рази. Беноміл, тіофанат-метил, флудіоксоніл 
проявляють слабку мутагенну активність, підвищуючи кількість StrR мутацій у 
P. syringae pv. atrofacіens у 1,8 – 2,4 рази. 

5. Альфа-циперметрин і трибенурон-метил+ трифенсульфурон-метил 
підвищують у 10 – 100 разів частоту морфологічної дисоціації P. syringae pv. 

atrofacіens з утворенням R-форм, які, за збереження вірулентних властивостей, 

мають підвищену у 2,3 – 3,6 рази здатність до утворення біоплівки, що сприяє 
виживанню збудника у філосфері і призводить до ускладнень при діагностиці 
базального бактеріозу. 

6. Виявлено, що загальною властивістю ліпополісахаридів (ЛПС) 
бактерій виду P. syrіngae є антимутагенна активність у тесті Еймса. Ці 
біополімери зменшують пошкоджуючу дію біхромату калію і N-метил-N’-
нітро-N-нітрозогуанідіну на 20 – 40%. Вперше виявлено, що P. syringae pv. 

atrofaciens не активують промутаген 3,3-діамінобензидін. 
7. Показано, що ЛПС P. syringae pv. atrofaciens характеризуються 

токсичними і мутагенними властивостями щодо рослинних клітин, зменшуючи 

мітотичний індекс і підвищуючи у 2,3 рази частоту хромосомних аберацій у 
клітинах апікальної меристеми Allium cepa. 

8. ЛПС P. syringae pv. atrofaciens не впливають на процес 
пухлиноутворення у мишей з відтвореними модельними карциномою Ерліха і 
саркомою 37, але запобігають індукованому A. tumefaciens пухлиноутворенню 
на експлантатах картоплі.  

9. За дії ЛПС збудника базального бактеріозу 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, який є ймовірним 
механізмом генотоксичної дії ЛПС.  

10. P. syringae pv. atrofaciens на початковому етапі розвитку симптомів 
базального бактеріозу підвищує активність ферментів антиоксидантного 
захисту рослин пшениці – каталази і пероксидази, знижує вміст основних 
фотосинтетичних пігментів, пригнічує процеси фотосинтезу.  

11. Інактивовані клітини і ЛПС P. syringae pv. atrofaciens зумовлюють 
пригнічення поділу і проліферації калюсних клітин пшениці, на основі чого 
розроблено схему відбору стійких до патогена форм пшениці in vitro. Отримано 
стійкі, здатні до регенерації калюсні лінії пшениці сортів Подолянка і Столична, 

перспективні для селекційної роботи зі створення сортів, стійких до збудника 
базального бактеріозу пшениці. 
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АНОТАЦІЯ 

Буценко Л.М. «Біологічні властивості і мікробно-рослинні взаємодії 
збудника базального бактеріозу агрофітоценозу пшениці». – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.07 «Мікробіологія». – Інститут мікробіології і вірусології 
ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено системному вивченню поширення і біологічних 
властивостей Pseudomonas syringae pv. atrofaciens та їхньої зміни за дії 
пестицидів, здатності збудника і його ліпополісахаридів (ЛПС) впливати на 
фізіолого-біохімічні процеси й індукувати зміни у генетичному матеріалі 
рослин. P. syringae pv. atrofaciens поширений в агрофітоценозі пшениці як 
патоген, епіфіт та збудник хвороб сегетальної рослинності. Популяція збудника 
є однорідною за фенотипом і генотипом. Поширені в агрофітоценозі пшениці 
штами P. syringae pv. atrofaciens належать до II, IV, V, VI серологічних груп, 
що дозволило розробити поліштамову антисироватку для ідентифікації 
патогена. Застосування пестицидів не дозволяє ефективно контролювати 
патогена, разом із тим трибенурон-метил+трифенсульфурон-метил та беноміл, 
тіофанат-метил, флудіоксоніл характеризуються мутагенною дією на збудника, 
спричинюючи збільшення кількості StrR мутацій. Альфа-циперметрин і 
трибенурон-метил+ трифенсульфурон-метил підвищують у 10 – 100 разів 
частоту морфологічної дисоціації P. syringae pv. atrofacіens з утворенням R-

форм, які за збереження вірулентності мають підвищену здатність до утворення 
біоплівки. ЛПС P. syringae рv. аtrofaciens проявляє антимутагенну активність в 
тесті Еймса, однак, в рослинній тест-системі з A. cepa ЛПС збудника 
збільшують частоту хромосомних аберацій, яка може бути наслідком 
оксидативного стресу, що індукується цим біополімером у рослинах. P. syringae 

pv. atrofaciens підвищує активність компонентів антиоксидантного захисту, 
знижує вміст фотосинтетичних пігментів, пригнічує процеси фотосинтезу у 
пшениці. Інактивовані клітини і ЛПС P. syringae pv. atrofaciens пригнічують 

поділ і проліферацію калюсних клітин пшениці та можуть бути використані для 
відбору стійких до збудника ліній пшениці. 

Ключові слова: Pseudomonas syringae pv. atrofaciens, фенотипові і 
генотипові властивості, пестициди, морфологічна дисоціація, ліпополісахарид, 
фітотоксична дія, геномодулювальна активність, пшениця. 
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Диссертация посвящена системному изучению распространения и 
биологических свойств возбудителя базального бактериоза пшеницы 
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Pseudomonas syringae pv. atrofaciens и их изменения под действием пестицидов, 
способности возбудителя и его липополисахаридов (ЛПС) влиять на физиолого-

биохимические процессы и индуцировать изменения в генетическом материале 
растений. P. syringae pv. atrofaciens распространен в агрофитоценозах пшеницы 
как патоген, эпифит и возбудитель болезней сегетальной растительности. 
Популяция P. syringae pv. atrofaciens является однородной по фенотипическим 
и генотипическим свойствам. Штаммы P. syringae pv. atrofaciens, выделенные 
из агрофитоценоза пшеницы, принадлежат к II, IV, V, VI серологическим 

группам, что позволило разработать полиштаммовую антисыворотку для 
идентификации возбудителя. Перспективными в контроле возбудителя 
базального бактериоза являются микробиологические препараты на основе 
B. subtilis, P. fluorescens и P. aureofaciens. Впервые установлено, что 
трибенурон-метил + трифенсульфурон-метил, беномил, тиофанат-метил, 
флудиоксонил характеризуются мутагенным действием на возбудителя 
базального бактериоза пшеницы, вызывая увеличение количества StrR мутаций. 
Альфа-циперметрин и трибенурон-метил+трифенсульфурон-метил индуцируют 
повышение в 10 – 100 раз частоты морфологической диссоциации P. syringae 

pv. atrofaciens с образованием R-форм. Спонтанная и индуцированная R-формы 
P. syringae pv. atrofaciens при сохранении вирулентных свойств 
характеризуются повышенной способностью к образованию биопленки, что 
может повышать выживаемость возбудителя в филлосфере, усиливать риск 
возникновения эпифитотий и приводить к осложнениям при диагностике 
базального бактериоза. Обнаружено, что общим свойством ЛПС бактерий вида 
P. syringae является антимутагенная активность в тесте Эймса. ЛПС 

уменьшают повреждающее действие бихромата калия и N-метил-N'-нитро-N-

нитрозогуанидина в концентрации 5000,0 и 500,0 мкг/мл на 20 – 40%. 

P. syringae pv. atrofaciens не активируют промутаген 3,3-диаминобензидин. 
ЛПС P. syringae pv. atrofaciens характеризуются токсическими и мутагенными 
свойствами относительно растительных клеток, вызывая уменьшение 
митотического индекса и повышение частоты хромосомных аберраций в 
клетках апикальной меристемы A. cepa сорта Халцедон в концентрации 5,0 
мг/мл. ЛПС P. syringae pv. atrofaciens не имеют влияния на течение 
опухолевого процесса у мышей с воспроизведенными карциномой Эрлиха и 
саркомой 37, но предотвращают опухолеобразование на инокулированных 
A. tumefaciens эксплантах картофеля. ЛПС возбудителя базального бактериоза 
способны изменять физиологическое состояние A. cepa: вызывать повышение 

пероксидазной активности, интенсификацию процессов перекисного окисления 
липидов и увеличение содержания малонового альдегида, что свидетельствует 
о индуцировании ними оксидативного стресса в растительных клетках, который 
является механизмом генотоксического действия ЛПС. P. syringae pv. 

atrofaciens на начальном этапе развития симптомов базального бактериоза 
вызывает повышение активности компонентов антиоксидантной защиты – 

каталазы и пероксидазы, снижает содержание основных фотосинтетических 
пигментов, подавляет процессы фотосинтеза. Инактивированные клетки (ИК) и 
ЛПС P. syringae pv. atrofaciens обусловливают угнетение деления и 
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пролиферации каллусных клеток пшеницы. Установлено, что отбор устойчивых 

к возбудителю базального бактериоза линий пшеницы можно осуществлять при 
сублетальной концентрации 0,4% – 0,8% ИК P. syringae pv. atrofaciens, что 
позволило разработать схему селекции и получить устойчивые к возбудителю 
способные к регенерации линии пшеницы. 

Ключевые слова: Pseudomonas syringae pv. atrofaciens, фенотипические и 
генотипические свойства, пестициды, морфологическая диссоциация,  
липополисахарид, фитотоксическое действие, геномодулирующая активность, 
пшеница.  

SUMMARY 

Butsenko L.M. “Biological properties and microbe-plant interactions of 

the causative agent of basal bacteriosis of wheat agrophytocenosis”. – Qualifying 

scientific work on the rights of manuscript. 
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The dissertation is devoted to the systematic study of the distribution and 

biological properties of Pseudomonas syringae pv. atrofaciens and its changes under 

pesticide action, the ability of this pathogen and its lipopolysaccharides (LPS) to 

affect physiological and biochemical processes and induce changes in plant genetic 

material. P. syringae pv. atrofaciens is widespread in wheat agrophytocenoses as a 

pathogen, epiphyte and agent of diseases of segetal vegetation. The population of the 

pathogen is homogeneous in phenotypic and genotypic properties. Strains widespread 

in wheat agrophytocenoses belong to serological groups II, IV, V, VI, which made it 

possible to develop a polystrains antiserum for identification of the pathogen. The use 

of pesticides does not allow to control the pathogen effectively, however, widely used 

in cereal crops tribenuron-methyl + trifensulfuron-methyl and benomyl, thiophanate-

methyl, fludioxonil are characterized by mutagenic effects on the pathogen, causing 

an increase in the number of StrR mutations. Alpha-cypermethrin and tribenuron-

methyl + trifensulfuron-methyl induce a 10 – 100-fold increase in the frequency of 

morphological dissociation of P. syringae pv. atrofaciens with the formation of R-

forms, which are characterized by an increased ability to form a biofilm while 

maintaining virulence properties. LPS P. syringae pv. atrofaciens shows 

antimutagenic activity in the bacterial test system, however, in the plant test system 

with A. cepa LPS of the pathogen cause an increase in the frequency of chromosomal 

aberrations, which may be due to the oxidative stress induced by this biopolymer in 

plant cells. P. syringae pv. atrofaciens increases the activity of antioxidant 

components, reduces the content of photosynthetic pigments, inhibits the processes of 

photosynthesis in wheat. Inactivated cells and the LPS of P. syringae pv. atrofaciens 

cause inhibition of division and proliferation of wheat callus cells and can be used in  

selection for resistance to the pathogen. 
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